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Inleiding 

In 2012 hebben de Staten de nota verbonden partijen (Statenstuk 2012-545) vastgesteld. Bij de be-
handeling van een aantal praktijkvoorbeelden van verbonden partijen, zoals WMD en RUD, is gaan-
deweg het inzicht ontstaan dat de Staten beperkte handvatten bezitten om te sturen op bestaande 
verbonden partijen en voor te sorteren bij het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Dit is aanlei-
ding geweest voor de Commissie van Onderzoek om een nader onderzoek te laten doen naar de in-
vulling van de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten in relatie tot verbonden 
partijen. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 2013. Het resultaat is een handreiking voor PS hoe om te gaan 
met (de sturing van) verbonden partijen in Drenthe. In de handreiking wordt ingegaan op wat belang-
rijk is voor de informatie- en sturingspositie van PS bij verbonden partijen en hoe PS hun kaderstel-
lende en controlerende taak kunnen invullen bij (toetreding tot) een verbonden partij. Deze handrei-
king is op 18 december 2013 aangeboden aan de voorzitter van PS en op 8 januari 2014 wordt een 
masterclass over dit onderwerp voor alle Staten- en commissieleden gehouden. 
 
Daarnaast heeft het college van GS op 15 oktober een brief met de resultaten van een interne audit in 
2012 en 2013 naar de noodzaak en vorm van overeenkomsten met verbonden partijen aan PS ver-
zonden. In deze audit is een aantal aanbevelingen geformuleerd over de aansturing van verbonden 
partijen en over het al dan niet deelnemen aan en evalueren van verbonden partijen. GS hebben hun 
visie op de aanbevelingen gegeven en hebben de Staten verzocht om een zienswijze op dit onder-
werp te geven. 
 
In de nota verbonden partijen (van GS) staat onder paragraaf 4.1 Sturingsmogelijkheden PS op pagi-
na 9 dat “er een kaderstellende en controlerende rol voor PS blijft”. Deze rol is verder uitgewerkt, voor 
zover het de juridische kaders betreft. GS zijn in hun reactie op de aanbevelingen van de interne audit 
van mening dat “met de nota verbonden partijen de aanbevelingen ten aanzien van de aansturing van 
de verbonden partijen (..) voldoende zijn afgedekt”. In de bovenvermelde handreiking wordt uitvoerig 
ingegaan op de kaderstellende en controlerende rol vanuit zowel de informatiepositie als de sturings-
positie van PS.  
 
In het Presidium van 16 december 2013 is op voorstel van de Commissie van Onderzoek ingestemd 
met het agenderen van de GS brief over de audit verbonden partijen middels dit statenvoorstel in de 
commissie FCBE van 15 januari 2014. Op basis van de discussie in de commissie zal de griffie een 
zienswijze aan het statenvoorstel toevoegen vóór de PS-vergadering van 29 januari 2014. Hierin kun-
nen voor zover gewenst concrete aanbevelingen/ wensen van de Staten met betrekking tot de invul-
ling van hun rol bij verbonden partijen worden opgenomen; het statenvoorstel wordt met andere woor-
den tussentijds geactualiseerd. 

 

Advies  

1. Kennisnemen van het PS rapport “In staat van sturing” en deze als handreiking beschouwen 
bij de invulling van de kaderstellende en controlerende taak van PS rond verbonden partijen.  

2. Kennisnemen van de resultaten van de GS audit naar noodzaak en vorm bij verbonden partij-
en. 

3. Formuleren van een zienswijze richting GS over de bevindingen en aanbevelingen van de au-
dit naar noodzaak en vorm bij verbonden partijen en de beleidsreactie van GS hierop. In de 
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zienswijze kunnen waar gewenst concrete aanbevelingen/ wensen van de Staten worden op-
genomen. 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

- De Staten worden ondersteund bij de invulling van hun kaderstellende en controlerende taak rond 
verbonden partijen. 

- De informatiepositie en sturingspositie rond verbonden partijen van de Staten is verbeterd.  
 

Argumenten  

1. Met behulp van de in de handreiking aangeboden handvatten zijn de Staten in staat om voorstellen 
van GS met betrekking tot verbonden partijen te beoordelen vanuit hun kaderstellende en  
controlerende rol. 
De handreiking en de informatie uit de masterclass over dit onderwerp bieden de Staten voldoende 
handvatten om GS voorstellen over (nieuwe) verbonden partijen op hun merites te beoordelen. Zij  
worden hierdoor ondersteund bij de invulling van hun kaderstellende en controlerende rol bij  
verbonden partijen. 
 
 
2.Door middel van het formuleren van een zienswijze op de audit naar noodzaak en vorm van de  
verbonden partijen kunnen PS kaders stellen rond de besluitvorming over verbonden partijen. 
De Staten kunnen door middel van het stellen van kaders meer grip krijgen op de sturing van  
verbonden partijen. Hiervoor kunnen PS de aandachtspunten die in de handreiking zijn geformuleerd 
gebruiken. De kaderstellende en controlerende taak van de Staten rond verbonden partijen wordt 
hierdoor versterkt. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning  
- Statencommissie FCBE op 15 januari 2014 
- Provinciale Staten op 29 januari 2014 
 
Financiën 
n.v.t. 
  
Monitoring en evaluatie  
N.v.t. 
 
Extern betrokkenen  
N.v.t. 
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Communicatie  
N.v.t. 
 
Bijlagen   

1. Rapport “In staat van sturing, handreiking invulling kaderstellende en controlerende taak Pro-
vinciale Staten in relatie tot verbonden partijen”, 18 december 2013 

2. GS-brief d.d. 15 oktober 2013 Audit noodzaak en vorm overeenkomsten verbonden partijen 
 
 
 
 
Assen, 16 december 2013 
Kenmerk: 51/SG/201301723 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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1 INLEIDING 

Provinciale Staten (PS) hebben een kaderstellende en controlerende rol bij de vaststelling en 
uitvoering van het provinciale beleid. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde 
Staten (GS). De uitvoering kan gebeuren door de eigen organisatie, door 
uitbesteding aan derden of door (samenwerkings)organisaties waarin de 
provincie een direct bestuurlijk en financieel belang heeft. In de provincie 
Drenthe gaat het om een twintigtal van dergelijke zogenaamde ‘verbonden 
partijen’.  
 
In de nota ‘Verbonden partijen’ (statenstuk 2012-545) heeft de provincie vastgelegd onder welke 
condities toetreding tot een verbonden partij aan de orde kan zijn, welke  positie de provincie daarbij 
inneemt en wat in algemene zin de rolverdeling is tussen GS en PS. 
  
De voorliggende handreiking biedt PS handvatten om binnen het raamwerk van de nota ‘Verbonden 
partijen’ de kaderstellende en controlerende rol nader in te vullen. De handreiking is geen blauwdruk 
maar een overzicht van aandachtspunten. De notitie gaat uit van een breed gebruik. Voor statenleden 
die relatief onbekend zijn met verbonden partijen kan de handreiking als introductie dienen. Voor 
statenleden die wel bekend zijn met verbonden partijen is het een denkraam voor de invulling van de 
kaderstellende en controlerende rol. Daarnaast kan de handreiking dienen om evaluaties of 
ervaringsuitwisselingen rond verbonden partijen te structureren. De handreiking geeft daartoe 
antwoord op de volgende vragen. 
1. Wat verandert er voor de kaderstelling en controle bij toetreding tot een verbonden partij? 

(hoofdstuk 2) 
2. Wat is van belang voor de informatiepositie van PS? (hoofdstuk 3) 
3. Wat is van belang voor de sturingspositie van PS? (hoofdstuk 4) 
4. Hoe kunnen kaderstelling en controle bij verbonden partijen worden ingevuld? (hoofdstuk 5) 
5. Wat zijn randvoorwaarden om kaderstelling en controle te laten slagen? (hoofdstuk 6) 
 
In de bijlagen van de handreiking wordt meer uitvoerig op een aantal zaken ingegaan. Het gaat hierbij 
om achtergrondinformatie en handvatten die kunnen helpen om gericht(er) naar verbonden partijen te 
kijken: 

 de verbonden partijen in Drenthe (bijlage 1); 

 de vanuit kaderstelling en controle belangrijkste bouwstenen van een verbonden partij (bijlage 2); 

 de verschillende vormen die verbonden partijen kunnen hebben (bijlage 3). 
 
De handreiking is geschreven aan de hand van een beknopte literatuurstudie en gesprekken met 
leden van PS, GS en de Statengriffie. De Commissie van Onderzoek van PS van Drenthe is 
opgetreden als opdrachtgever/klankbordgroep.  

 Zie bijlage 1 
voor een overzicht 
van de verbonden 
partijen in Drenthe. 
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2 VERANDERINGEN VOOR KADERSTELLING EN CONTROLE 

Als de provincie haar wettelijke taken en eigen beleid zelf uitvoert, stellen PS de inhoudelijke (wat 
moet er worden bereikt en gepresteerd?) en financiële kaders (binnen welke begrotingsvoorwaarden 
moet de uitvoering plaatsvinden?). Daarnaast kunnen PS eisen stellen aan zaken als transparantie en 
communicatie naar de samenleving (‘governance’).  
 
Figuur 2.1. Schematische weergave P&C-cyclus met grens tussen verantwoordelijkheid Provinciale 
Staten (bovenste deel) en Gedeputeerde Staten (onderste deel). 

 
Binnen deze kaders zijn GS verantwoordelijk voor de uitvoering en leggen GS verantwoording af aan 
PS. De onderlinge rollen en verantwoordelijkheden van PS en GS veranderen niet als taken worden 
belegd bij een verbonden partij.  
 
Toetreding tot een verbonden partij heeft wel gevolgen voor de invloed die de provincie (zowel PS als 
GS) kan hebben op de organisatie en uitvoering van de taken én de wijze waarop de 
informatievoorziening tot stand komt.  
 

 GS kunnen, afhankelijk van het mandaat van de verbonden partij, 
niet meer alleen beslissen over de organisatie en uitvoering van 
wettelijke taken en provinciaal beleid. Dat betekent dat de door 
PS gestelde kaders niet meer één op één kunnen doorwerken in 
de uitvoering. Ook als GS de gewenste verandering van PS 
onderschrijven. 

 GS hebben geen directe zeggenschap meer over de uitvoeringsorganisatie en de P&C-cyclus van 
de uitvoering. Hoogstens een gedeeld zeggenschap. 

 Zie hiervoor ook 

hoofdstuk 3 over de 

informatiepositie. 
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 Niet GS maar het bestuur van de verbonden partij legt in eerste instantie verantwoording af over 
de organisatie en uitvoering van provinciale taken. Omdat dit de verrichtingen van de verbonden 
partij als geheel betreft, is er een vertaling nodig naar de provinciale kaders.  

 
Figuur 2.2. Schematische weergave P&C-cyclus bij deelname in een verbonden partij. In oranje het 
deel van de cyclus waar de provincie direct zeggenschap over heeft. In zwart en het onderste blok het 
deel waar de verbonden partij zeggenschap over heeft. 

  

 Samengevat 

 De relatie en rolverdeling tussen PS en GS veranderen niet door toetreding tot een verbonden partij. GS 
blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en PS voor de kaderstelling. 

 Wat wel verandert, is dat GS in veel gevallen minder eenzijdig kan sturen op de organisatie en de uitvoering. 
Dit beperkt de doorwerking van de beleidsmatige en financiële kaders van PS (ook al worden die door GS 
gedeeld). 

 Bij de verantwoording van GS aan PS moet een vertaalslag worden gemaakt vanuit de verslaglegging van de 
verbonden partij. Het gaat hierbij om het leggen van een relatie tussen de prestaties van de verbonden partij 
en beleidsmatige provinciale kaders. 
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3 INFORMATIEPOSITIE PS 

Om haar controlerende rol te kunnen uitvoeren moeten PS voldoende geïnformeerd zijn. Wat 
‘voldoende’ is, is niet in zijn algemeenheid te zeggen en zal door PS zelf moeten worden aangegeven. 
Bovendien kan degene die de informatie verstrekt (Wat is verantwoord? Wat zijn kosten-baten van 
informatievergaring?) anders aankijken tegen ‘voldoende’ dan degene die de informatie vraagt of krijgt 
(Is mijn doel hiermee voldoende gediend? Zijn mijn vragen beantwoord? Roept de informatie nieuwe 
vragen op?).  
 
Dit hoofdstuk biedt handvatten om de informatiepositie van PS rond verbonden partijen in te richten. 
Er wordt ingegaan op de volgende vragen. 

 Waarover moeten PS minimaal geïnformeerd zijn en hoe komt die informatie bij PS? 

 Hoe komt informatie van een verbonden partij bij GS en PS? 

 Welke instrumenten hebben PS om de informatiepositie in te vullen? 

 Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen? 

 Hoe organiseer je de informatiepositie? 

 Wat zijn bijzondere aandachtspunten? 

