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Inleiding 

Op 14 december 2012 hebben Provinciale Staten een brief ontvangen van de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Bestuur, democratie en financiën, waarin naast het be-
sluit van de minister over de financiële toezichtvorm voor 2013 ook de overige toezichtbevindingen 
aan de orde worden gesteld. In lijn met de modernisering van het financieel toezicht is deze brief aan 
PS gericht vanuit haar toezichthoudende rol richting Gedeputeerde Staten. Voor meer informatie over 
de modernisering financieel toezicht wordt u verwezen naar http://www.rijksoverheid.nl/documenten-
en-publicaties/vergaderstukken/2011/05/23/toezichtsverslag-2011.html. 
Vanuit GS is op ambtelijk niveau informatie verstrekt over de reacties en verbeterpunten van GS op 
de bevindingen van de minister. In dit voorstel worden, vanuit de toezichthoudende rol van PS, deze  
reacties en verbeterpunten tegen het licht gehouden en een reactie per brief richting de minister ge-
formuleerd. Door middel van bijgevoegde conceptbrief voldoen Provinciale Staten aan het verzoek 
van de minister vóór 1 april 2013 te reageren. 

Advies  

Instemmen met de conceptbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

- PS geven door middel van dit voorstel invulling aan haar horizontaal toezicht richting GS  
- De repressieve toezichtvorm van de provincie blijft gehandhaafd 

Argumenten  

Door het instemmen met de conceptbrief voldoen Provinciale Staten aan haar toezichthoudende rol 
richting GS en aan het verzoek van de minister van BZK om vóór 1 april 2013 te reageren.  
In de conceptbrief geven PS vanuit haar toezichthoudende rol een terugkoppeling op de door GS 
voorgestelde reacties en verbeterpunten op de bevindingen van de minister van BZK. Informatie over 
deze reacties en verbeterpunten zijn ambtelijk verkregen. 
 
Reacties en verbeterpunten 
Op de in de brief van de minister genoemde aanbevelingen hebben GS ambtelijk een aantal reacties 
en verbeterpunten geformuleerd. Hieronder zijn deze reacties en verbeterpunten en de reactie van PS 
hierop aangegeven: 
1. De minister doet de aanbeveling om zowel de lopende investeringen, de vervangingsinveste-

ringen als de nieuwe investeringen meerjarig in beeld te brengen. Volgens Gedeputeerde Sta-
ten zijn de investeringen vrij uitputtend in beeld gebracht in het onderdeel II.4.1. van de finan-
ciële begroting. Daarbij zijn Gedeputeerde Staten van mening dat ook de vervangingsinveste-
ringen expliciet worden vermeld. Provinciale Staten nemen deze reactie over. 

2. De minister stelt voor om in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen expliciet aan te geven 
wanneer de (meerjarige) beheerplannen door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Provinciale 
Staten gaan mee met de toezegging van Gedeputeerde Staten om in de Begroting 2014 ook 
de data van vaststelling van beheer- en onderhoudsplannen te vermelden. 
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3. Bij de aanbeveling om beter inzicht in de risico’s van verbonden partijen te geven in de para-
graaf Weerstandsvermogen, merken Gedeputeerde Staten op dat de risico’s van verbonden 
partijen al een onderdeel zijn van de algehele risicoscan die voor de bepaling van het beno-
digde weerstandsvermogen plaatsvindt. Provinciale Staten sluiten zich aan bij de zienswijze 
van Gedeputeerde Staten dat een nadere uitwerking van de risico’s rond verbonden partijen 
meer thuishoort in de paragraaf verbonden partijen. Als onderdeel van de uitvoering van de 
recentelijk door Provinciale Staten vastgestelde Nota verbonden partijen, zal de informatie in 
de paragraaf verbonden partijen uiterlijk met ingang van de Begroting 2014 verbeterd worden. 
Deze paragraaf zal op dat moment het inzicht verschaffen waarvan de minister nu constateert 
dat het ontbreekt. 

4. Provinciale Staten onderschrijven de constatering van de minister dat het risico voor de pro-
vincie op het gebied van grondbeleid zeer beperkt is. Dit komt ook overeen met de conclusie 
die de Noordelijke Rekenkamer onlangs ten aanzien van het Drentse grondbeleid had getrok-
ken. 

Uitvoering 

Tijdsplanning  
- 
 
Financiën 
n.v.t.  
 
Monitoring en evaluatie  
n.v.t. 
 
Extern betrokkenen  
n.v.t. 
 
