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Behandeld door de heer H. Koerts (0592) 36 5294
Ondenrerp: Definitief normenkader 2012

Geachte voorzitter/leden,

Tegelijk met de vaststellíng van de begroting 2013 hebben uw staten expliciet het in

de begroting opgenomen normenkader per 1 juni2O12 vastgesteld. Tevens heeft u

ons college de bevoegdheid gegeven om de wijzigingen op het normenkader 2012tol
en met 31 december 2012 goed te keuren.
Hierbij informeren wij u dat het Normenkader 2012 op 5 februari 2013 door ons

definitief is vastgesteld.

Als bijlage treft u het normenkader aan. De wijzigingen in het op 14 november 2012
door uw staten vastgestelde normenkader per 1 juni 2012 zijn "vet" weergegeven.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van
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KADER INTERNE REGELGEVING MET FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN 20 I 2

d.d. 31 december 2012.

1.1

ALGEMEENBESTUUR
Het organisme

- RegelingvergoedingenStatenfracties(gewijzigd 10i06/11)
- Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (Nieuwe versie lll02lt2)
- Besluit mandaat en machtiging provinciale $aren(24ll2lll)

1.2 Organisatie
- Organisatiebesluit provincie Drenthe 2008 (gewijzigd. U09l20ll)
- Financiële verordeningDrenthe 2004 (gewiizigdl4llU20l2)
- Controleys¡s¡dsningprovincieDrenthe
- Treasurystatuutprovincie Drenthe 2009 (gewijzigd l0ll0ll2)
- Belegging van gelden (ingetrokken 101rcnÐ Danielle
- Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Drenthe 2007, muv artikelen

2,2a,2b en 3 (ingetrold<enl9l02l08) (nog geldig voor externe mandaten)

- Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied provincie Drenthe 2007 (ingetrokken 19/02108)

Op grond van het voorgdand punt zijn bepaalde bevoegdheden in het kader van de ILG
gemandateerd aan DR/DLG. In dit kader is in het Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied in het

najaar van 2OO7 besloten om één landelijk "Norûten- en toetsingskader

accountantsonderzoeken DR en DLG/B8L2007 " toe te passen. Hierdoor is het van toepassing

zijnde normenkader 2007 van de provincie Drenthe aangepast. Het van toepassing zijnde

Normenkader accountantsonderzoeken DR en DLG 2007 is als bijlage opgenomcn (bijlage 1a

en lb)
- Besluit ondermandaat beleidsregel financiering provinciale monumenten (26/0312009)

- Besluit ondermandaat landinrichtingsprocedures (0310312009)

BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN HEFFINGEN

- Legesverordening provincie Drenthe 1998 (nieuwe vetsie 28104112)

- GrondwaterheffingsverordeningprovincieDrenthe (22112109)

- HeffingverordeningontgrondingenDrenthe 2000 (llll2l02)
- Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe (gewijzigd 01102/12)

- Verordening op de heffing op de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
Drenthe (nieuwe versie 01/01/12)

J SUBSIDIEREGELINGEN
Algemeen

- Algemene subsidieverordening Drenthe 2007 en20l2
- Beleidsregel beloningsbeleid gesubsidieerde instellingen en organisaties (06/1 1/09)

3.t

3.2 Water, (water)wegen, verkeer en vervoer

Natuur en milieu

- Subsidieregeling inrichting landelijk gebied (gewijzigd 08/10/10)
- Subsidieregeling natuur en milieueducatie Drenthe vervangen per 01107112 door

uitvoeringsbesluit natuur en milieueducatie
- Beleidslijn inzake bijdragen uiwoeringskosten sanering industrielawaai provincie

Dr enthe(22 I 0719 8 ) (in getrokken p er 0 1 I 07 I 12)
- Subsidieregeling Leren voor Duurzame ontwikkeling (ingetrold<en 01/01/10)
- Subsidieregelingenergieprojecten(01/01/06)
- Beleidsregel watervasthouden enbergen(01/10/09)
- Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009 (16111109)

- Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en Programma van eisen kwaliteit
handboek natuurbeheer

- Beleidsregel voor Duurzame Ontwikkeling Drenthe 2008-201 I (04/03/10)
- Mandaat en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidievedening natuur en

landschapsbeheer en subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (geldig l6llllll)
- Subsidieregelinginnovatieveenergieprojectenbestaandebouwwoning-

-t -J



3.4

corporaties
Uitvoeringsbesluit verdeling waarderingssubsidies per

(vastgesteld per 01107 I 12)

boekjaar (natuur)werkgroepen

Subsidieregeling grondaankoop EHS (geldig 0l I 0l I 12 )
Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren (l5lI2lll)
Uitvoeringsbesluit milieusteun energieprogramma Drenthe (28 I 4 I 12)

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

- Verdelingsverordening Stads- en dorpsvernieuwingfonds 1994 (l7ll0l01) (ingetrokken per

0ll07lt2)
- Subsidieverordening stedelijke ontwikkeling Drenthe (ingetrokken per 0ll07ll2)
- Beleidsregel collectiefparticulier opdrachtgeverschap (01/01/09) (ingetrokken per 0ll07ll2)
- Tenderregeling Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 3 ISV .

- Verdelingsverordening stedelijke vernieuwing 2000 (ingetrokken per 0ll07ll2)
- stimuleringsmaatregelDrentsewoningmarkt(ingetrokken per 0l/07112)

Economie, recreatie/toerisme en landbouw

- Verordening Transiti II en Pieken (iwt 02/07 lll)
- Ank Bouw
- Subsidieregeling Human Resource Management Plus 2010

- Beleidsregel Provinciaal herstructurerings Programma (PHP) 2011

- Subsidieregeling kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 (ingetrokken per

0u07ll2\
- Subsidieregeling Ontwikkeling recreatie en toerisme (17 /10101) (ingetrokken per 0ll07ll2)
- Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008 þer 22llll09

versie 2010)
- Kaderverorderning subsidies SamenwerkingsverbandNoord-Nederland2000
- Beleidsregel structuurversterking wije tijdseconomie (ingetrokken per 0ll07ll2)
- Innovatief actieprogramma Drenthe 2008 - 2010 (01/04/08)

- Uitvoeringsbesluit innovatief Actieprogramma Drenthe (2010-2012)

(geldigtot 0l/01/16)
- SuUsiãleregeling toerisme natuurlijk Drenthe 2008 - 2010 (11/10/08, gewljzigd 04112109)

(ingetrokken 01107 ll2)
- OmnibusDecentraal-regelingDrenthe (01/01/09)
- OmnibusDecentraal-regelingNoord-Nederland
- Besluit ondermandaat SNN (geldig l4l04ll0)
- Besluit ondermandaat STINAT (geldig l9ll2l08)
- Besluit ondermandaat stichting Meer en Minder nzake SEBB particulieren (2011-2013)

- Mandaat , volmacht en machtigingsbesluit nzake aanwijzing toezicht houders NIOF en NIOF

2008
- Subsidieregeling Economisch structuurfonds (per 01107/12 vervangen door

Uitvoeringsbesluit subsidie economischo structuur versterking

Onderstaande regeling is alleen nog van belang voor afrekening van lopende projecten.