3.1 Welke informatie moeten PS minimaal hebben en hoe komt die bij PS? 

Inhoud, financiën en besturing 
De informatieverstrekking aan PS moet zijn gericht op de kaderstelling van en controle op de 
uitvoering van het beleid, de financiën en de besturing. Dat betekent dat PS in elk geval geïnformeerd 
moeten zijn over: 

 de bijdrage van een verbonden partij aan het realiseren van de ambities en opgaven die 
aanleiding waren om tot de verbonden partij toe te treden. Bijvoorbeeld de bijdrage van de 
prestaties van de Drentse Energie Organisatie aan de energietransitie of de prestaties van de 
RUD in relatie tot de beheersing van omgevingsrisico’s; 

 de kosten, baten en financiële risico’s van de verbonden partij in relatie tot de provinciale 
financiën; 

 de wijze waarop de besluitvorming, controle en bijsturing verlopen (transparantie, verantwoording, 
conform gestelde kaders etc.). 

 

 Pas in tweede instantie verdiepen in interne organisatie 
Informatie over hoe de interne organisatie van een verbonden partij functioneert valt in eerste instantie 
buiten de kaderstellende en controlerende rol van PS. Die informatie kan bijvoorbeeld wel belangrijk 
zijn voor een beter totaalbeeld van een verbonden partij, voor inzicht in de oorzaken van het 
achterblijven van prestaties of inzicht in de oorzaken en gevolgen van het schenden van de 
‘governance code’/het bevoordelen van bepaalde partijen (ook zonder dat de totale prestatie van de 
verbonden partij daaronder lijdt). 

 
GS als primaire bron 
De verantwoording en informatievoorziening van de verbonden partij lopen 
in de regel via GS. De wijze waarop de verantwoording tot stand komt, kan 
zeer verschillend zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de rol en positie die 
de provincie heeft in de verbonden partij.  
 

 Paragraaf 4.1 
gaat uitvoerig in op de 
mogelijke rollen en 
posities van PS. 
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Figuur 3.1. Verschil in de wijze waarop de uiteindelijk rapportage tot stand komt bij een verslag aan de 
provincie als deelnemer in een gemeenschappelijke regeling of de provincie als opdrachtgever. 

 
In de rol van eigenaar loopt de informatie- en verantwoordingslijn via (het lid van) het algemene 
bestuur, de aandeelhoudersvergadering of algemene ledenvergadering. Dit kan leiden tot een relatief 
lange doorlooptijd tussen het genereren van een eerste rapportage door de organisatie en het 
aanbieden aan de eigenaren. De verantwoording is in de regel bovendien niet specifiek toegesneden 
op de provincie maar op het presteren van de verbonden partij en de ‘aandeelhouders’ als geheel. Er 
zal (door GS) nog een vertaling moeten worden gemaakt naar de provinciale kaders en financiële 
risico’s.  
 

 Het eerste aanspreekpunt binnen GS als de provincie deelnemer is in een regeling 
Het eerste aanspreekpunt voor PS is het lid van GS dat zitting heeft in bijvoorbeeld het algemeen 
bestuur van een verbonden partij. Een lid van GS dat lid is van het (dagelijks) bestuur van een 
verbonden partij hoeft in die hoedanigheid geen directe verantwoording af te leggen aan PS: er is 
geen directe bestuurlijke verantwoordingsrelatie tussen het DB en PS. Een lid van GS kan wel politiek 
ter verantwoording worden geroepen. Dit ongeacht het onderwerp of de hoedanigheid waarin een lid 
van GS optreedt. 

 
In de opdrachtgeversrol legt de directie (of het dagelijks bestuur) van de verbonden partij direct 
verantwoording af aan GS, zonder tussenkomst van het algemeen bestuur. De verantwoordingslijnen 
zijn korter en de verantwoording zelf zal inhoudelijk ook meer zijn gericht op de provincie. GS leggen 
op basis daarvan op vergelijkbare wijze verantwoording af aan PS als wanneer de provincie de taken 
zelf uitvoert. 
 

 Het besturingsmodel van de verbonden partij bepaalt mede de informatiepositie van PS 
Denk bij de toetreding tot een verbonden partij goed na over de positie die de provincie wil innemen. 
In het volgende hoofdstuk komt uitvoeriger aan de orde welke posities de provincie kan innemen en 
wat dat betekent voor de informatiepositie (hoofdstuk 3) en sturingspositie (hoofdstuk 4) van PS.  
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Vertaalslag van jaarverslag naar provinciale kaders door GS 
Een verbonden partij rapporteert in eerste aanleg over de eigen prestaties 
en financiële huishouding. Er zal vaak (door GS) nog een vertaalslag 
moeten worden gemaakt naar de eigen provinciale kaders. Pas dan 
kunnen PS goed beoordelen of het presteren en functioneren van de 
verbonden partij binnen de provinciale kaders past, of bijsturing van de 
verbonden partij nodig is, of dat de eigen kaders herijking behoeven.  
 
Figuur 3.2. Schematische weergave van de rapportage door een verbonden partij en de vertaalslag 
die meestal moet worden gemaakt naar de provinciale kaders. 

 

 Heldere relatie tussen ambities en prestaties 
Maak bij het toetreden tot een verbonden partij expliciet wat de relatie is tussen de provinciale 
beleidsmatige kaders, wat de verbonden partij gaat presteren en hoe deze prestaties inzichtelijk 
(meetbaar) worden gemaakt.  

 
Verder kan het zinvol zijn om niet alleen geïnformeerd te worden over de achterliggende periode maar 
ook over prognoses, voor zover die relevant kunnen zijn voor a) de bijdrage van de verbonden partij 
aan het realiseren van de provinciale doelstellingen of b) te verwachten grotere afwijkingen van de 
(meerjaren)begroting. 

3.2 Wat zijn de belangrijkste informatiebronnen en instrumenten? 

GS als primaire bron 
PS hebben een breed palet aan formele instrumenten die kunnen worden ingezet om haar 
informatiepositie in relatie tot GS in te vullen: 

 het recht op informatie: actieve en passieve informatieplicht GS en CdK (art. 167-179 
Provinciewet), ambtelijke bijstand (art. 33 Provinciewet) voortgangsrapportages en 
programmaverantwoording; 

 recht op het stellen van vragen: mondeling, schriftelijk, interpellaties (art. 151 Provinciewet); 

 controle-instrumenten (P&C-cyclus): jaarrekening en jaarverslag (art. 201-205 Provinciewet), 
tussenrapportages, accountantscontrole, verzoeken om beleidsevaluaties; 

 onderzoeksmiddelen: onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid GS (art. 217a Provinciewet), 
rekenkamerfunctie/rekenkamer (art. 183-186 Provinciewet), controlecommissie, recht van 
onderzoek/enquête (art. 151a Provinciewet). 

 De mogelijkheden 
van PS om bij te sturen 
komen terug in de 
hoofdstukken 4 en 5. 
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 Eigen onderzoek als ultiem middel  

Als PS de informatieverstrekking door GS onvoldoende vinden, kunnen PS uiteindelijk ook zelf 
onderzoek instellen en zelf het gewenste inzicht creëren. Dit kan zowel ten behoeve van de 
kaderstelling (bijvoorbeeld bij de toetredingsvraag) als bij de controle. 

 
Er zijn meer bronnen dan GS 
In de praktijk zijn er voor PS veel meer bronnen die inzicht kunnen geven in het functioneren van een 
verbonden partij. In figuur 3.3. zijn deze kort samengevat. 
 
Figuur 3.3. Palet van mogelijk informatiebronnen over een verbonden partij. 

 

 De eigen ambtelijke organisatie: de provinciale ambtelijke organisatie beschikt over veel kennis 
en informatie. Zeker als er ook ambtenaren betrokken zijn bij verbonden partijen. PS hebben op 
grond van art. 33 Provinciewet recht op ambtelijke bijstand. 

  

 PS kunnen dus ook putten uit de kennis die bij de ambtelijke organisatie aanwezig is of de 
ambtelijke organisatie informatie laten vergaren. 

 

 De andere samenwerkingspartners: de provincie is niet de enige deelnemer in een verbonden 
partij. Ook gemeenten kunnen deelnemer zijn. Collega volksvertegenwoordigers hebben mogelijk 
andere of aanvullende informatie of inzichten. 

 

 Geassocieerde partijen: verbonden partijen hebben meestal relaties met andere organisaties of 
instellingen waarmee zaken worden gedaan, wordt samengewerkt of diensten aan worden 
verleend (klanten). Hoe kijken deze relaties aan tegen de verbonden partij? Wat vinden zij goed 
gaan en wat minder goed? 
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 De verbonden partij: de formele rapportages zijn slechts een momentopname van een 
verbonden partij. De organisatie draait echter het hele jaar door. Een (regelmatig) kijkje in de 
keuken in de vorm van een rondleiding of presentatie van en overleg met de directeur kan een 
verbonden partij tastbaarder maken. Hoe presenteert een verbonden partij zichzelf naar buiten, 
naast de jaarverslagen? Wordt gebruik gemaakt van social media die kunnen worden gevolgd? 

 

 De omgeving van de verbonden partij: sommige verbonden partijen zijn ook fysiek aanwezig in 
de samenleving, zoals GAE of de WMD. Soms sorteren verbonden partijen voor zodat andere 
organisaties diensten kunnen verlenen aan de samenleving (zoals het OV-bureau) of prestaties 
neerzetten die bijdragen aan maatschappelijke ambities (zoals DEO). Hoe kijkt de omgeving aan 
tegen de verbonden partij of de organisaties die door de verbonden partij worden voorgesorteerd? 

 

 Betere informatiepositie door maatschappelijke verbondenheid 
Verbonden partijen dienen uiteindelijk het provinciale belang. In die zin moet er niet alleen sprake zijn 
van bestuurlijke en financiële verbintenis tussen provincie en verbonden partij, maar ook van een 
wederzijds engagement. Dat kan tot uiting komen door het – ook door statenleden - onderhouden van 
informele contacten met (de netwerken rond) een verbonden partij. Onder voorwaarde van 
transparantie kan dat de informatiepositie aanzienlijk versterken. 

 

 Toezichthouders en commissarissen: naast een eventuele interne toezichthouder zijn er ook 
diverse externe toezichthouders. Zo ziet het ministerie van BZK toe op de (financiële) huishouding 
van gemeenschappelijke regelingen waar de provincie in deelneemt. Hoe oordelen zij over een 
verbonden partij? 

 

 Overige ‘onafhankelijke’ bronnen: wat kunnen onafhankelijke bronnen aan inzichten bieden? 
Dat gaat hierbij niet alleen om onderzoeken maar ook om de pers en social media. 

3.3 Hoe organiseer je de informatiepositie? 

Voor de informatiepositie van PS zijn globaal drie informatiestromen van belang: 

 de periodieke verantwoording (P&C cylcus); 

 monitoring; 

 verdieping door (eigen) onderzoek. 
 
Periodieke verantwoording 
Over de voortgang, prestaties, risico’s en perspectieven wordt minimaal één maal per jaar 
gerapporteerd in het kader van de P&C-cyclus. Het doel daarvan is enerzijds beoordelen of de 
inhoudelijke en financiële prestaties van de verbonden partij voldoende in de pas lopen met de 
provinciale kaders. Anderzijds is het doel te beoordelen of bijsturing nodig is, óf van de (besturing van 
de) verbonden partij, óf van de eigen provinciale kaders. De periodieke verantwoording moet in elk 
geval inzicht geven in: 

 de prestaties van de verbonden partij; 

 de mate waarin die conform de verwachting/planning zijn; 

 wat de bijdrage is aan het realiseren van de provinciale doelstellingen; 

 financiële huishouding; 

 een analyse van de inhoudelijke, financiële en bestuurlijke risico’s en het beheer daarvan. 
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In de meeste gevallen zal de rapportage van de verbonden partij moeten worden vertaald naar de 
specifieke provinciale context (provinciale doelstellingen, welke risico’s zijn er voor de provincie, hoe 
wil GS daarop bijsturen, etc.) 
 

 Verantwoorden is ook  vooruitblikken 
Een goede verantwoording blikt niet alleen terug, maar werpt ook een blik vooruit en geeft 
beleidsmatige en financiële prognoses. Niet alleen vanuit de bedrijfsvoering van de verbonden partij 
maar ook vanuit de context en ontwikkelingen waarbinnen de verbonden partij functioneert. 