Communicatie  
n.v.t. 
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Bijlagen 

1. Conceptbrief “Reactie financieel toezicht 2013” 
2. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2012 over 

Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2013 
 
 
 
Assen, 28 januari 2013 
Kenmerk: 201300165 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
Mevr. mr. drs. S. Buissink, griffier 
 
 
 
 
 
coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 28 januari 2013, kenmerk 
201300165; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
in te stemmen met de conceptbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) 
 
 
 
 
Assen, 13 maart 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 
 
coll 
 



Aan: 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bestuur, democratie en financiën 
t.a.v. de heer T. Livius 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ  DEN HAAG 
 
2511 EZ 200 

 
 
 
Assen, 31 januari 2013 
Ons kenmerk       
Behandeld door de heer hg Parker Brady (0592) 36 52 45 
Uw kenmerk 2012-0000739049 
Onderwerp: Reactie financieel toezicht 2013 
 
 
 
Geachte heer Livius, 
 
In uw brief d.d. 14 december 2012 heeft u uw besluit over de financiële toezichtvorm 
voor 2013 meegedeeld en stelt u de belangrijkste toezichtbevindingen aan de orde. 
Middels deze brief geven wij vanuit onze toezichthoudende rol richting Gedeputeerde 
Staten onze reactie. 
 
Wij stellen vast dat de provincie Drenthe ook het komende jaar onder de repressieve 
toezichtvorm kan blijven en dat de Begroting 2013 daarom geen goedkeuring van de 
minister van BZK behoeft. Ook stellen wij vast dat de provincie naar uw oordeel aan 
het criterium van materiaal evenwicht voldoet. Tevens constateert u dat de begroting 
en meerjarenraming van de provincie sluiten, zowel zoals door de provincie 
gepresenteerd als na correcties van BZK voor incidentele baten en lasten. 
 
Op de in uw brief genoemde en genummerde aanbevelingen hebben Gedeputeerde 
Staten ambtelijk een aantal reacties en verbeterpunten geformuleerd. Hieronder treft u 
onze mening over deze reacties en verbeterpunten aan: 
1. U doet de aanbeveling om zowel de lopende investeringen, de 
vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen meerjarig in beeld te brengen. 
Volgens Gedeputeerde Staten zijn de investeringen vrij uitputtend in beeld gebracht in 
het onderdeel II.4.1. van de financiële begroting. Daarbij zijn Gedeputeerde Staten 
van mening dat ook de vervangingsinvesteringen expliciet worden vermeld. 
Provinciale Staten nemen deze reactie over. 
2. U stelt voor om in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen expliciet aan te geven 
wanneer de (meerjarige) beheerplannen door Provinciale Staten zijn vastgesteld. 
Provinciale Staten gaan mee met de toezegging van Gedeputeerde Staten om in de 
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Begroting 2014 ook de data van vaststelling van beheer- en onderhoudsplannen te 
vermelden. 
3. Bij uw aanbeveling om beter inzicht in de risico’s van verbonden partijen te geven in 
de paragraaf Weerstandsvermogen, merken Gedeputeerde Staten op dat de risico’s 
van verbonden partijen al een onderdeel zijn van de algehele risicoscan die voor de 
bepaling van het benodigde weerstandsvermogen plaatsvindt. Provinciale Staten 
sluiten zich aan bij de zienswijze van Gedeputeerde Staten dat een nadere uitwerking 
van de risico’s rond verbonden partijen meer thuishoort in de paragraaf verbonden 
partijen. Als onderdeel van de uitvoering van de recentelijk door Provinciale Staten 
vastgestelde Nota verbonden partijen, zal de informatie in de paragraaf verbonden 
partijen uiterlijk met ingang van de Begroting 2014 verbeterd worden. Deze paragraaf 
zal op dat moment het inzicht verschaffen waarvan u nu constateert dat het ontbreekt. 
4. Provinciale Staten onderschrijven uw constatering dat het risico voor de provincie 
op het gebied van grondbeleid zeer beperkt is. Dit komt ook overeen met de conclusie 
die de Noordelijke Rekenkamer onlangs ten aanzien van het Drentse grondbeleid had 
getrokken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
  , griffier     , voorzitter 
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financier! 
Financieel en informatiestelsel 
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www. rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
J.M. Nan 

T 06-5073 8360 
josee.nan@minbzk.nl 

Datum 14 december 2012 
Betreft Financieel toezicht: v n bevindingen 2013 

Kenmerk 
2012-0000739049 

1 . Inleiding en toezichtvorm voor 2013 
Met deze brief informeer ik u over de financiele toezichtvorm voor 2013 en de 
overige toezichtbevindingen. Gedeputeerde Staten ontvangen een afschrift van 
deze brief. Over de door mij bij het financiele toezicht gehanteerde uitgangsp .inter 
en overige aandachtspunten heb ik u eerder, bij brief \ n 25 april 2012, kenr 
2012-0000234677, geinforr :rd. In die brief heb ik de elei lenten die ee 
spelen bij mijn toetsing van de i aliteit van uw begroting e aerjam nraming 
weergegeven. De beoordeling da* s bepal :nd voor de voi n var mijn toezicht, 
repressief of preventief. Caarnaa; f ingegaan op twee specifieke 
aandachtspunten bij mijn t >etsing, natreli jk 'gro* dbeleid'en 'verbonden partijen'. 

Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2013 en jaarstukken 2011 dee 
ik u hierbij mede dat ik van oordeel ben dat uw provincie, net als de andere 
provincies, voor het komende jaar, met inachtneming van artikel 207, l

e en 2
e l id, 

van de Provinciewet, onder de repressieve toezichtvorm kan blijven. Dit betekent 
dat uw begroting geen goedkeuring van mij behoeft. 

In dez orief ga ik achter volge s in op de be\ ndingen c ;r de begroting e 
meerjarenraming, de uitkomsten van de toetsing van het grondbeleid en de 
verbonden partijen en de < ;rige financiele beheeraspecten. Deze brief e i de < 
deze brief ten grondslag liggende feiten zijn mbtelijk n afges 
(hoor en ederhoor). 

2. Begroting en meerjarenraming 

2.1 Inleiding 
Het door mij gehanteerde toezichtcriterium materieel evenwicht gaat uit van een 
begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. Om 
te kunnen vaststellen of dit het geval is, heb ik gebruik gemaakt van de richtlijne 
over de incidentele baten en lasten die zijn opger i in de notitie van de 
commissie BBV van jani. ri 2012. In mijn bovenger ride brief heb ik dit 
aangekondigd. Bij mijn :l ove het begrotingse enwicht betrek ik ook (de 
ontwikkeling van) het v\ rstandsvi iogen e de vrije eidsn 
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2.2 Totaalbeeld provincies Datum 
Uit het onderzoek naar de begrotingen 2013 en rr ;erjarenramingen 2014-2016 i4decemt 
komt naar voren dat alle provincies beschikken over een structureel sluitende Kenmerk 
begroting. Ook de meerjarenraming geeft ditzelfde beeld. 2012-0000739049 

Het totaal van de algemene reserves en bestemmingsreserves van alle provincies 
wordt per 1 januari 2013 geraamd op bijna € 15,7 miljard (per 1 januari 2011 was 
dit bijna € 14,0 miljard). Dez; stijging is vooral toe te schrijven aan de 
administratieve afwikkeling van de energiea indelen n de provincie Fryslan. In de 
periode 2013-2016 is er per : aldo sprake v n gere mde onttrekking aan de 
reserves van € 1,1 miljard (in de periode 2012- >ok € 1,1 miljard). Dit 
betekent een afname van ruim 7% ten opzichte van 2013 (vorig jaar was sprake 
van een geraamde afname van bijna 8%). 

2.3 Beeld van uw provincie 
Ik ben van oordeel dat uw provincie voldoet aan het criterium van materieel 
evenwicht. Dit oordeel is gebaseerd op de risicogeorienteerde toets van uw 
begroting en meerjarenraming. Die toets heeft geen bevindingen opgeleverd 

ruit blijkt dat uw provincie niet 0 r het get mde iwicht beschikt. 

De >mvang van de door u geprese erde it in de periode 2013 t< 
it 2016 af van € 328 miljoen naa ofwe een afname van ruim 

Ik constateer dat de begroting en meerjarenraming van uw provincie sluiten, zowel 
zoals door u gepresenteerd als na mijn correcties voor incidentele baten en lasten. 

2.4 Vereisten wet- en regelgeving 
De financiele begroting, de meerjarenraming en de p ragrafen, die ik op hoofdlijne 
heb getoetst, voldoen aan de eisen die het Besluit begroting e antwoording 
provincies en gemeenten (BBV) daai 

2.5 Aanbevelingen 
Hierna doe ik een aantal aanbevelingen voor de financiele begroting, de 
meerjarenraming en de paragrafen die naar mijn oordeel de volledigheid, 
leesbaarheid, transparantie en informatiewaarde daarvan verder vergroten. Graag 
verneem ik voor 1 april 2013 welke verbetermaatregelen u hierop gaat n amen. 

1. Breng expliciet zowel de lopende investeringen, de angingsinvesteringen als 
de nieuwe investeringer meerjarig in beeld. Dit geldt eveneens voor 

ingen die of 'om niet' zijn verkregen of in een keer zijn afgeschreven. 
Dit is van belang, omdat op deze wijze de eventuele noodzaak tot vervanging 
niet uit beeld verdwijnt en op voorhand rekening kan worden gehouden met 
een verwachte piek in de vervangingsbehoefte. 

2. Geef in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen expliciet aan wanneer de 
(meerjarige) beheerplannen door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Inzicht in 
de actualiteit van beheer- en onderhoudsplannen is essentieel omdat het 
inderhoud van kapitaalgoederen een groot beslag legt op de begroting en 

meerjarenraming. Uit de toelichting bij programma 2 (Vitaal Drenthe: 
Mobiliteit) maak ik op dat voor het beheer en onderhoud v weger 
vaar vegen de budgetten leidend zijn en indere n onderliggend 
plan. 

Pagina 2 van 5 



Datum 
3. Geef n de paragraaf Weerstandsvermogen bete i de risico's van 14 decent 

verbonden partijen (zie ook mijn bevindingen naar aanleiding van het Kenmerk 
onderzoek naar de kwaliteit van de paragraaf Verbonden partijen). 

3. Grondbeleid 
Dit jaar heb ik het pre inciale grondbeleid opnieuw onderzocht omdat provinces 
door het aanhouden van n (strategische) grondvc lad het risico kunr i loper 
van waardedaling. Daamaast zijn sommige provincie verbonden partijen 
betrokken bij grondexploitaties. 

Ik heb het onderzoek uitgevoerd door na te gaan welke informatie de 
jaarrekeningen 2011 boden over de waarde en mutaties van de grondvoorraad en 
wat de bevindingen van de accountant waren bij dit onderdeel van de jaarrekening. 
Ook is onderzocht of mogelijke risico's voorvloeiend uit het grondbeleid voldoende 

afgedekt in de betreffende begrotingsparagrafen. 

De provincies hebben in hun jaarrekeningen 2011 n bedrag van € 461 
miljoen aan grondvoorraad op de balans staan. De provincies die het aangaat 
hebben in de jaarrekening 2011 voorzieningen getroffen om de tegenvallende 
resultaten van gebiedsontwikkeling op te vangen. Veelal gaat het daarbij om het 
provinciale aandeel in verliesgevende grondexploitaties van gemeenschappelijke 
regelingen en/of publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). In totaai gaat het 
om n bedrag van € 33 miljoen. Gerr enten hebben in 2011 voor€ 2 miljard a 
directe en indirecte verliezen geno :n , zo blijkt uit de actualisatie 2012 van 
>nderzoek naar de fincinciele effecten van de crisis bij ger entelijke 
grondbedrijven. 

Het bovenstaande ondersteunt de constatering gedaan in de toezichtbrief 2012 dat 
grondbeleid voor provincies een andere functie heeft dan voor gemeenten, maar 
dat ook provincies risico's lopen. In de paragrafen grondbeleid en de paragrafen 
weerstandsvermogen is hiervoor over het algemeen voldoende aandacht. 

Zoals hierbo1 opgemerkt krijgt provinciale betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling 
vaak de vorm van participate in een private onder ning. Dit beperkt het 
financiele risico omdat dit gekoppeld is aai :t gesi e aandelenkapitaal. Indie 
de participar n garant staan voor de leningenportefeuille v n de vennootschap 
maakt dit het risico weer groter. 

Uit het onderzoek naar de verbonden partijen blijkt dat dit risico voor uw provincie 
niet van toepassing is. 

4. Verbonden partijen 
Ik heb dit jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de paragraaf vsrbonden 
partijen. De reden voor dit onderzoek is dat ook provincies steeds meer activiteiten 
onderbrengen bij verbonden partijen. Ik heb er vooral op gelet of in de paragraaf 
voldoende informatie wordt gegeven hoe groot het belang (aandeel) is dat de 
provincie heeft in verbonden partijen en de risico's die uit dit belang kunnen 
voortvloeien. Om daar inzicht in te verkrijgen, is het noodzakelijk om meer te 
weten over de omvang van het eigen- en vreemd vermogen en of er tekorten 
worden /acht. Op dit moment schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording 
nog niet voor dat deze informatie opgenomen moet worden in de paragraaf 
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verbonden parti jen. Wei moet deze informatie worden opgenomen in de 
productenrealisatie. Omdat ik van mening ben dat deze informatie niet alleen 
relevant is voor het college van Gedeputeerde Staten maar ook voor de leden van 
Provinciale Staten, is een wijziging van het BBV op dit punt in voorbereiding. Ik zie 
dat bijna alle provincies dit belang ook inzier 1 al r ;r informatie opn men in hur 
paragraaf verbonden partijen dan op dit moment is voorgeschrever 

Datum 
14 december 2012 

Kenmerk 
2012-0000739049 

Behalv2 dat het goed is dat de risico's van verbonden partijen in deze paragraaf 
worden vermeld, is het ook wenselijk dat deze risico's terug te vinden zijn in de 
paragraaf weerstandvermogen en in de paragraaf grondbeleid voor zover het om 
risico's gaat die voortvloeien uit grondexploitatie. 

In onderstaande tabel treft u mijn bevindingen aan naar aanleiding van het 
onderzoek voor uw provincie: 

Provincie Drenthe: Inzicht in paragraaf verbonden parti jen. 
Inzicht in 

Aandeel/belang 
Financiele positie 
Risico's (bv. grondexploitatie) 

Gemeenschappelijke 
regelingen 
informatie ontbreekt 
informatie ontbreekt 
informatie ontbreekt 

Overige verbonden 
partijen 
voldoende 
informatie ontbreekt 
informatie ontbreekt 

Ik heb er nota van genomen dat u op 14 november 2012 een Nota verbonden 
partijen heeft vastgesteld. Uitvloeisel hiervan is dat voor alle verbonden partijen zal 
worden aangegeven in hoeverre de verbonden partij een publiek belang behartigt 
en op welke wijze de provincie daarop invloed kan uitoefenen. Tevens zullen de 
financiele risico's worden aangegeven, die op grond van het BBV in de begroting en 
jaarstukken moeten worden vermeld. Ook zullen gegevens worden opgenomen over 
de omvang van het vermogen en het exploitatieresultaat van de verbonden parti j . 
In de jaarrekening 2012 zal de paragraaf verbonden partijen het inzicht verschaffen 

sarvan ik nu moet constateren dat het ontbreekt. 

Ik constateer verder dat in de programmabegroting van uw provincie de risico's \ 
/erbonden partijen in de paragraaf we :rstandsve noger niet tot uiting kor :n. 

Vanwege dit onderzoek meld ik tot slot nog de i mijn toezicht op de 
gemeenschappelijke regelingen waa n uw prov cie deelr mt. Ik heb geen 
gemeenschappelijke regelingen waarin u deelneemt wegens financiele redenen of 
termijnoverschrijding onder preventief toezicht geplaatst. Ik heb geen 
gemeenschappelijke regeling waarin u deelneemt wegens financiele redenen onder 
preventief toezicht geplaatst. 

Een uitzondering op de termijn voor inzending van de begroting, heb ik dit jaa 
gen iakt v< >r de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Om de toezichtvorm 
een RUD voor 2013 te kun n bepalen, n it deze voor 1 januari 2013 zijn 
opgericht. RUD's die hun begroting niet voor 15 november aa i mij hebben 
toegezonden, worden onder preventief toezicht geplaatst. Ik vraag deze RUD's om 
mij twee kwartaalrapportages toe te sturen op basis waarvan ik kan concluderen 
dat zij financieel op orde zijn. Ditzelfde vraag ik ook van de RUD's, die na 1 januari 
2013 van start gaan. Vanwege deze bijzondere situatie heb ik er voor gekozen de 
toezichtvorm van deze nieuwe RUD's niet in deze melding aan u op te nemen. 
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5. Overige financiele beheeraspecten Datum 
Voor mijn oordeel over uw rekening maak ik mede gebruik van de bevindingen van w decern 
de accountant. Ik constateer dat Gedeputeerde Staten de gesignaleerde knelpunten Kenmerk 
en de gegeven adviezen onderschrijven en toezeggen hieraan door 
ferbetermaatregelen gevolg te geven. 

Zoals u weet, doe ik n omentee mder; oek n :t gebruik v i derivat n bij 
decentrale overheden en hun gemeenschappelijke regelingen. Uit uw begroting 
en/of jaarrekening blijkt dat u geen gebruik maakt van derivaten. Van ambtelijke 
zijde is dit bevestigd. 

Uit het onderzoek zal tevens blijken of gemeenschappelijke regelingen, waar u 
provincie aan deelneemt, gebruik maken n risicovolle derivaten. Daar ga ik 
vooralsnog niet vanuit. 

6. Tot slot 
Ik ontvang graag voor 1 april 2013 uw reactie op deze brief, in het bijzonder op de 
genummerde punten. 

Ik hoop met de vorenstaande opmerkingen u in staat te stellen tot een zo goed 
mogelijk oordeel over de begroting e :erjarenraming te komen. 

Een afschrift v, n deze brief heb ik heden aan Gedeputeerde Staten gezonden. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

T. Livius 

Directeur Bestuur, democratie en financier) 
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