- Subsidieregeling reserye stimulering vitaal platteland Drenthe (01/07/05)

3.6 Cultuur en welzijn

- Subsidieverordeningjeugdzorg Drenthe en Controleprotocoljeugdzorg (gewijzigd0ll0Tll2)
- Beleidsregel wonen, zorg erL welzijn
- Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 (vastgesteld

per 0ll07ll2)
- Beleidsregel bijzondere evenementen (ingetrokken per (0ll07ll2)
- Uitvoeringsbesluit culturele gemeente van Drenthe (vastgesteld per 01.107ll2)

- Reglement culturele prijs van Drenthe

V/ATER, (WATER)WEGEN, VERKEER EN VERVOER

- Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (06/06/01)

- Financieel Protocol Convenanten Duurzame stedelijke bereikbaarheid 2006-2008 (09/09/08)

- Aanbestedingsbeleid voor werken 2010 (08/01/10)

3.5

4
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Aanbestedingsbeleid voor diensten en leveringen (0 1 /0 1 / 1 0)

verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzerine NL (i.w. per 0ll0ll20l2)

NATTIUR EN MILIEU
- Bodemnota 1 en 2 Werk maken van eigen bodem (oktober 2008)

- Reglement Fonds nazorggesloten stortplaatsen provincie Drenthe (02102199)

- Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen (30/l 1/10)

- Seleidsregel voor nazorplannen ex artikel 8.49 Wet milieubeheer (22106104), inclusief

rekenmodule (gewijzigd 6 januari 2011)'
- SubsidieverordeningNatuurenlandschapsbeheer
- Subsidieregeling natuur en landschap.

CULTTIUR EN WELZIJN
- Provinciale monumentenverordening(24/031'07) (GerritBosschers)

- Beleidsregel financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

- Uipoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, Leidraad te

financieren instandhoudingkosten laagrentende leningen

- Uitvoeringsvoorschriften hnanciering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe,

OMGEVING
- Provincialeomgevingsverordening(gewijzigdl9llll20ll)

1a het kader interne met financiële 2012 d.d.31 december 2012

1b het kader inteme met financiële 2012 d.d.31 december 2012

8.

9

Het gaat om de volgende regelgeving:
¡ Algemene wet bestuursrecht
o Europese aanbestedingsrichtlijnen
o artikelen 107,108 en 109 van het VIVEU
o Relevante Vo van de EU, inclusief alle richtsnoeren (inclusief kader richtlijn water)

o Wet op het BTV/ compensatiefonds (BCF)/ Wet Omzetbelasting
¡ Algemene wet inzake Rijksbelastingen
o EU kaderverordening Plattelandsontwikkeling Leader * Verordening Europese Structuurfondsen

(inclusiefPOP, EPD)
o WILG
o Reconstructiewet
¡ Landinrichtiugswet
o Nationaal bestuursakkoord water
¡ Invorderingswet
o Besluit rivierdijkversterking

SVNL EN SKNLa

Het gaat om de volgende LNV regelgeving:
1.2.10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten 2004

3.3.2 Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe (25107107 tw kracht tot 01/01/07)

3.3.3. Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (van kracht tot0ll0ll20l7)
3.3.4 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap



KADER EXTERNE REGELG ING MET FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN 2012

d.d. 31 december 2012

0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

- Wet Fido (gewijzigd 01/01/09)
- Regeling uiøettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) (gewijzigd 03104109)

- Financiëleverhoudingswetþrovinciefonds)
- Provinciewet
- Invorderingswet
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Regeling van dã Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 7 juli 2006,

hor¡detrde regels met betrelf<ing tot de verantwoordingsinformatie ovcr specifieke uitkeringen

in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie

specifi eke uitkeringen)
- Informatie voor derden (IV3)
- Wet op het BTW comPensatiefonds
- Wçt omzetbelasting
- Algemene Wet inzake rijksbelastingen

1.1 B estuurlijke aangelegenheden

- Burgerlijk Wetboek
- Wetgemeenschappelijkeregelingen
- Artikelen 107,10-8 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)

- Algemene wet bestuursrecht

3.1 Beheer en onderhoud

- Europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen

- Besluitaanbestedingsregelsvooroverheidsopdrachten (01112105)

- Wegenwet
- Waterstaatswet 1900

3.2 Verkeer

BDU
Besluit BDU verkeer en veryoer
Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

Wet Luchtvaart
Besluit Burger Luchthavens
Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens

Vervoer
Wet personenveryoer
B esluit infr astructuurfonds

4.0 rüaterhuishouding

- Waterschapswet(gewijzigd22ll2l09)
- Waterwef (22112109)

- InvoeringswetWaterwet(22112109)

5.0 Milieu Algemeen

- Wet milieubeheer
- v/ijzigingsregeling subsidieregeling BANS klimaatconvenant

sub sidievoorwaarden en vaststelling Prestatie kaart provincies)

- Wet sanering industrielawaai
- door Jaap Braam
- Besluit OM afcloening

Verwijderd door Maaike Beerten

(vereenvoudiging



5.1 Bodem

5.2

Wet bodembescherming
Wet stedelij ke vernieuwing
Regeling hnanciële bepalingen bodemsanering

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Besluit uniforme saneringen
Regeling uniforme saneringen
B esluit bodemkwaliteit
'Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Vergunningverlening en handhaving milieubeheer

- Ontgrondingenwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

6.1 Natuur
Kaderwet LNV subsidies
Subsidiere geling natuurbeheer

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Flora- en Faunawet :

Boswet: schadevergoeding
Natuurbeschermingswet I 998 (gewijzigd 3U l2l ll)

6.2 Plattelandsbeleid

- Landinrichtingswet
- Wet inrichting Landelijk gebied

7.0 Economie

- AnkBouw
- artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)

KaderwetEZ-subsidies
Wet toezicht Europese subsidies
BeschìkkingenBi-Kompas/ D2 Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland

(oP-EFRO)
Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)

Plattelandsontwikkelingspro gramma Nederland
Europees programma Innovatieve Acties CCI 2005 NL 16 0 PP 002

Gebiedsopgave Zuidoost-Drenlhe 2007 -2013
Algemene groepswijstellingsverordening nr 800/2008

Onderstaande regelgeving is van belang voor zover de provincie Drenthe cofinanciering verstrekt aan projecten

die tevens financiering uithoofde van deze regelingen ontvangen, omdat d de ASV niet van toepassing is.

- Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van het Kompasprogramma,

voorEFRO onEZ|KOMPAS
- Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord

Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland

7.1 Toerisme en recreatie

- EG verdrag 70l20ïl

7.2 Landbouw

- artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)

8.0 rù/elzijn

Wet maatschappelijke ondersteuning



9.0

- Wet op sPecifiek cultuurbeleid
- Bekostþingsbesluitcultuuruitingen
- Regelingsubsidieenuitkeringencultuuruitingen
- Monumentenwet
- Mediawet

Verwijderd door Gerrit Bosschers

Jzugdzorg

- Wet op do jeugdzorg

- Uitvosringsbesluit Wet op de jeugdzorg

- Regeling bekostiging jeugdzorg

- Landelijkbeleidskader Jeugdzorg2009-2012

Ruimtelijke ordening

- Wet Ruimtelijke ordening
- Crisis en herstsl wet
- Besluit Algemene regels Ruimtolijke Ordening

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Vollcshuisvestinglstedelijke vornieuwing

- Wet ruimtclijke ordening
- Invoeringswet lwet ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten

- 'Wet Ste,Jet¡te vernieuwing (gewijzigd 24-04-OB, staatsblad 2008 nr. 167 i.v.m Sisa)

- Invoeringswetstedelijkevernieuwing

Inkopen

- Europese aanbestedingsrichtlijnenlevering
- Buiopese aanbostedingsrichtlijnenwerken
- Europeseaanbestedingsrichtlijnendiensten
- Besluit aanbestedingsregels vooroverheidsopdrachten (01/12105)

Personeel
- Ambtenarenwet
- Fiscale wetgeving
- Sociale verzekeringswetten
- AlgemenePensioenwetPolitiekeAmbtsdragers
- Rechtspositiebesluit Commissarisson van de Koningin
- Rechtspositiebesluit Gedeputaerden