 
Monitoring 
Monitoring houdt in dat PS min of meer permanent zicht houden op de belangrijkste ontwikkelingen of 
risico’s rond verbonden partijen. Monitoring is een mix van bronnen die ook buiten de P&C-cyclus 
worden gebruikt om zicht te houden op een verbonden partij.  
Monitoring kan bijvoorbeeld gebeuren door: 

 periodieke afgesproken (ambtelijke) rapportages op hoofdzaken vanuit de verbonden partij en/of 
GS; 

 spontane informatieverstrekking door GS aan PS bij bijzonderheden (actieve informatieplicht); 

 ad hoc informatieverzoeken van PS aan GS naar aanleiding van signalen; 

 ad hoc of periodiek gepland informeel overleg met GS, het bestuur, de RvT of directie van de 
verbonden partij of overige partijen rond (het netwerk van) de verbonden partij; 

 naar eigen inzicht raadpleging overige open bronnen zoals onderzoeken uitgevoerd door derden. 
 

 Vooraf bepalen welke informatie voor de monitoring nodig is 
Het is verstandig om bij toetreding tot een verbonden partij vast te leggen hoe PS (als geheel) willen 
monitoren. Dit is ook van belang voor de organisatie die de informatie moet produceren en/of voor PS 
moet verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld ook de ambtelijke organisatie van de provincie zijn die 
ambtelijke bijstand kan verlenen aan PS.  

 
Verdieping door eigen onderzoek 
Op het moment dat de verstrekte informatie onvoldoende wordt geacht kunnen PS besluiten tot het 
(laten) doen van onderzoek (art. 151a en art. 183-186 Provinciewet) door de Noordelijke rekenkamer 
of onder eigen regie. De aanleiding voor nader onderzoek kan bijvoorbeeld zijn het langdurig 
onvoldoende geïnformeerd zijn, een ‘calamiteit of crisis’ rond een verbonden partij, of een situatie 
waarbij sprake is van grote verschillen van politieke en bestuurlijke inzichten over de koers van een 
verbonden partij. De functie van een nader onderzoek kan vierledig zijn: 

 het beschrijven van hoe een verbonden partij feitelijk functioneert en presteert op het moment dat 
dat onvoldoende duidelijk wordt uit de reguliere rapportages; 

 het toetsen van het feitelijk functioneren van een verbonden partij aan te stellen kaders 
(bijvoorbeeld de mate waarin de prestaties voldoende bijdragen aan de provinciale ambities); 

 het verklaren waarom de organisatie functioneert zoals deze functioneert. Dat kan zowel gaan 
over de prestaties, de financiën als over de besturing; 

 het verkennen van mogelijke toekomstige richtingen waarin de verbonden partij zich zou kunnen 
gaan bewegen. 
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 Vooraf duidelijkheid over informatiebehoefte voor efficiënte informatievoorziening 
Als de informatiebehoefte vooraf duidelijk is, kan een verbonden partij (of GS) ook zorgen dat de 
organisatie is ingericht op het leveren van deze informatie. PS moeten dus voor zichzelf ook helder 
hebben hoe zij geïnformeerd willen worden: welke informatie (prestaties, financiën, effecten, 
werkwijze, klanttevredenheid), in welke vorm (cijfermatig of in woorden, schriftelijk, digitaal of 
mondeling, feiten-rapport of evaluatie, formeel of informeel), op welke momenten (jaarlijks, 
maandelijks, op verzoek) en  van wie (GS, bestuur verbonden partij, directeur verbonden partij etc.).  

 

 Informatieprotocol 
Het is verstandig om per verbonden partij met GS een informatieprotocol af te spreken waarin is 
vastgelegd op welk moment PS door wie op welke wijze worden geïnformeerd. De P&C cyclus van de 
verbonden partij en de provincie kunnen daarvoor de basis zijn. Daarmee is voor alle betrokkenen 
helder wat wordt verwacht. Een vorm van monitoring (prestaties, inzet, kosten, opbrengsten), meer 
diepgaande (jaar)rapportages en informele contactmomenten kan daarbij de basis zijn. 

3.4 Wat zijn nog bijzondere aandachtspunten? 

Het feit dat PS en GS een andere rol hebben (in relatie tot een verbonden partij) wil niet zeggen dat ze 
ook altijd andere belangen hebben. Er kunnen uiteraard verschillen van inzicht zijn over de koers van 
een verbonden partij. Maar PS en GS zullen ook beide vanuit het provinciale belang sturing willen 
geven aan een verbonden partij. Daar kan dus ook een gedeeld informatiebelang uit voortvloeien. 
 
Het is verstandig het gezamenlijke informatiebelang bij de toetreding tot een verbonden partij goed te 
identificeren en te vertalen in de inrichtingsdocumenten van de verbonden partij. Bijvoorbeeld als het 
gaat om de eisen die de samenwerkingspartners stellen aan de jaarlijkse verslaglegging en de 
transparantie van het optreden van de organisatie en de communicatie daarover in het algemeen. 
 
Daarnaast is het van belang dat PS en GS niet alleen formele afspraken maken over de 
informatievoorziening (verantwoording), maar ook een ‘etiquette’ afspreken over hoe met elkaar om te 
gaan bij de informatievoorziening.  
 

 Informatie-etiquette 

 Terughoudend zijn met informatieverzoeken die betrekking hebben op de interne huishouding van 
de verbonden partij. Dit behoudens situaties waar dit van belang is voor de beleidsmatige of 
financiële provinciale kaders. 

 Bereidheid tot informeel overleg en informatie-uitwisseling (‘periodiek verbonden uurtje’), niet 
alleen vanuit GS maar bijvoorbeeld ook vanuit de directeur van een verbonden partij. 

 Oog houden voor de informatiepositie van politieke minderheden.  

3.5 Samengevat 

 PS moeten vanuit de kaderstellende rol vooral geïnformeerd zijn over de bijdrage van de 
prestaties van de verbonden partij aan het realiseren van de beleidsmatige doelstellingen van de 
provincie, de financiële prestaties en risico’s en de besturing van de verbonden partij. 

 Vanuit de verslaglegging van een verbonden partij naar de deelnemers zal vaak nog (door GS) 
een vertaalslag moeten worden gemaakt om de bijdrage van de prestaties aan het realiseren van 
de doelen te kunnen bepalen. 
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 De formele informatiestroom over (het functioneren van) verbonden partijen loopt via GS. Er zijn 
echter veel meer bronnen beschikbaar. Het ontsluiten daarvan vraagt van statenleden ook 
investeren in hun netwerk. 

 Over de informatievoorziening wordt bij voorkeur per verbonden partij een informatieprotocol 
opgesteld. Daarbij horen niet alleen formele afspraken maar ook een etiquette over informele 
uitwisseling, terughoudendheid, openheid, vertrouwelijkheid en aandacht voor de informatiepositie 
van politieke minderheden. 
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4 STURINGSPOSITIE PS 

De informatiepositie zoals beschreven in hoofdstuk 3 bepaalt in hoeverre PS zicht hebben op (het 
functioneren van) een verbonden partij en in welke mate ze daarmee voldoende democratische 
controle kunnen uitoefenen. Dit inzicht kan leiden tot de wens om bij te sturen. 
 
In dit hoofdstuk wordt kort samengevat welke mogelijkheden PS hebben om bij te sturen. De volgende 
vragen komen aan bod. 

 Welke sturingspositie hebben PS in relatie tot een verbonden partij? 

 Welke instrumenten hebben PS? 

 Welke sturingspositie(s) zijn wanneer van belang? 

 Wat zijn bijzondere aandachtspunten? 

4.1 Welke sturingspositie hebben PS? 

Of een wens van PS uiteindelijk ook doorwerkt of door kan werken in een verbonden partij hangt voor 
een belangrijk deel af van het zogenaamde besturingsmodel van de verbonden partij. Het 
besturingsmodel is de wijze waarop bestuurlijk richting wordt gegeven aan en toezicht wordt 
gehouden op de inrichting en het handelen van de (directie van de) uitvoeringsorganisatie.  
 
Daarbij is vooral van belang welke positie de provincie in het besturingsmodel bekleedt. In beginsel 
zijn er zes posities die de provincie kan innemen: 

 (mede)eigenaar in de organisatie en (mede)risicodrager; 

 inhoudelijke koersbepaler (prioriteiten, strategie, etc.); 

 toezichthouder/commissaris (lid van Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen); 

 oprichter die financieel borg staat en op onderdelen instemmingsrecht heeft; 

 opdrachtgever richting de organisatie (uitvoering taken, subsidieverstrekking, etc.); 

 bestuurder van de organisatie. 
 
Figuur 4.1. Mogelijke sturingsposities die de provincie bij een verbonden partij kan innemen.  

 
Deze posities kunnen soms samenvallen, bijvoorbeeld die van mede-eigenaar en van mede-
koersbepaler bij een gemeenschappelijke regeling die in mandaat taken uitvoert voor de deelnemers. 
De sturingspositie(s) die de provincie inneemt, waar het accent ligt bij de inrichting van een verbonden 
partij en wie daarover beslist, bepalen mede de invloed van PS.  
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Eigenaar: medezeggenschap over de organisatie en risicodragend 
De provincie kan mede-eigenaar of lid van een organisatie 
(vereniging) zijn. Bij privaatrechtelijke vormen heeft de provincie in 
een vennootschap zitting in een aandeelhoudersvergadering (zoals 
GAE en de WMD). Bij een vereniging maakt de provincie deel uit van 
de algemene ledenvergadering (zoals IPO). Publiekrechtelijk, in de 
vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de provincie een 
zetel in het algemeen bestuur (zoals bij de RUD of het OV-bureau)1. In 
de positie van (mede)eigenaar is de provincie ook financieel risicodrager van de organisatie en in 
bepaalde gevallen werkgever en verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. 
 

 In de eigenaarsrol van de provincie stellen PS vooral de financiële kaders voor de exploitatie, de 
beheersing van de risico’s en eventueel de financiële doelstellingen van de verbonden partij 
(rendement bij fonds, geen winstoogmerk, revolverend fonds etc.) en de besturing van de 
organisatie.  

 
Mede-koersbepaler: stem in inhoudelijke kaderstelling en prioriteiten 
Afhankelijk van het beleidsmandaat kan een verbonden partij de eigen of gezamenlijke koers of 
prioriteiten bepalen. De kaderstelling of de nadere uitwerking daarvan verschuift daarmee deels van 
de provincie naar de verbonden partij.  
 

 In de mede-koersbepalende rol van de provincie stellen PS de algemene kaders waarbinnen de 
verbonden partij eigen (beleids)keuzes mag maken; in casu welk beleidsmandaat de verbonden 
partij heeft en hoe de besluitvorming tot stand komt. In hoeverre kan het algemeen bestuur etc. 
van de verbonden partij binnen de algemene opdracht (doel, missie) ambities formuleren, 
prioriteiten stellen en de uitvoeringsstrategie bepalen?  

 
Toezichthouder of oprichter: indirecte kaderstelling op afstand of garantstelling 
De raad van toezicht (RvT) van een vereniging, stichting of vennootschap is onafhankelijk en ziet bij 
een verbonden partij vanuit de belangen van de provincie (als aandeelhouder of oprichter) toe op het 
bestuur van de organisatie. In het geval van een stichting kan de RvT ook de bestuurder(s) 
benoemen, schorsen of ontslaan. Het is sturing op afstand. 
  

 In algemene zin zullen PS vooral kaders (kunnen) stellen voor de wijze van benoeming en ontslag 
en bevoegdheden van de leden van de  RvT en zaken als  transparantie en de wijze van 
verantwoording.  

 
De provincie kan ook mede-oprichter zijn van een organisatie zonder een bestuurlijke zetel te 
bekleden, maar wel een stem hebben in bepaalde besluiten (bijvoorbeeld bij DEO).  
 
Opdrachtgever: direct zeggenschap over inhoud en kosten uitvoering 
Bij de uitvoering van provinciale taken door een externe partij (of het nu gaat om een verbonden partij, 
een openbaar lichaam waarin de provincie niet participeert of een commerciële dienstverlener) is de 
provincie altijd opdrachtgever. Daarbij gaat het om de afspraken die de provincie maakt met de 
verbonden partij over bijvoorbeeld te leveren prestaties, diensten en kosten. In de rol van 
opdrachtgever heeft de provincie geen zeggenschap over de organisatie of de koersbepaling door de 
verbonden partij.  
 

                                                      
1 In de regel zal die zetel worden bezet door een lid van GS. Dat kan echter bijvoorbeeld ook een lid van PS zijn. Zie hiervoor ook paragraaf 4.4. 

 In bijlage 3 staat een 
overzicht van de vormen die 
verbonden partijen kunnen 
aannemen, afhankelijk van de 
informatieposities waarop het 
accent ligt. 
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 Het verstrekken van de opdracht als zodanig en het toezicht daarop is de verantwoordelijkheid 
van GS (als uitvoerend orgaan). PS zijn in de positie om aan GS financiële en beleidsmatige 
kaders mee te geven voor de uitvoering van de taken. In feite maakt de opdrachtgeversrol van de 
provincie voor de positie van PS in relatie tot GS geen verschil met de uitvoering van taken door 
de eigen organisatie. GS blijft op dezelfde wijze aanspreekbaar. 

