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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 28 oklober 2014
Ons kenmerk 441 3.1 0 l2O1 4006264

Behandeld door mevrouw R. Kosse (0592) 36 59 47 en de heer L.C.M. Evers (0592)

36 55 59

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over de Begroting 2015

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u de beantwoording aan van de technische vragen die van de zijde van uw

Staten gesteld zijn over de Begroting 20'15 tijdens het inloopspreekuur van 22 oktober
jl. Wij geven hierna per gestelde vraag ons antwoord.

Vraag Antwoord

I nvesteri n gspakket Leek-Roden tol 2020
Regiovisie. Pagina 46. Graag een toe-
lichting op het verschil in raming Regio-
visle en lnvesteringspakket Leek-Roden.

De structurele bijdrage aan de Regiovisie

bedraagt €.921.732,--. ln 2015 is het

bedrag eenmalig verhoogd met

€ 1.000.000,-- voor de bijdrage aan het

I nvesteringspakket Leek-Roden.

Het restant van het geraamde bedrag

C2.237.773,--, ruim € 3 ton, wordt af-
geraamd in de 1e Bestuursrapportage

2015.
NOM: wat gebeurt er precies met die

extra ton?
Daarnaast extra € 4 miljoen be-
schikbaar voor NOM projects. Graag
uitleg wat met dat bedrag gaat ge-

beuren.

ln de begroting is rekening gehouden

met uitgaven voor projecten als flinc
next. Dit geld is bedoeld voor de on-

dersteuning aan met name startende

ondernemers. Deze ondersteuning

bestaat uit het vinden van financiering
voor MKB, onder andere door het

verbeteren van de kwaliteit van

businessplannen. Hiermee wordt de

kans voor het vinden van de goede
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financiering van het Drentse MKB

vergroot. Zeker de laatste jaren is dit
een probleem, samen met de tendens

dat bedrijven een stapeling van finan-
ciering (meerdere financieri ngs-

bronnen) nodig hebben voor uit-

breidingen maar ook voor gewone

bed rijfsactiviteiten.

€ 4 miljoen is gereserveerd voor de

Drentse bijdrage aan NOM projects.

Het is de verwachting dat dit in 2O15

wordt toegevoegd aan het Fonds

NOM projects. Deze € 4 miljoen is
specifiek bedoeld voor deelname aan

innovatíeve projecten, met de be-

doeling dit in gezamenlíjk noordelijk

verband op te zetten.

Vraag over stimuleringsregeling vastgoed

Wat voor soort regeling is dit? Co-finan-
ciering? Zijn er gesprekken hierover met
gemeenten?

Het gaat om de voormalige duurzame
krimpregeling. Deze subsidieregeling is
een aanvulling op het provinciale instru-

mentarium om bestaand vastgoed te
verduurzamen (onder andere energie-
besparing en duurzame energiepro-

ductie) of een toekomstbestendige
functie te geven (monumentaal en karak-
teristiek vastgoed). Doel van de regeling

is het stimuleren van investeringen in
bestaand vastgoed met het oog op onder
meer de veranderende samenstelling

van de bevolking, verandering in consu-

mentenbestedingen en de veranderende
vraag naar werkruimten. Gemeenten zijn

bij de voorbereiding van de regeling be-

trokken geweest vanwege hun rol in de

uitvoering van en communicatie over de

regeling. Met de vaststelling van de re-
geling eind juni zijn de gemeenten per

brief geÏnformeerd en is hun gevraagd

om medewerking. Er is geen eis van co-
financiering gesteld. Nu de aanvraag-

termijn loopt, is er geregeld contact met
gemeenten over individuele aanvragen.

Wij veruvijzen naar onze brief aan u over
de regeling (25 juni 2014, kenmerk

2613.712014003807).

Zijn er al gesprekken met Attero geweest

over een vervroegde sluiting van de
stortplaats? Zo ja, wat is het resultaat

daarvan, in het bijzonder voor de op te

leggen nazorgheffing?

We zijn het gesprek met Attero over een

vervroegde sluiting (nu 2075) aan het

voorbereiden met alle interne stake-
holders. We verwachten in de loop van

2015 meer duidelijkheid over de moge-
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lijkheden tot vervroegde sluiting, evenals

de financiële gevolgen die daarmee sa-
menhangen, waaronder een nieuw na-
zorgplan met een herziene nazorg-

heffing. lnmiddels heeft u een voorstel

ontvangen (statenstuk 2014-638) om de
nazorgheffing over 2014 aan Attero
eenmalig te verhogen met als doel het
fondsvermogen weer op een gelijk

niveau te brengen met de netto contante
waarde van het doelvermogen. Deze

beoordeling wordt jaarlijks na het vast-
stellen van de jaarrekening uitgevoerd.

Afwijkingen tussen het fondsvermogen
en de netto contante waarde van het
doelvermogen worden dan via de na-
zorgheffing gereguleerd. Via de reguliere
planning en control-documenten infor-
meren wij u over ontwikkelingen rondom
Attero.

Waar is de eenmalige bijdrage van
€ 500.000,-- op de kostenplaats van de

directie voor bedoeld?

Deze bijdrage is bedoeld voor kosten
voortvloeiend uit de organisatieontwik-
keling. De kosten worden gedekt door

een bijdrage uit de Reserve organisatie-
ontwikkeling.

Graag een overzicht van de inhuur 2013
en2014.

Dit wordt zo spoedig mogelijk nagezon-
den.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter


