
 
Wet Hof: overzicht van de grotere investeringen en onttrekkingen aan reserves die in gevaar dreigen 
te komen bij de invoering van Wet Hof. De kleinere investeringen zijn te vinden in de Begroting 2013 
op blz. 120 en zijn in dit overzicht opgenomen onder Overige investeringen. 
 
 
Grotere investeringen die in gevaar komen.

totaal 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo 2.000.000 2.000.000
N371 Aansluiting N371/N373 / Optimalisering aansluiting N371/N373 (Norgerb 5.000.000 1.000.000 4.000.000
Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat 3.800.000 3.800.000
Fietsbrug Hoogeveenschevaart 1.000.000 1.000.000
Bijdrage aan Station Emmen-Zuid 3.500.000 3.500.000
Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. 1.300.000 400.000 400.000 500.000
Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen (bijdrage in kader conven 1.000.000 1.000.000
Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) 1.400.000 700.000 700.000
Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infras 1.500.000 1.044.000 456.000
Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel 1.000.000 1.000.000

  N34 aansluiting Exloo"aanleg ongelijkvloerse kruising" 2.500.000 1.250.000 1.250.000
N33 extra bijdrage verdubbeling, toezegging convenant mei 2010 2.880.000 2.880.000
N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden 5.000.000 2.500.000 2.500.000
N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis studie 10.000.000 5.000.000 5.000.000
N371, reconstructie Pijlebrug 1.500.000 1.500.000
Eerste fase Transferium De Punt 2.050.000 512.500 1.537.500
Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis 2.177.130 1.977.130 200.000
Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 1.320.000 1.320.000
Overige investeringen 55.123.925 11.869.378 13.798.541 7.312.591 9.584.520 12.558.895

104.051.055 27.276.508 23.325.041 20.406.091 14.984.520 18.058.895

RESERVES
Voornaamste doelen waaraan het saldo van toevoegen en onttrekkingen van de reserves wordt besteed

totaal 2012 2013 2014 2015 2016
Diverse drentse projecten waaronder de aanleg Meppelerdiepschutsluis 5.390.000 2.990.000      1.400.000      1.000.000      
Beheer vaarweg Meppel-De Punt 1.700.000 340.000         340.000         340.000         340.000         340.000         
Afstandsbediening Noord-Willemskanaal 1.700.000 850.000         850.000         
Projecten gesloten stortplaatsen 90.000 45.000           45.000           
Grondwater projecten 385.000 85.000           150.000         150.000         
Projecten versterking economische structuur 8.000.000 8.000.000      
Investeringen verkeer en vervoer 21.497.051 (2.940.237)     14.880.017    4.272.341      4.426.120      858.810         
Vaarverbindingen Erica - Ter Apel 7.406.576 3.455.744      2.750.832      1.200.000      
Verdubbeling N33 11.965.000 11.965.000    
Achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 6.829.299 1.140.698      4.512.455      1.176.146      
ILG projecten 21.361.631 14.219.000    7.142.631      
RSP projecten 69.776.486 5.939.458      17.402.295    22.402.917    15.277.984    8.753.832      
Europese projecten dmv cofinanciering 9.300.000 3.100.000      3.100.000      3.100.000      
Subsidiering gemeente Emmen DPE-next 6.000.000 6.000.000      
Regionale REP-middelen 10.000.000 10.000.000    
Beleidsadvies bevolkinigsdaling 650.000 650.000         
Risicofinanciering MKB (NOM) 4.000.000 4.000.000      
Drentse energie organisatie 14.700.000 14.700.000    
Sluitend maken begroting tbv diverse zaken (algemene reserve) -5.581.912 2.186.491      (1.159.324)     (3.284.883)     (1.983.370)     (1.340.826)     
Diversen projecten vanuit de Saldi reserve 14.996.568 14.118.108    (279.690)        62.840           1.095.310      -                 
Rente toevoeging aan Reserve Regio Specifiek Pakket -5.206.292 (1.620.621)     (1.489.226)     (968.752)        (666.530)        (461.163)        
Totaal 204.959.407 76.573.641 64.394.990 30.300.609 22.439.514 11.250.653  
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. Wet Hof en schatkist-
bankieren gaan Noorden
miljoenen kosten- 
o Gedeputeerden waar-
schuwen voor'demografi-
sche malaise'

Door Jaap Kiers
Assen/Groningen Noordelijke ge-
meenten, waterschappen en pro-
vincies kunnen de komende jaren
tientallen miljoenen euro's minder
investeren. Noodzakelijke projec-
ten op hetgebied vanwegen, open-

o

baar veryoer en infrastruc'tuur
moeten geschrapt worden of wor-
den op zijn minst vertraagd door
nieuwe financieringsregels van het 

.

rijk. Die makqn het bijna onmoge-
lijk getd dat voor deze projecten is
gespaard ook werkelijk te gebrui-
ken.

Die waarschuwing doen de
PvdA-gedeputeerden mn financi-
en William Moorlag (Groningen)
en Ard van der Tuuk (Drenthe)
vandaag in een intenrielg met deze
laant. De gevolgen kunnen groot
zijn, zegt Van der Tuulc tsij de

krimp hebben we steeds geroepen
dat we wintig of dertig jaar heb-
ben om ons erop voor te bereiden.
Maar als je nu niks meer kunt sti-
muleren of doen, heb je straks een
dubbele dip. Dan kom je ineens van
de economische recessie in de de-
mografische malaise."

De bestuurders hekelen het zo-
genaamde schatkistbankieren. Dat
verplicht decentrale overheden
vanaf komend jaar hun tegoeden
onder te brengen bij het njk. Ze
missen daardoor zo'n L,5 procent
aan rente. Nog ingrijpender zijn de

o

gevolgen van de Wet Hof die nog
do.or de'Tweede Kamer aangeno-
men moet worden. Overheden
kunnen door die wet (Houdbare
Overheidsfinanciën) niet meer on-
.gesuaft hun gespaarde tegoeden
gebruiken om grote projecten mo-
gelijk te maken.

Hierdoor kan de provincie Gro-
ningen in 2014 maar 18 miljoen ste-
ken in projecten die voor meer dan
200 miljoen euro op de planning
staan. Drenthe ziet de investerin-
gen de komende jaren terugvallen
van ruim 100 miljoen euro nu, naar

iets boven de ZO miljoen in 2016.

De regels hebben te maken met
de begrotingsdiscipline die de Eu-
ropese Unie aan de lidstaten oplegt
en de uitleg die het rijk daaraan
geeft. Het gebruiken van opge-
bouwde reseryes voor investerin-
gen wordt aangemerkt als toename
van de staatsschuld. "Onzin en lou-
ter cosmetisch", zegt Moorlag. "An-
ders dan het rijk maken provincies
geen schulden voor investeringen."
Moorlag en Van der Tuuk kunnen
nog niet zeggen welke projecten
moeten worden uitgesteld. >> 23

Grote pt ecten ln gevaar
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Wet Hof en schatkistbankieren
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o Je hebt er twee stel her-
senen voor nodig om het
te begrijpen
o Investeringen in noorde-
lijke provincies zullen
worden vertraagd

Door Jaap Kiers
Assen/Groningen Er is geen mijn-
heer of mewouw Hof in het spel.
Maar wel een Wet Hof. En die wet,
nog niet werkzaam, gaat lagere
overheden als provincies, gemeen-
ten en ook waterschappen dwin-
gen investeringen ûit te srellen.Zo-
als er nóg een bedreiging aankómt
voor diezelfde overheden. Het zo-
genoemde schatkistbankieren,
vanaf 1 januari verplicht, gaar ge-
meenten en provincies heel veel
geld hosten. Miljoenen.
. De Wet Hof en het schatkistban-
kieren zijn termen die al maanden
veelvuldig de ronde doen in lsin-
gen ran raadsleden, ambtenaren en
bestuurders. Gekoppeld aan het al-
machtige Europa, waarrran dit alle-
maal'moet'. Gekoppeld ook aan die
vermaledijde maximale 3 procent
begrotingsoverschrij ding wearaan
alle eurolanden gebonden zijn.

Hoe zit dit allemaal? Hoe werkt
het precies? De gedeputeerden r¡an
financiën William Moorlag (PvdA"
Groningen) en A¡d van der Tuuk
(PvdA, Drenthe) zijn gnag bereid
het uit te leggen. In Jip en Janneke.
taal voor zover mogelijk. Een po-
ging daartoe in elk geval, want
Moorlag tekent aen: Ðit is 2o inge-

wikkeld dat je eiçnlijk een twee-
ling moet zijn om het te begrijpen.
Eén stel hersenen is niet genoeg.'

Hoewel dat bij het schatkistban-
kieren nog wel meevalt. Dit komt
er simpelweg op neet dat water-
schappen, gemeenten en provin-
cies hun geld verplicht bij de over-
heid moeten parkeren. Tegen een
lagere rente dan ze nu gewend zijn
bij de bank. Zo'n L,5 procent lager
dan op de markt mogelijk is. Nu
haalt iedereen overal nog offeites",
zegt Moorlag.'Door de invoering
van het schatkistbankierèn kan dat
straks niet meer."