 
Bestuurder: besturing van de verbonden partij, maar niet namens de provincie 
Een lid van het provinciebestuur kan mede leiding geven aan de organisatie als lid van het (dagelijks) 
bestuur van een gemeenschappelijke regeling, vennootschap, stichting of vereniging. Het (dagelijks) 
bestuur van een verbonden partij heeft zeggenschap over onder meer de inrichting en werkwijze van 
de organisatie, het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie en (afhankelijk van het mandaat) 
het uitvoeringsbeleid. Het bestuur is ook het gezicht naar buiten van de verbonden partij. Het 
(dagelijks) bestuur van een verbonden partij legt verantwoording af aan het algemeen bestuur, de 
aandeelhouders, de algemene ledenvergadering of de raad van toezicht.  
 

 PS staan op afstand als het gaat om het functioneren van het dagelijks bestuur van een 
verbonden partij. Het eerste aanspreekpunt is GS als lid van het algemeen bestuur (of de 
aandeelhoudersvergadering) van de verbonden partij. PS kunnen een lid van GS in het dagelijks 
bestuur van een verbonden partij in bestuurlijke zin niet direct aanspreken of ter verantwoording 
roepen voor zijn of haar functioneren als bestuurder. 

 

 Lid van GS in dagelijks bestuur heeft voor- en nadelen 
In informele zin kan het helpen als een lid van GS tevens lid is van het dagelijks bestuur van een 
verbonden partij. Het te overdadig of te opzichtig benutten van die positie voor de behartiging van de 
provinciale belangen kan de geloofwaardigheid van de betreffende bestuurder bij andere deelnemers 
onder druk zetten. 

4.2 Welke instrumenten hebben PS? 

PS hebben niet de positie en instrumenten om direct invloed uit te oefenen op een verbonden partij. 
Dat zal moeten gebeuren via GS. De processtappen en afwegingen zijn daarbij in grote lijnen zoals 
weergegeven in figuur 4.2. 
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Figuur 4.2. In grote lijnen de stappen om als fractie of statenlid te komen van wens tot bijsturing tot 
actie GS richting verbonden partij. 

 
Daarbij staan PS verschillende instrumenten ter beschikking. 
 
Kaderstellende instrumenten 
Deze instrumenten zijn van belang om de randvoorwaarden te formuleren waarbinnen GS uitvoering 
moeten geven aan de aan haar opgedragen taken. Dat kunnen zowel inhoudelijke als meer 
procedurele of financiële randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om het afdekken van 
financiële risico’s van een verbonden partij. 

 Vaststellen beleidsnota of kaderstellende document (randvoorwaarden waarbinnen uitvoering 
moet plaatsvinden). 

 Initiatiefrecht / verordenende bevoegdheid (art. 143-147 Provinciewet). 

 Amendement indienen op een voorstel. 
 
Budgetrecht 
Het budgetrecht is in feite ook een kaderstellend instrument, maar dan financieel hard gemaakt. In de 
programmabegroting kan een koppeling worden gelegd tussen inhoudelijke prioriteiten (en 
randvoorwaarden) en de middelen die GS mag besteden. 

 Voorjaarsnota, (programma)begroting (art. 193-199 Provinciewet). 
 
Aan GS appellerende instrumenten 
PS kunnen zich direct tot GS richten en een kaderstellend verzoek indienen of kaderstellend signaal 
afgeven. 

 Het krijgen van een (mondelinge) toezegging van GS (geen meerderheid in PS nodig). 

 Motie indienen, dat wil zeggen (inhoudelijk) verzoek, aan GS. 

 Motie van treurnis, wantrouwen of afkeuring (art. 49 Provinciewet). 
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Vergader-instrumenten 
PS hebben ook mogelijkheden om onderwerpen op de agenda te krijgen. Het op de agenda krijgen 
van een onderwerp kan een eerste stap zijn in kaderstelling als onderwerpen nog onvoldoende 
aandacht hebben.  

 Een onderwerp op de agenda van PS of commissie zetten. 

 Een vergadering op verzoek uitschrijven. 

 Laten aanbrengen van aantekening bij besluit van PS. 
 

 Informele instrumenten zeker zo belangrijk 
Naast formele instrumenten kunnen PS ook meer informele instrumenten inzetten. Dit kan door 
persoonlijke gesprekken (overtuigen, sympathie wekken), de publieke opinie beïnvloeden, gebruik 
maken van de pers of social media, lobbyen of de omgeving of belangengroepen rond een verbonden 
partij mobiliseren. De doelgroep kan daarbij zeer breed zijn en is niet beperkt tot GS. 

4.3 Hoe kies je (indicatief) positie in een verbonden partij? 

Het besturingsmodel bepaalt mede waarop de provincie invloed kan uitoefenen (inhoudelijke 
taakstelling, organisatie, etc.) en of deze invloed direct of indirect is. Het laatste wordt bepaald door 
het aantal schijven die een wens tot bijsturing moet passeren. 
 
Als de provincie bijvoorbeeld taken met een vergaand mandaat heeft ondergebracht in een 
gemeenschappelijke regeling, zal de invloed op de taakuitvoering indirect zijn maar heeft de provincie 
wel een stem in het functioneren van de organisatie. Als de provincie een opdrachtgever-
opdrachtnemer-relatie heeft met een verbonden partij, kunnen GS in beginsel direct invloed 
uitoefenen op de opdracht en de uitvoeringskosten. Daar staat dan tegenover dat de provincie geen 
invloed heeft op organisatie van de verbonden partij.  
 
Figuur 4.3. Voorbeeld van een verschil in schijven die kaderstelling van PS moet passeren bij een 
provinciale positie als lid van een algemeen bestuur versus een provinciale positie als opdrachtgever. 

 
Elk schijf kan leiden tot ‘vervorming’ van de oorspronkelijke wens tot bijsturing. Bij elke stap moet een 
vertaalslag worden gemaakt én worden er waarschijnlijk compromissen gesloten of integrale 
afwegingen gemaakt. Ook als GS het standpunt van PS delen, kan vervorming optreden. 
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Het is dus belangrijk om bij de toetreding tot een verbonden partij kritisch te kijken naar welke 
positie(s) de provincie inneemt in de verbonden partij. Deze bepaalt uiteindelijk ook mede de 
informatie- en sturingspositie van PS. 
 

 Welke positie(s) te kiezen is niet in zijn algemeenheid aan te geven. Dat zal per dossier moeten 
worden afgewogen. Bovendien hangen de marges voor de keuze van de posities af van de aard 
van de taak of opdracht die de verbonden partij meekrijgt. Zo is bij een collectieve opdracht, dat 
wil zeggen waar de samenwerkende partijen één gezamenlijke ambitie willen realiseren (zoals het 
OV-bureau, DEO of de regiovisie), niet altijd mogelijk om vooral van uit een opdrachtgeversrol te 
werken. Bij bijvoorbeeld taken die de RUD uitvoert, is dat daarentegen juist weer heel goed 
mogelijk. 

 
Bij de afweging welke positie(s) de provincie zou moeten kiezen speelt enerzijds de vraag wat de aard 
van de opdracht is en anderzijds op welke zaken de provincie direct of indirect invloed wil houden. Met 
name op het moment dat in de samenwerking ook beleidsmatige afwegingen worden gemaakt. 
 
Dit is schematisch weergegeven in figuur 4.4. 
 
Figuur 4.4. Schematische weergave van de relatie tussen de aard van de opgave van de verbonden 
partij, de zaken waarop de provincie wil kunnen sturen en de rol/positie in een verbonden partij die 
daar relatief het beste bij past. 

 
Afwegingen rond positiekeuze bij een collectieve opdracht 
Als een verbonden partij een gezamenlijke opdracht heeft van samenwerkende partijen (zoals bij het 
OV-bureau) dan geldt het rechter deel van het schema. Daarbinnen is de vraag of de provincie een 
direct of indirect belang heeft bij de prestaties van de verbonden partij. Zo is bij Groningen-Airport-
Eelde sprake van een indirect belang: het is niet een primaire taak van de provincie om voorzieningen 
te treffen voor het luchtverkeer. Wel spelen er indirect publieke belangen. Een sturingspositie op 
afstand (als toezichthouder en risico-drager) past daarbij. Heeft de provincie wél een direct belang, 
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zoals bijvoorbeeld bij het OV-bureau, dan ligt het voor de hand een positie te kiezen als mede-
koersbepaler en/of mede-eigenaar. Dit afhankelijk van de vraag of het vooral nodig is om op inhoud 
mede richting te geven of ook de organisatie mee te beheren (bijvoorbeeld uit oogpunt van 
risicospreiding door de deelnemers). 
 
Afwegingen rond de positiekeuze bij de uitvoering van provinciale taken 
Als de verbonden partij vooral een organisatie is die voor de samenwerkende partijen taken uitvoert 
(zoals de RUD), geldt het linker deel van het schema. De eerste vraag is dan of de provincie nog 
eigen kaders wil kunnen stellen (bijvoorbeeld prioriteiten) of dat hierover afspraken (moeten) worden 
gemaakt met de samenwerkingspartners. In het eerste geval ligt het voor de hand om vooral vanuit 
het opdrachtgeverschap positie te kiezen (bijvoorbeeld door meerjarige contracten) en het bestuur van 
de verbonden partij een beperkt beleidsmandaat mee te geven. In het tweede geval, dus waarbij wel 
gezamenlijke kaders gewenst zijn, zal de verbonden partij wel een beleidsmandaat moeten hebben. 
Dan ligt een positie als mede-koersbepaler (in een algemeen bestuur, bestuurlijk overleg bij een 
convenant, etc.) voor de hand. Afhankelijk van de vraag of de provincie ook zeggenschap wil hebben 
over de uitvoeringsorganisatie kan zij ook de eigenaarsrol aannemen. 
 

 Algemene principes bij de oriëntatie op de beste positie binnen een verbonden partij 

 Wil de provincie vooral op inhoud (en financiën) kunnen sturen dan heeft de opdrachtgevers-
positie de voorkeur. Bij een collectieve opdracht zal de provincie mede-koersbepaler moeten zijn. 

 Wil de provincie ook zeggenschap over de organisatie, dan zal dat vanuit de positie van mede-
eigenaar moeten. In welke mate de provincie ook feitelijk (mede)zeggenschap heeft, hangt af van 
hoe het besturings- en organisatiemodel feitelijk wordt ingericht, bijvoorbeeld als het gaat om de 
mandaten en stemverhoudingen. 

 Heeft de provincie geen direct belang in de prestaties van de verbonden partij of is de verbonden 
partij vooral een maatschappelijke of economische voorziening, dan kan de provincie meer op 
afstand blijven, bijvoorbeeld in een Raad van Toezicht of als mede-risicodrager. 

4.4 Wat zijn nog bijzondere aandachtspunten? 

Verschillende rollen en posities in één verbonden partij? 
In de praktijk zal het voorkomen dat de provincie meerdere rollen heeft in een verbonden partij, 
bijvoorbeeld opdrachtgever én mede-eigenaar is (zoals bij de RUD). Er zijn in dat geval meerdere 
manieren om bij te sturen waarbij de invloed die PS kunnen hebben verschilt. Dit biedt aan de ene 
kant kansen om grip te houden op de organisatie. Aan de andere kant kunnen er ook tegengestelde 
belangen ontstaan.  
 

 Voorbeeld conflict eigenaarsrol en opdrachtgeversrol 
Vanuit de opdrachtgeversrol kan de situatie ontstaan dat uit financiële of beleidsmatige overwegingen 
een herziening van de opdracht nodig wordt geacht, bijvoorbeeld door verlaging van het budget. In de 
eigenaarsrol kan dat minder gewenst zijn: als meer partijen dat doen kan de situatie ontstaan dat een 
deel van het personeel boven-formatief wordt. Daar zit – vanuit eigenaarsperspectief – een financieel 
risico aan. Een oplossing kan zijn dat de organisatie een flexibele schil aan personeel heeft. Dat 
betekent echter ook dat als taken van de provincie overgaan naar een verbonden partij, niet volledig 
kan worden vastgehouden aan een principe als ‘medewerker volgt taak’. Er kan dus ook een 
samenhang zijn met de werknemersbelangen. 
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 Bij de oprichting en inrichting voldoende oog voor de motieven van keuzes 
Het is zaak om voor de oprichting én inrichting van een verbonden partij oog te hebben voor de 
verschillende rollen en mogelijk fricties die daartussen kunnen zijn. Rolconflicten in het 
besturingsmodel kunnen er vooral insluipen als zeer verschillende motieven een rol spelen bij de 
afwegingen. Zo zullen inhoudelijke afwegingen tot een ander besturingsmodel kunnen leiden dan 
motieven die zijn ingegeven door bijvoorbeeld belangen van het personeel, financiële risico’s of 
mogelijk politiek en bestuurlijk wantrouwen tussen partijen.   

 
Procedure om posities in verbonden partij te vullen 
Hoe de posities in een verbonden partij worden ingevuld (benoeming bestuurders, leden raad van 
toezicht, condities toetreding en uittreding, etc.) wordt geregeld in de statuten en gemeenschappelijke 
regeling. De nota ‘verbonden partijen’ kent aan PS in de regel geen directe positie toe in de besturing 
van een verbonden partij en het benoemen van bestuurders en leden van het algemene bestuur, de 
algemene ledenvergadering of aandeelhoudersvergadering. Dit ook vanuit de logica dat het in 
beginsel om de uitvoering van taken gaat en dat behoort tot het domein van GS. 
 

 Het door GS vertegenwoordigen en het benoemen van de vertegenwoordiging in een verbonden 
partij is een heel gangbare praktijk geworden, maar is zeker niet het uitgangspunt van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  

 
GS vertegenwoordiger in AB én DB? 
Een dagelijks bestuurder van een verbonden partij dient primair het belang van de verbonden partij. 
Het optreden als dagelijks bestuurder van een verbonden partij kan rolconflicten opleveren voor een 
provinciebestuurder. Zowel feitelijk (bijvoorbeeld milieugedrag vennootschap en provincie als bevoegd 
gezag voor de milieuregelgeving) als in de beeldvorming (zelfde persoon in dienst van meerdere 
belangen). De vraag is of het niet zuiverder is om bijvoorbeeld een DB samen te stellen uit externe 
leden en het AB uit bestuurders van de deelnemers (GS, B en W)? 
 
Is het verder handig en verstandig als in een gemeenschappelijke regeling GS zowel de zetel(s) 
bezetten in het AB als in het DB? Collegiale bestuurders in GS komen binnen de constellatie van een 
gemeenschappelijke regeling in een hiërarchische verhouding te staan. Een lid van GS dat tevens lid 
is van het DB van een verbonden partij kan in een bestuurlijke en politieke spagaat komen als de 
belangen van verbonden partij en provincie botsen. 
 

 Vanwege transparantie moet dezelfde hoofdelijke bezetting van een DB en een AB worden 
vermeden. In de praktijk komt dit wel voor vanuit de gedachte van verlaging van bestuurskosten. 
Een breed dagelijks bestuur (alle deelnemers willen vertegenwoordigd zijn) zal echter ten koste 
gaan van de slagkracht en is zeker niet in de geest van de Wgr. 

 
Of belangenconflicten zich ook daadwerkelijk voordoen en in welke mate dat grote (financiële, 
politieke, beleidsinhoudelijke) risico’s in zich heeft moet per verbonden partij worden ingeschat. Bij de 
vraag of de provincie moet toetreden tot een verbonden partij is het zaak op dit punt kritisch te kijken 
naar het (voorgestelde) besturingsmodel. 
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 PS als vertegenwoordiger in het AB kan, maar heeft ook risico’s 
Ook PS kunnen een zetel hebben in een algemeen bestuur, bijvoorbeeld zoals bij het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dan zijn de lijnen tussen PS en de verbonden partij 
korter. Een lastig punt is aan wie het betreffende AB verantwoording aflegt. Wanneer dit aan PS is, is 
het lid in het AB tevens lid van PS en legt daaqrmee verantwoording af aan zichzelf. Daarnaast is er  
– meer dan bij een lid van GS in een algemeen bestuur – een risico van ‘politisering’ van de 
vertegenwoordiging.  
Voor PS is de vraag mogelijk belangrijker wie beslist over de invulling van de zetels in een verbonden 
partij: zijn dat GS – zoals in de nota verbonden partijen als uitgangspunt wordt genomen - of PS? 

 
Wat moet worden bijgestuurd? 
De reden om te willen bijsturen kan zeer divers zijn. Vaak is er een specifieke aanleiding, bijvoorbeeld 
een gebleken tekort op de exploitatie van een verbonden partij. Het is verstandig expliciet te maken 
wat een interventie uiteindelijk moet opleveren. 

 Moet er door de verbonden partij een inhoudelijk besluit worden genomen, bijvoorbeeld in de 
prioriteiten of de begroting? 

 Moeten procedures worden aangepast, bijvoorbeeld de wijze van informatievoorziening? 

 Verloopt het (verantwoordings)proces niet naar tevredenheid, moeten bijvoorbeeld PS steeds 
trekken aan het krijgen van (de juiste) informatie? 

 Is de sfeer rond en met een verbonden partij slecht, waardoor een goede inhoudelijke discussie of 
gedachtevorming wordt bemoeilijkt? 

 

 Wat de laatste twee punten betreft, is een goede verhouding met GS (als lid van bijvoorbeeld een 
algemeen bestuur van een verbonden partij) welhaast een voorwaarde om inhoudelijk en 
procedureel te kunnen bijsturen op een verbonden partij. Bijsturen op het proces en de sfeer zal 
altijd een element van gezamenlijkheid moeten hebben. 

 
Wat weerhoudt een verbonden partij van het volgen van een wens van PS? 
Bijsturen van een verbonden partij betekent dat uiteindelijk de verbonden partij een besluit  moet 
nemen. Een belangrijke vraag is waarom een verbonden partij een wens van PS niet zou willen 
volgen. Dit kan uiteraard te maken hebben met belangenafweging (de provincie is niet de enige 
deelnemer). Het is echter ook goed denkbaar dat de verbonden partij zich niet bewust is van risico’s of 
zelf niet voldoende geïnformeerd is, of dat de verbonden partij qua middelen en organisatie niet in 
staat is om aan de wens tegemoet te komen. De beweegredenen kunnen mede van invloed zijn op de 
strategie die PS (en GS) kiezen om bij te sturen: wordt druk uitgeoefend omdat de verbonden partij 
niet wil en geven PS daartoe steun aan GS? Of wordt aangestuurd op een herschikking van de 
organisatie van de verbonden partij zodat deze wel over voldoende kennis, kunde en middelen 
beschikt om de opgedragen taken uit te voeren? 
 

 Waar de kaderstelling van PS zich primair richt op de inhoudelijke opdracht, het besturingsmodel 
en de financiële kaders, kan bij de wens tot bijsturing een verdieping in het functioneren van de 
organisatie opportuun worden. Niet dat PS daarop kunnen sturen, maar wel om goed inzicht te 
krijgen in de verklaring voor bijvoorbeeld de problemen die zijn gesignaleerd. 
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4.5 Samengevat 

 Het formele instrumentarium dat PS ter beschikking staat, is gericht op GS. 

 De doorwerking van een wens tot bijsturing moet over verschillende schijven, zowel binnen de 
provincie als binnen de verbonden partij, dat leidt tot vervorming in de besluitvormingsketen. 

 De bestuurlijke invloed van de provincie op een verbonden partij wordt vooral bepaald door de 
sturingspositie(s) die de provincie inneemt in relatie tot de verbonden partij: eigenaar en 
risicodrager, mede-koersbepaler, toezichthouder of oprichter, opdrachtgever en (dagelijks) 
bestuurder. De invulling van het besturingsmodel bepaalt ook in belangrijke mate of en hoe PS 
invloed kunnen uitoefenen op een verbonden partij. 

 Voor het sturen op inhoud (en financiën) kan de invloed van PS het meest direct doorwerken 
vanuit een opdrachtgeverspositie van de provincie. Dat kan echter niet bij collectieve opgaven van 
meerdere samenwerkingspartners. 

 Een mede-eigenaarschap is vooral van belang als de provincie zeggenschap wil hebben over de 
bedrijfsvoering van een organisatie. 

 Als de prestaties van een verbonden partij vooral van indirect belang zijn voor de provincie, kan 
de provincie kiezen voor deelname op afstand. Daarbij moet ook de afweging worden gemaakt of 
deelname op zichzelf wel wenselijk is, of dat de verbonden partij op andere wijze kan worden 
gefaciliteerd. 

 De inzet van informele instrumenten kan de doorwerking van de invloed van PS versterken. 

 Voor PS zijn niet alleen de inhoudelijke en financiële kaderstelling van belang, maar ook hun stem 
bij de invulling van de sturingsposities bij een verbonden partij. 

 Om gericht invloed te kunnen uitoefenen kan het nodig zijn meer inzicht te hebben in de interne 
organisatie en het interne functioneren van een verbonden partij. Vooral als het gaat om de 
verklaringen voor knelpunten en de motieven van een verbonden partij. 
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5 KADERSTELLING, CONTROLE EN BIJSTURING 

Een verbonden partij kent zoals elke organisatie een zekere levensloop die bestaat uit verschillende 
stadia: 

 initiatief en ontwerp: afweging of en zo ja hoe verbonden partij tot stand moet komen; 

 realisatie en uitlijning: vormgeven en opstart van de nieuwe organisatie; 

 exploitatie: de periode waarin sprake is van een reguliere bedrijfsvoering; 

 herijking: moment(en) van evaluatie en aanpassing; 

 beëindiging: moment waarop de (relatie tot de) verbonden partij ophoudt te bestaan. 
 
In deze stadia verschillen de accenten in de kaderstellende en controlerende rol van PS én de 
concrete aangrijpingspunten voor (kaderstellende) bijsturing. Zo kan de kaderstellende rol het meest 
nadrukkelijk worden ingevuld vóór de verbonden partij in de steigers wordt gezet. Dan is er immers 
nog geen verbonden partij (nieuwe rechtspersoon) met een eigen bestuur en kaderstellend en 
controlerend orgaan. 
 
Figuur 5.1. Schematische weergave verschillende stadia verbonden partijen en mogelijke 
kaderstellende en controlerende besluiten en instrumenten. 

 
In dit hoofdstuk worden de verschillende stadia van een verbonden partij kort geschetst en wordt 
aangegeven wat dat betekent voor de wijze waarop PS hun informatie- en sturingspositie kunnen 
invullen en (kaderstellend) invloed kunnen uitoefenen. 
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5.1 Initiatief en ontwerp 

Er is een moment dat de vraag op tafel ligt of toetreden tot een verbonden partij aan de orde is. Dat 
betekent een oriëntatie op nut  en noodzaak, randvoorwaarden, vorm, risico’s, etc. De 
verkenningsfase kan langere of korte tijd duren en een meer formeel (project) of informeel (langdurig 
overleg en aftasten) hebben. Als de verkenning leidt tot een positief besluit (toetreding tot verbonden 
partij) volgt een uitwerking. Meestal door een vertaling van de verkenning naar bedrijfsplan en een 
juridische vorm. Zowel de verkenning als de uitwerking worden afgesloten met een ‘go/no-go’ besluit. 
In grote lijnen worden in de initiatieffase de volgende documenten opgeleverd die moeten worden 
vastgesteld: 
1. positionpaper/startnotitie met contouren, uitgangspunten, ambities, randvoorwaarden, etc.; 
2. indien er veel onzekerheden zijn, een haalbaarheidsstudie; 
3. een bedrijfsplan waarin de bouwstenen uit hoofdstuk 5 terugkomen; 
4. besluit deelname verbonden partij, waarbij ook instemming met (voorlopige) exploitatiebegroting 

en projectbegroting (inrichtings- en opstartkosten) en rechtspersoon (zoals gemeenschappelijke 
regeling). 

 

 Voor PS is het zaak zo vroeg mogelijk bij het initiatief te worden betrokken, dat wil zeggen bij het 
opstellen van een positionpaper, startdocument of programma van eisen, vooral om de 
kaders/randvoorwaarden voor toetreding tot en inrichting van een verbonden partij aan te geven. 
Dat kunnen genormeerde kaders zijn (bijvoorbeeld wat de financiële randvoorwaarden vanuit de 
begroting zijn) of de wens om voor het besturingsmodel meerdere varianten af te wegen of 
bepaalde risico’s nader te onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de zaken waar politiek 
gezien twijfels bestaan bij nut en noodzaak van de op te richten verbonden partij, maar ook over 
de vraag waarop de provincie invloed wil kunnen blijven uitoefenen en welk besturingsmodel (en 
dus posities) daar het beste bij passen. Daarnaast kunnen kaders worden gesteld voor de wijze 
waarop PS bij de uitwerking betrokken willen worden i.c. geïnformeerd willen worden. 

 
Positionpaper (haalbaarheidsstudie) en intentieovereenkomst 
Het positionpaper is richtinggevend voor een eventuele haalbaarheidsstudie en in elk geval de 
uitwerking van het bedrijfsplan. Het besluit over het postionpaper/de haalbaarheidsstudie is een  
‘go/no-go moment waar PS vanuit hun kaderstellende rol een besluit over moeten nemen. 
Belangrijkste afwegingen zijn nut en noodzaak in relatie tot het provinciale beleid en de financiën 
(waaronder ook haalbaarheid en risico’s). 
 

 Bij een positief besluit over het postionpaper kan de strekking en het voornemen om een 
verbonden partij op te richten (of de haalbaarheid daarvan te onderzoeken) worden vastgelegd in 
een intentieovereenkomst of convenant. Dit als bekrachtiging van het commitment én om 
gezamenlijk middelen te reserveren voor de volgende stap.  