Het waarom van deze ingreep is
al veel moeilijker te begrijpen. '!Iet
is puur een cosmetische ingreep",
stelt Moorlag.'tsij provincies en ge-
meenten zijn mak aanzienlijke re-
seryes te vindeg. De staatsschuld
lijkt lager door die tegoeden bij het
rijk te stdlen. Feitelijk wordt de
schuld er geen euro hoger of lager
van. Maarje kuntwel zegendatde
schuld rekenkundig 2 of 3 procent
lager is geworden.l

Het schatkistbankieren kost de
noordelijke provincies veel geld.
Groningen heeft t,z miljard in kas,
1 procent minder rente betekent 12
miljoen euro minder inkomsten. In
Drenthe, een van de armste Neiler-
landse provincies, gaat het naar
schatting zoh 3 miljoen schelen,
verwacht Van der Tuuk.

En dan is er dus de Wet Hof. De
letters s&ân voor Houdbare Over-
heidsfinanciën. En die heeft alles te
maken met de Europese begro-
tingsregels, het maximale begrô-
tingstekort van 3 procent. Van die
3 procent wordt een half procen¡

toegerekend aan gemeenten en
provincies", zegt Moorlag.'En daar
worden de decentrale overheden
nu op afgerekend."

Een greep in de reserves wordt
door de Wet Hof nu gezien als het
ophogen van het financieringste-
kort. 'Daardoor kunnen reserves
maar mondjesmaat worden be-
steed", legt Moorlag uit.'ller meest
extreem wordt het natuurlijk
zichtbaar als er een watersnood-
ramp plaatsvindt en de dijken
wegspoelen. Voor het aanleggen
van nieuwe dijken moet je de te-
goeden aanspreken die daar voor
bedoeld zijn en het resultaat is een
boete vanuit Europa."

Geplande investeringen zullen
,op de lange baan geschoven moe-
ten worden" verwachten de gede-
puteerden. En dat in een tijd van
recessie, waarin we het geld goed
zouden lqrnnen gebruiken om de
economie aan te jagen. Dat is ook
een van de provinciale. aken", stelt
Van der Tuuk. Moorlag rnrlt aan:
Kijk naar de bouw; die schreeuwt
om werk We hébben het geld om
opdrachten te geven, inaa¡ het kan
staks niet.'

Moorlag is een van de bestuur-
ders die in Den Haag namens het
Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat
pleiten üoor een andere benade-
ring. Tn gésprek met de nieuwe re-
gerrr-lg willen we aange.ven dat we
de mogelijkheden tot èconomische
stimulering willen behouden. Een
aantal Kamerfracties heeft ook al
aangegeven dat ze het probleem
zf,et", zegt Moorlag. Van der Tuuk:
Ðe kans is groot dat de \fet Hof
nog niet per l januari wordt inge

voerd. Maar het schatkistbankie-
ren wé1."

Over welke projecten wellicht
zullen sneuvelen in Noord-Neder-
land laten de gedeputeerden zich
nog niet uit. Dat zijn politieke keu-
zes die nog gemaakt moeten wor-
den en eerst in Provinciale Staten
besproken moeten worden voor ze
in de lqantenkolommen terechtko-
men. Maar dat ze met het probleem
in de maag zitten, steken ze niet
onder stoelen of banken.

'Wij willen juist liever versnellen
dan vertragen", zegt Moorlag. "Door
de crisis is het aanbestedingskli-
maat nu gunstig. Je bent gek als je
langerwacht. Hetis hopen dat erin
Den Haag een bliksemschicht van
wijsheid binnenslaat. Er wordtveel
gelobbyd. Niemand wil de schul-
den verhogen, maar ook niemand
wil dat reserves opgepotblijven.'

Van der Tuuk: Daarom moeten
we hameren op de economiê en de
werkgelegenheid. Bij de lcimp bij-
voorbeeld hebbenwe steeds geroe-
pen dat we twintig of dertig jaar
hebben om ons erop voor te berei-
den. Maar als je nu niks.meer kunt
stimuleren of doen, dan lqüg je een
dubbele dip. Dan kom je ineens van
de economische recessie in de de-
mografische malaise.'

Moorlag: TIet zakelijk rnstgoed
komt in eên dramatische leegstand
terecht. Met de winkelbestan¡lfn
gaat het heel hard achteruit. Je
moet reëel zijn, we krijgen tien jaar
stagnatie. We zijn als samenleving
aan het vefttrTnen. Het beroerde is
dat je als decentrale overheden
weet wat er gebeurt, maar niet
meer het verschil kunt maken.'

l