 
Bedrijfsplan: bouwstenen van de verbonden partij 
Het bedrijfsplan is het document waarin de inrichting van de verbonden partij is beschreven. In feite 
bestaat het bedrijfsplan uit een aantal bouwstenen waaruit de organisatie moet worden opgebouwd. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ‘technische bouwstenen’ zoals de ICT, de structuur van de interne 
organisatie of het sociaal plan (in verband met de plaatsing van personeel).  
Voor PS zijn vooral vier bouwstenen van belang: 
1. de opdracht die bij de verbonden partij wordt neergelegd (wat is het 

karakter, wat is de relatie met de provinciale ambities en belangen?) 
2. het besturingsmodel: hoe kan de provincie bijsturen en hoe houd je 

zicht op de organisatie (controlerende functie PS)? 

 Zie bijlage 2 voor een 
meer uitvoerige 
beschrijving van deze 
bouwstenen. 
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3. de financiële kaders: wat is de exploitatie? Hoe is het verdienmodel? Wat zijn de financiële 
risico’s en hoe zijn deze afgedekt? 

4. de juridische verankering van dit alles: de rechtsvorm, contractvorm en mandaten. 
 
Het bedrijfsplan zal in de regel eerder klaar (moeten) zijn dan de inrichtingsdocumenten. De 
vaststelling van het bedrijfsplan is voor PS een tweede belangrijk moment voor kaderstelling.  
 

 Hoe verhoudt het bedrijfsplan zich tot de eerder gestelde kaders? 
De hamvraag is of het bedrijfsplan voldoet aan de eerder gestelde kaders (als die zijn gesteld) en of 
eventuele afwijkingen voldoende overtuigend zijn gemotiveerd. Daarbij zijn de volgende vragen aan 
de orde. 

 Is het voorstel als geheel helder en begrijpelijk? Is het uitlegbaar aan ondernemers en burgers? Of 
is het in elk geval voorzien van een deugdelijke bestuurssamenvatting? 

 Is het bedrijfsplan volledig? Dat wil zeggen komen alle bouwstenen terug in het bedrijfsplan? 

 Zijn de eerder gestelde kaders meegenomen in het bedrijfsplan? 

 Zijn de keuzes gemotiveerd? Zijn alternatieven onderzocht en de voor- en nadelen benoemd? 

 Op welke punten zijn compromissen gesloten tussen de deelnemers in de verbonden partij? 
Welke risico’s zijn daaraan verbonden? 

 Zijn er vanuit de provinciale kaders gezien bijzondere inhoudelijke, financiële of politiek-
bestuurlijke afbreukrisico’s? Hoe is de beheersing daarvan geborgd in het besturingsmodel? Hoe 
is de aansprakelijkheid geregeld?  

 Hoe past het voorstel in het licht van ontwikkelingen? Is er voldoende balans tussen de 
continuïteit en de veranderbaarheid van de verbonden partij? Hoe ziet de levensloop van de 
verbonden partij er voor de eerste vier tot vijf jaar uit en wat is het perspectief daarna? 

 Hebben eventuele onzekerheden en ontwikkelingen nog invloed op het realisatie- en 
implementatiepad? Moet bijvoorbeeld worden gekozen voor een groeimodel met nog een aantal 
beslismomenten? 

 
Besluitvorming 
Voor de besluitvorming en het ‘go/no-go’ om te komen tot feitelijke oprichting van een verbonden partij 
wordt waar nodig het bedrijfsplan aangepast en voorzien van een (voorlopige) exploitatiebegroting,  
projectbegroting (inrichtings- en opstartkosten) en concept-tekst gemeenschappelijke regeling, 
bestuursovereenkomst, etc.. Hiervoor is in beginsel instemming van PS nodig. 
 
In deze stap zal nog een laatste controle plaatsvinden. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 Welke aarzelingen leven er nog bij PS? 

 Welke keuzes, die nog in de realisatiefase moeten worden gemaakt, kunnen gevolgen hebben 
voor de financiële, inhoudelijke of bestuurlijke kaders? 

 Wat betekent dat voor de wijze waarop PS worden geïnformeerd en gesondeerd gedurende de 
inrichtingsfase? 

 

 Bij besluit over verbonden partij informatieprotocol afspreken 
Het is verstandig deze zaken vast te leggen en daarover afspraken te maken met GS en het bestuur 
van de verbonden partij i.o. (informatieprotocol). Daarbij moeten PS zich realiseren dat zij over veel 
zaken geïnformeerd kunnen worden, maar dat de inrichting een verantwoordelijkheid is van het 
bestuur i.o. en de kwartiermaker/beoogd directeur.  
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5.2 Realisatie en uitlijning 

Als het besluit tot oprichting van of toetreding tot een verbonden partij is genomen, dan moet deze 
worden ingericht. Vaak wordt de opdracht daarvoor neergelegd bij een kwartiermaker/beoogd 
directeur van de verbonden partij. Het gaat daarbij onder meer om het opstellen van de 
inrichtingsdocumenten (procesbeschrijvingen, plaatsingsprocedure en -besluiten, mandaatbesluiten, 
inrichtingsplan ICT), zaken als plaatsing personeel, het inrichten van een gebouw, werkplekken en 
ICT, en het maken van programma’s en werkinstructies.  
 
Ook na de formele start van een organisatie moet er vaak nog het nodige worden geregeld, zoals 
bijvoorbeeld het inwerken van medewerkers, teambuilding en harmonisatie werkwijze en de 
optimalisering bedrijfsvoering. Dit moet meestal naast het primaire werk gebeuren en betekent dat een 
organisatie zeker het eerste jaar vaak nog niet kan presteren zoals in een bedrijfsplan beschreven. 
 

 Ook na besluit tot oprichting verbonden partij vinger aan de pols 
In deze fase moeten PS vooral een vinger aan de pols houden en minimaal informatief worden 
betrokken bij de nog te nemen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor het besturingsmodel, de 
opdracht en de financiën van de verbonden partij én – wat het laatste betreft – de provincie. De 
afspraken kunnen ook als opmaat dienen voor het informatieprotocol in de exploitatiefase. 

5.3  Exploitatie 

Als de organisatie uiteindelijk ‘staat’, kan de uitvoering van de taken plaatsvinden zoals voorzien in het 
bedrijfsplan. Het accent zal vooral liggen op het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de 
kosten. Voor PS zullen dan onder normale omstandigheden (geen bijzonderheden rond de verbonden 
partij) de controle en herijking van de kaderstelling binnen de eigen P&C cyclus plaatsvinden. Die van 
de verbonden partij moet daarop afgestemd zijn.  
 

 Informatieprotocol basis voor informatiepositie 
Het kan in de praktijk nog lastig zijn om op het juiste moment de gewenste informatie te krijgen. Het is 
daarom verstandig om vooraf met GS (en de verbonden partij) een informatieprotocol af te spreken 
over de wijze van informatievoorziening en sondering. Daarbij kan het verstandig zijn ook aan te 
geven wat de ‘escalatieladder’ is als de afspraken niet worden nagekomen. 

5.4 Evaluatie en transformatie 

Door veranderende omstandigheden (wettelijk, economisch, politiek, maatschappelijk) zal op gezette 
tijden herijking van de opdracht en mogelijk doelstellingen, het besturingsmodel, het verdienmodel of 
de inrichting van de organisatie of voorzieningen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
taakstelling van de RUD zodra de Omgevingswet in werking treedt of de baanverlening bij GAE.  
 

 Leg bij de besluitvorming al evaluatie- en herijkingsmomenten vast 
Wat betreft de transitiemomenten zijn deze deels te voorzien, zo is het bij de RUD duidelijk dat 
rond/na het in werking treden van de Omgevingswet zal moeten worden bekeken wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de deelnemers en de RUD. Ook kan bij de besluitvorming over de toetreding tot een 
verbonden partij aan het bestuur i.o. worden gevraagd het ontwikkelingsperspectief van de organisatie 
te schetsen en dat te vertalen naar evaluatiemomenten. Als evaluatiemomenten op de middellange 
termijn zijn voorzien, is het ook verstandig daarbij aan te geven welk soort besluit kan worden 
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genomen. Kan zo’n vooraf vastgestelde herijking bijvoorbeeld een moment zijn dat een deelnemer 
kan uittreden zonder ‘boetebepaling’? 

5.5 Beëindiging 

Er kan een moment komen dat de verbonden partij zijn functie verliest, er betere alternatieven zijn, de 
vorm niet meer past bij andere ontwikkelingen of de nadelen groter worden dan de voordelen. 
Beëindiging kan inhouden dat de verbonden partij wordt geliquideerd, maar kan ook inhouden dat 
deze opgaat of samengaat met een andere (verbonden) partij of dat deze geheel wordt 
verzelfstandigd. Een andere mogelijkheid is dat de verbonden partij als zodanig wel blijft bestaan, 
maar dat de provincie uittreedt. 
 

 Leg vooraf vast in welke situaties provincie verbintenis wil beëindigen 
Soms is het mogelijk al vooraf aan te geven wanneer of onder welke condities de functie van een 
organisatie komt te vervallen of uittreding aan de orde is. Ook kan de vorming van een tijdelijke 
organisatie of een tijdelijke deelneming worden afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als 
de verbonden partij vanwege een specifiek te realiseren beleidsdoel in het leven wordt geroepen 
(zoals DEO).   

5.6 Samengevat 

 De mogelijkheden die PS hebben om kaders te stellen en bij te sturen zijn afhankelijk van de fase 
waarin de verbonden partij zich bevindt. 

 De meeste invloed kunnen PS uitoefenen in de initiatieffase. Nog voor er een bedrijfsplan wordt 
opgesteld kunnen PS de kaders stellen. Een vroegtijdige betrokkenheid in het traject is daarom 
gewenst. 

 Het bedrijfsplan is het belangrijkste kaderstellende document voor een verbonden partij. Daarin 
zijn ook de opdracht, het besturingsmodel en de contouren van de juridische verankering en 
financiële kaders uitgewerkt. Het bedrijfsplan is voor PS de lakmoesproef voor het definitieve 
‘go/no-go’. 

 Voor zover er aarzelingen of onzekerheden zijn en er nog keuzes moeten worden gemaakt in de 
inrichtings- en uitlijnfase, is het verstandig om bij de instemming met het bedrijfsplan (en 
bijvoorbeeld gemeenschappelijke regeling en begroting) afspraken te maken over hoe PS in die 
fase worden geïnformeerd en gesondeerd. Dat als opmaat voor het informatieprotocol dat geldt in 
de exploitatiefase van de verbonden partij. 

 Voor zover herijkingsmomenten redelijk zijn te voorzien, moeten evaluatiemomenten worden 
afgesproken én moet worden aangegeven welk besluit op basis daarvan kan worden genomen. 

 Het ontwerp van een verbonden partij moet enerzijds continuïteit waarborgen, maar anderzijds 
ook ruimte bieden om mee te bewegen met ontwikkelingen. Beëindiging, uittreding of fusie 
kunnen daar een plek in hebben. Het kan verstandig zijn om bij de oprichting te benoemen wat 
mogelijk condities zijn voor beëindiging van de (relatie met de) verbonden partij.  
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6 RANDVOORWAARDEN 

Het invullen van de kaderstellende en controlerende rol van PS vereist niet alleen duidelijke afspraken 
over de formele (informatie)positie. PS moeten ook feitelijk in staat zijn die positie te benutten in het 
licht van de democratisch controle. De materie rond verbonden partijen kan complex zijn. Bovendien 
staat de organisatie (en de besturing) daarvan op enige afstand van PS. 
 
Willen PS hun kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitvoeren, dan verdienen de volgende 
zaken aandacht. 
 
Kennis en expertise PS 
Het kunnen beoordelen van de besturing, juridische verankering en financiële risico’s van een 
verbonden partij vraagt om deskundigheid die niet bij alle fracties en statenleden aanwezig is. Het is 
verstandig om hier via de Statengriffie of de ambtelijke organisatie (ambtelijke bijstand) of door de 
fracties onderling een voorziening voor te treffen. 
 
Duale discipline 
In het dualisme is het uitgangspunt dat PS de kaders stellen en GS deze uitvoeren. Daar staat 
tegenover dat PS de gekozen volksvertegenwoordiging zijn en in die zin een breed mandaat hebben 
wat betreft de zaken die ze willen agenderen. 
 
Asymmetrie GS en PS 
De statenleden werken in deeltijd en hebben daarnaast vaak nog een andere reguliere baan. 
Daardoor is er niet altijd voldoende tijd om zich te verdiepen in (complexe) stukken, maar ook niet 
altijd om meer informeel contact te hebben met verbonden partijen. De leden van GS hebben niet 
alleen een kennisvoorsprong maar ook binnen hun functie de ruimte om contacten te onderhouden. 
Die asymmetrie is op zichzelf niet te vermijden. Het pleit er wel voor dat de informatieverstrekking van 
GS aan PS rekening houdt met die asymmetrie, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede 
samenvattingen van rapportages met daarbij een vertaling naar de provinciale kaders.  
 
Verbonden is ook maatschappelijk verbonden 
Verbonden partijen staan deels niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk op afstand. Toch zouden ze net 
als maatschappelijke organisaties een plek moeten hebben in het netwerk van statenleden. Dat wil 
zeggen, zorgen voor contact en belangstelling tonen.   
 
Samenspel in PS 
PS vormen de politieke arena waarin maatschappelijke belangen worden afgewogen. Als het gaat om 
het houden van zicht en grip op verbonden partijen is dat een democratisch belang. Dit overstijgt, 
vanuit besturingsoptiek, de partijbelangen. Alle partijen hebben er in beginsel belang bij dat PS goed 
worden geïnformeerd en dat verbonden partijen niet ‘ontsporen’. Kritische vragen stellen en 
democratische controle zijn niet hetzelfde als een politiek verschil van mening hebben. Enig 
samenspel, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de discussie en besluitvorming over verbonden 
partijen, heeft in dat licht niet alleen praktische voordelen maar maakt de democratische controle van 
PS ook sterker.  
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BIJLAGE 1. VERBONDEN PARTIJEN IN DRENTHE 

Een verbonden partij is een samenwerkingsorganisatie waarin de provincie een bestuurlijk en 
financieel belang heeft.  
 
Er is een bestuurlijk belang als de provincie een zetel heeft in het bestuur van een organisatie of 
stemrecht heeft in die organisatie, bijvoorbeeld als lid van een algemeen bestuur als aandeelhouder in 
een vennootschap. Er is een financieel belang als de provincie een risico loopt met beschikbaar 
gestelde middelen (bijvoorbeeld bij faillissement van de verbonden partij) of als de provincie mede 
aansprakelijk is bij eventuele tekorten. 
 
De nota ‘Verbonden partijen’ gaat uit van een ruimer begrip van verbonden partij. Zo worden ook 
organisaties waar de provincie een groot financieel belang heeft, maar geen bestuurlijke positie (zoals 
DEO) of organisaties waar de provincie wel groot bestuurlijk belang aan hecht, maar slechts een 
beperkt financieel risico loopt (zoals IPO) als verbonden partij beschouwd. 
 
In de nota ‘Verbonden partijen' en de provinciale begroting (2013) worden de verbonden partijen waar 
de provincie in deelneemt onderverdeeld in vier verschillende typen rechtspersonen. 
 
Vennootschappen 

 N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 
(http://www.nom.nl/)  

 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD, http://www.wmd.nl) 

 Groningen Airport Eelde N.V. (GAE, http://www.groningenairport.nl) 

 Enexis N.V. (https://www.enexis.nl/over-enexis/home)  

 Attero N.V. (http://www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie)  

 Verkoop Vennootschap 

 CBL (Cross Border Lease) Vennootschap 

 Vordering op Enexis Vennootschap 

 Claim Staat Vennootschap Enexis N.V. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 

 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN, http://www.snn.eu) 

 Bestuursacademie Noord-Nederland (http://www.bestuursacademie.nl)2 

 Openbaar Vervoersbureau Groningen-Drenthe (http://www.ovbureau.nl/ov-bureau) 

 Noordelijke Rekenkamer (http://www.noordelijkerekenkamer.nl/organisatie.html)  

 Regiovisie Groningen-Assen (http://www.regiogroningenassen.nl/nl/over-ons)  

 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (http://www.ruddrenthe.nl/default.aspx)  
 
  

                                                      
2 De Bestuursacademie Noord-Nederland is als zodanig opgegaan in de Bestuursacademie Nederland. De gemeenschappelijke regeling wordt 

nog in stand gehouden i.v.m. de rechtspositie van de medewerkers van de (voormalige) Bestuursacademie Noord-Nederland. 
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Stichtingen 

 Stichting Leerstoel Regionale/Noordelijke Economie 

 Stichting Drentse Bedrijvenlocaties (DBL) 

 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA, http://www.lma.nl/over/index.htm) 

 Stichting Drents Plateau3 

 Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB, http://www.slbnoord.nl/home1024.html) 

 Stichting Bodembeheer Schoonebeek 

 Drentse Energie Organisatie (DEO, http://www.drentseenergieorganisatie.nl)  

 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe 
 
Verenigingen 

 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO, http://www.ipo.nl/over-het-ipo) 
 

  

                                                      
3 De Stichting Drents Plateau is sinds 1 juli 2012 in materiële zin ontmanteld en niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Taken en 

medewerkers zijn overgegaan naar Libau, Kunst & Cultuur Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. 
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BIJLAGE 2. BOUWSTENEN VAN EEN VERBONDEN PARTIJ 

De oprichting van of toetreding tot een verbonden partij kan een zeer complex proces zijn. Niet alleen 
bestuurlijk maar ook organisatorisch, financieel en arbeidsrechtelijk. Mede daardoor gaat een voorstel 
tot oprichting of toetreding tot een verbonden partij meestal vergezeld van uitvoerige 
onderzoeksrapporten en gedetailleerde plannen voor de inrichting van de organisatie en de juridische 
verankering (statuten, gemeenschappelijke regeling). De beoordeling daarvan en daarmee ook de 
kaderstelling kan voor leden van PS lastig zijn. De kennis en expertise ontbreekt deels om alle 
facetten van een verbonden partij te kunnen overzien of juridische en bedrijfseconomische facetten op 
hun verdiensten te beoordelen. Bovendien is niet altijd helder waar de grens tussen kaderstelling en 
invulling ligt. In hoeverre kunnen of mogen PS bijvoorbeeld kaders stellen voor of invulling willen 
geven aan de inrichting van de organisatie? 
 

 Deze bijlage gaat in op de focus van PS bij de kaderstelling. Centraal daarbij staan de 
bouwstenen waar elke organisatie uit bestaat. 

 
Bouwstenen verbonden partijen en focus PS 
Een verbonden partij is een organisatie of organisationeel verband (netwerk, projectorganisatie, ad 
hoc samenwerking, etc.). Elke organisatie is te beschrijven aan de hand van bouwstenen. Tezamen 
bepalen de bouwstenen hoe de organisatie eruit ziet. We gaan hier uit van de volgende twaalf 
bouwstenen. 
 
Figuur B2.1. Bouwstenen van een organisatie en de vier belangrijkste bouwstenen in verband met 
kaderstelling en controle 

 
Voor de invulling van de kaderstellende rol van PS zijn vooral de eerste vier van belang: de missie, 
opdracht en taken, het besturingsmodel, het financiële kader en de juridische vorm. Daarbij is de 
juridische vorm in beginsel de formele verankering van het besturingsmodel en de grondslag voor het 
maatschappelijk kunnen acteren (zoals het kunnen aangaan van verplichtingen). De overige 
bouwstenen hebben vooral betrekking op de inrichting van de interne organisatie van de verbonden 
partij. Dit is vooral de verantwoordelijkheid van het bestuur en de directie van de verbonden partij (in 
oprichting). 
 
Uiteraard kan er een relatie liggen tussen de kaderstellende bouwstenen en deze meer operationele 
bouwstenen. Zo kan de keuze voor de huisvesting, de inrichting van de ICT of de overgang van 
personeel financiële gevolgen hebben. Ook kan er een politieke discussie zijn (tussen deelnemers) 
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over de vestigingsplaats of kunnen er eisen worden gesteld door de werknemers (via vakbond, 
bijzondere ondernemingsraad, etc.) wat betreft de plaatsing en arbeidsvoorwaarden. Ook die zaken 
kunnen doorwerken in bijvoorbeeld de financiën.  
 

 Bij het ontwerpen van een verbonden partij is vooral de vraag welke van deze meer operationele 
bouwstenen kritisch kunnen zijn vanuit het oogpunt van kaderstelling. PS kunnen dan bijvoorbeeld 
vroegtijdig financiële kaders meegeven voor een bedrijfsplan of vragen om verschillende 
inrichtingsvarianten en de gevolg daarvan voor de financiële kaders. 

 
Missie, opdracht en taken 
De verbonden partij heeft een algemene missie of opdracht en/of voert taken uit voor of namens de 
provincie. De opdracht kan zowel een individuele als een collectieve opdracht zijn. Bij het eerste kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het laten uitvoeren van milieucontroles of milieumetingen door een 
RUD, bij het tweede aan het verzorgen van het openbaar vervoer door het OV-bureau.  
 
Vanuit de kaderstellende en controlerende rol van PS is het belangrijkste aandachtspunt, dat de wijze 
waarop de opdracht wordt ingevuld en de taken worden uitgevoerd, bijdraagt aan het realiseren van 
de provinciale ambities. 
 

 Vanuit de kaderstellende rol van PS zijn vooral de volgende punten van belang: 

 Welke prestaties moet de verbonden partij leveren en hoe dragen die bij aan het realiseren van de 
provinciale doeleinden waarvoor de verbonden partij wordt opgericht? 

 Hoe wordt dat aannemelijk en meetbaar gemaakt en hoe worden PS daarover geïnformeerd? 

 Hoe passen de missie, opdracht en taakstelling binnen de bredere (beleids)context van de 
provincie en binnen te verwachten ontwikkelingen? 

 Wat zijn de belangrijkste beleidsmatige en maatschappelijke risico’s bij de taken die door de 
verbonden partij worden uitgevoerd? 

 
Besturingsmodel 
Het besturingsmodel beschrijft de positie van en verhoudingen tussen deelnemers, het bestuurlijk 
gremium van de verbonden partij en de directie. Het besturingsmodel moet garanderen dat het 
handelen van de organisatie blijft passen binnen de inhoudelijke, financiële en bestuurlijke kaders die 
door de deelnemers worden gesteld. Daarbij zijn zowel de sturingsposities als het mandaat van de 
verbonden partij van belang. 
 

 Vanuit de kaderstellende rol van PS zijn vooral de volgende punten van belang. 

 Waarover wil de provincie directe zeggenschap houden, vanuit financieel, beleidsmatig  en 
bestuurlijk belang? 

 Vanuit welke sturingspositie(s) is dat het beste geborgd?  

 Wie vult de sturingsposities in, ook vanuit een oogpunt van transparantie en voorkomen van 
dubbele petten? 

 Wat zijn de kaders en voorwaarden voor het (beleids)mandaat van de verbonden partij? 

 Hoe en waarover wordt aan wie (waaronder PS) en door wie geïnformeerd?  

 Is de P&C-cyclus goed verankerd, in het bijzonder de verantwoording en evaluatiemomenten en 
de relatie naar PS/gemeenteraden? 

 
Financieel kader 
Van het financiële kader van een verbonden partij zijn – afhankelijk van de configuratie – onder meer 
onderstaande onderdelen van belang. 



 

 34 

 

 Aanloopkosten: bij de toetreding tot en oprichting van een verbonden partij zullen kosten moeten 
worden gemaakt. Dit gaat om oprichtingskosten (projectkosten, investeringen), transactiekosten 
(zoals overgang personeel, verhuizing) en frictie- en desintegratiekosten (achterblijvende 
overhead, ontmanteling bestaande organisatie) die de deelnemers moeten opbrengen.  

 Exploitatiebegroting: wat zijn kosten en inkomsten van de reguliere bedrijfsvoering en hoe wordt 
de begrotingscylcus ingericht? 

 Verdienmodel: op welke wijze genereert de verbonden partij inkomsten? Er zijn in grote lijnen drie 
verschillende verdienmodellen: 
o declaratie van gemaakte uren en kosten op basis van vaste (product) prijzen (dat kunnen 

deelnemers zijn maar ook overige contractpartners); 
o een jaarlijks lumpsumbedrag of vaste afdracht door deelnemers op basis van een 

verdeelsleutel; 
o een (eenmalige) storting door de deelnemers of beschikbaar gestelde middelen door derden 

waaruit de organisatie zelf nieuwe inkomsten moet genereren (revolverend fonds). 

 Risicobeheer: het benoemen van de financiële risico’s (bedrijfsvoering, verdienmodel, vermogen, 
etc.) en de wijze waarop deze worden beheerd en afgedekt (aansprakelijkheid). 

 

 Vanuit de kaderstellende rol van PS zijn vooral de volgende punten van belang. 

 Welke investering moeten de deelnemers doen voor de oprichting en inrichting? Wat zijn de frictie 
of desintegratiekosten? Hoe worden die afgewikkeld? 

 Welke kaders worden meegegeven voor het verdienmodel?  

 Welke risico’s (en financiële voor- en nadelen) zijn er voor de verbonden partij (en de provincie als 
risicodrager) en de provincie als opdrachtgever? Hoe zijn deze afgedekt? 

 Staan het besturingsmodel en de juridische verankering in verhouding tot de risico’s (die de 
provincie loopt)? 

 Is er een overtuigende kosten-batenanalyse gemaakt ten opzichte van de bestaande situatie en 
mogelijke alternatieven? 

 
Juridische verankering 
De juridische verankering gaat om de wijze waarop het besturingsmodel en de inrichting van de 
organisatie wordt vastgelegd. De belangrijkste elementen voor de rol van PS daarin zijn hieronder 
beschreven. 

 De rechtsvorm: een regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (openbaar 
lichaam, gemeenschappelijk orgaan, convenant), een vennootschap, een stichting of een 
vereniging. Zie ook de nota ‘Verbonden partijen’ voor een nadere omschrijving. 

 De invulling van het besturingsmodel binnen de rechtsvorm: hoe liggen stemverhoudingen? Hoe 
ligt de aansprakelijkheid/garantstelling? Wie benoemt lid bestuur? Welke rapportageverplichtingen 
gelden, etc.? 

 Het beleidsmandaat: welke taken en met welke beslis- en beschikkingsruimte mag de verbonden 
partij die uitvoeren? 

 
Daarnaast moeten er veel overige zaken worden geregeld zoals rechtspositieregelingen, contracten, 
plaatsingsbesluiten. Dit behoort primair tot het domein van het bestuur van de verbonden partij en valt 
in de regel buiten de directe competentie van PS.  
 

 Vanuit de kaderstellende rol van PS zijn vooral onderstaande punten van belang. 

 Sluit de (invulling van de) rechtsvorm aan bij het besturingsmodel? 

 Gaat het om een tijdelijke deelname (of verplichting) of deelname voor onbepaalde tijd? 
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 Wat zijn de ontbindende voorwaarden (opheffing, uittreding, fusie)? 

 Welk mandaat krijgt de verbonden partij? Waarover kunnen GS (en eventueel PS) straks niet 
meer beslissen? 

 Hoe is de financiële en juridische aansprakelijkheid geregeld? 

 Wat zijn de (eenzijdige) uittredings- of beëindigingsvoorwaarden? Zijn die in het belang van de 
provincie? 

 
Samengevat 

 Elke organisatie bestaat uit verschillende bouwstenen. Voor de kaderstellende rol van PS zijn de 
missie, opdracht en taakstelling, het besturingsmodel, de juridische verankering en het 
verdienmodel het meest relevant. 

 De invulling van de andere meer operationele bouwstenen zijn de primaire verantwoordelijkheid 
van het bestuur en de directie van de verbonden partij (in oprichting).  

 De keuzes daarin kunnen wel financiële consequenties hebben.  

 Het besturingsmodel en de juridische verankering daarvan bepalen de sturingspositie van GS én 
PS. 
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dienst hebben. De feitelijke uitvoering gebeurt door één of meer deelnemers in het gemeenschappelijk 
orgaan. Het gemeenschappelijk orgaan heeft het bestuurlijke mandaat om de overgedragen taken uit 
te voeren, maar heeft geen directe zeggenschap over de uitvoeringsorganisatie. Het financiële risico 
van de uitvoeringsorganisatie wordt primair gedragen door het bestuur van de uitvoeringsorganisatie. 
Er kunnen in de regeling of contracten wel afspraken worden gemaakt over het borgen van de 
continuïteit en de financiële aansprakelijkheid en vereffening. Een voorbeeld van een 
gemeenschappelijk orgaan in Drenthe is de Noordelijke Rekenkamer. 
 
Organisatorische of financiële deelneming 
De tegenhanger van de inhoudelijk deelneming is de 
organisatorische of financiële deelneming. Daarbij worden in 
principe geen taken (in mandaat) overgedragen maar wordt 
alleen deelgenomen in een rechtspersoon die óf als 
uitvoeringsorganisatie voor de deelnemers in de rol van 
opdrachtgever kan fungeren óf die als construct wordt 
ingezet om arbeidsrechtelijke of financiële belangen veilig te 
stellen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering of het beheer van fondsen en heeft geen beleidsmandaat of inhoudelijke opdracht. De 
deelnemers dragen de kosten voor de bedrijfsvoering en zijn financieel risicodrager van de 
organisatie. Voorbeelden hiervan in Drenthe zijn de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie 
Noord-Nederland en het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. 
  
Integrale deelneming 
Bij een integrale deelneming dragen de deelnemers én taken in 
mandaat over aan de verbonden partij én zijn de deelnemers 
mede-eigenaar en risicodrager van de organisatie. Het bestuur 
van de verbonden partij is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de taken en het functioneren van de organisatie en de 
directie. Als het gaat om wettelijke taken, dan kan dit in beginsel 
alleen via een gemeenschappelijke regeling met openbaar 
lichaam. Voor niet wettelijke taken kan dit ook een vennootschap 
of eventueel vereniging zijn. Voorbeelden van integrale deelnemingen in Drenthe zijn het OV-bureau, 
de NOM, het GAE en de WMD. 
 
(Risicodragende) Deelneming op afstand 
Bij deelneming op afstand heeft de provincie geen bestuurszetel 
in de verbonden partij. De verbonden partij is dan een stichting of 
een vennootschap. De provincie kan enerzijds een rol of stem 
hebben in de Raad van Toezicht (RvT) als lid of als bevoorrecht 
oprichter die één of meerdere leden van de RvT (bindend) kan 
voordragen. Een andere vorm van deelneming op afstand is het 
hebben van een stem in de besluitvorming van het bestuur (en de 
RvT) over bepaalde onderwerpen. Meestal gaat het dan om 
verandering van statuten of institutionele verandering (liquidatie, fusie) of strategische financiële 
besluiten (investeringen, grotere wijzigingen begroting, tekorten, besteding rendementen, etc.). 
Voorbeelden hiervan in Drenthe zijn DEO en de Stichting Leerstoel Regionale/Noordelijke Economie. 
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Samengevat 

 Verbonden partijen kunnen uiteenlopende vormen aannemen. Vaak worden ze ingedeeld naar 
juridische vorm. Dat zegt echter nog weinig over de sturingspositie(s) van GS en PS. 

 Een indeling naar de aard van de opdracht en het besturingsmodel levert zes basisconfiguraties 
op: bilaterale afspraken, netwerkdeelneming, inhoudelijke deelneming, organisatorisch-financiële 
deelneming, integrale deelneming en (risicodragende) deelneming op afstand. 

 In de praktijk zullen er ook combinaties van deze basisvormen voorkomen. Zo is de RUD een 
combinatie van integrale deelneming en bilaterale afspraken (‘verzoektaken op contractbasis’). 
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4 Er heeft op 2 oktober 2013 reflectiebijeenkomst plaatsgevonden rond de eerste contouren van de handreiking. Deelnemers waren de leden van de 

Commissie van Onderzoek, de geïnterviewde statenleden en de Statengriffie. 
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Behandeld door de heer H. Renes (0592) 36 51 57
Onderwerp: Onderzoeksrapport naar noodzaak en vorm van overeenkomsten met

verbonden partijen

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u het rapport Audit naar noodzaak en vorm van overeenkomsten met

verbonden partijen. Dit zelfonderzoek is in2012 en 2013 uitgevoerd door een team

van interne auditoren.

Aanleiding
Een provincie heeft talrijke taken die niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie
worden uitgevoerd. Taken kunnen worden uitbesteed en in opdracht van de provincie

door derden worden uitgevoerd. Samenwerkingsverbanden met andere overheden of
(semi)private partijen vervullen hierin een rol, al dan niet op kleine of grote afstand van

het bestuursorgaan. Dit zijn verbonden partijen: een instelling of een regeling, waarbij
een provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. ln het auditpro-
gramma is afgesproken een onderzoek naar de noodzaak en vorm van overeen-

komsten met verbonden partijen te verrichten.

Deze audit is een vervolg op de audit van Deloitte in 2010 naar verbonden partijen. ln
die audit bleek dat de provincie de destijds onderzochte samenwerkingsverbanden
goed had vormgegeven. Wel is de aanbeveling gedaan om de vorm van de verbin-
tenis en de relatie met de partner vaker tegen het licht te houden (te heroveruregen)

en deze toetsing (bijvoorbeeld in de planning- en controlcyclus) meer gestructureerd

te laten plaatsvinden. Deze aanbevelingen zijn overgenomen en dat heeft bijvoorbeeld

al geleid tot een andere opzet en voorbereiding van de paragraaf Verbonden partijen

in de begroting en het jaarverslag. Dit vormt het startpunt voor dit vervolgonderzoek.

Zijn er na het Deloitte-onderzoek stappen gemaakt?
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Tijdens het onderzoek kwam het onderwerp hoog op de bestuurlijke agenda. Het on-
derzoek werd deels ingehaald door de discussie over de rol van de provincie in de
aansturing van de WMD. Tussenresultaten van de audit zijn medío 2012 verstrekt aan
de provincie voor de bestuurlijke Nota Verbonden partijen. De onderzoekers hebben
overigens geen rol gespeeld in de totstandkoming van de nota.

Het doel van de audit is als volgt geformuleerd

ln hoeverre is bijverbonden partijen en daaraan verwante samenwerkingsvormen van
de provincie Drenthe, geborgd dat wordt bijgedragen aan een doeltreffende en doel-
matige uitvoering van het provinciaal beleid.

De volgende twee onderzoeksvragen zijn daarop geformuleerd
1. Hoe vindt als onderdeel van de jaarcyclus de informatievoorziening voor de aan-

sturing van de verbonden partijen plaats en in hoeverre is hierbij sprake van vol-
doende inzícht in de inhoudelijke aansturing van de verbonden partijen?

2. Op welke wijze is als onderdeel van de beleidscyclus een keuze- en evaluatie-
proces ingericht voor (nieuwe) samenwerkingsvormen en in hoeverre wordt dit in

de praktijk toegepast ter verbetering van de bijdrage aan het provinciale beleid?

Bevindingen en aanbevelingen onderzoekers
Ten aanzien van de aansturing van verbonden partijen stellen de onderzoekers dat er
in de planning- en controlcyclus aandacht besteed wordt aan verbonden partijen. ln de
praktijk gaat dit nog niet verder dan een globale vermelding in de paragraaf Verbon-
den partijen. Meer specifiek - per afzonderlijke instelling - is het beeld dat de sturings-
informatie waarover de provincie kan beschikken sterk wisselend is. Vooral de infor-
matie over de mate waarin de verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van pro-
vinciale doelen is vaak impliciet en globaal. Door verdere uitwerking en verzake-lijking
kan hier winst behaald worden. Daarbij zou in het bijzonder aandacht voor beleidsri-
sico's en financiële risico's gewenst zijn. Over deze onderwerpen geven de onderzoe-
kers aan nauwelijks informatie te hebben gevonden.

ln het oordeel van de onderzoekers over het keuze- en evaluatieproces bijvormen
van samenwerking komt eenzelfde beeld naar voren als bij de aansturing: een en
ander gebeurt wel, maar wisselend van kwaliteit.
Met betrekking tot verbonden partijen wordt wel geregeld wat er geregeld moet
worden (ook een conclusie overigens van Deloitte in 2010), maar er zit nog geen al-
gemene (concern)lijn in. ln het rapport van Deloitte wordt wel een keuzeschema voor
samenwerkingsarrangementen aanbevolen, maat in de praktijk blijkt dit nog niet te
worden gebruikt. Zo zijn bij de vormgeving van de Drentse Energieorganisatie wel
criteria gebruikt, die echter voortkwamen uit de concrete problematiek en niet vanuit
een algemeen kader.

ln november 2012 is de nieuwe Nota Verbonden partijen in uw Staten vastgesteld.
Volgens de onderzoekers is er nu een duidelijk kader (met keuzeschema) beschikbaar
gekomen. De aanbeveling is om dit kader systematisch te gaan gebruiken voor
nieuwe samenwerking en om bestaande verbonden partijen periodiek langs deze
meetlat te leggen. ln deze audit hebben de onderzoekers verder niet gekeken naar de
opzet en inhoud van deze nota.
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Op basis van bovenstaande bevindingen formuleren de onderzoekers de nu volgende
aanbevelingen:

Aanbevelingen over de aansturing van verbonden pariijen
1. Besteed als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus aandacht aan ver-

bonden partijen en verwante samenwerkingsrelaties conform het BBV (Besluit be-
groting en verantwoording), in zowel de paragraaf Verbonden partijen als de af-
zonderlijke inhoudelijke programma's.

2. Schenk hierbij in het bijzonder aandacht aan de mate waarin de doelstellingen van
de provincie en de verbonden partijen overeenkomen en op welke wijze de activi-
teiten en resultaten van de verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de
provinciale doelstell ingen.

3. Maak met alle verbonden partijen en samenwerkingsrelaties budget- en prestatíe-

afspraken en leg deze "SMART"1 vast in een contract. Stuur hier op een zakelijke
wijze op en sluit hierbijaan bij de systematiek zoals die op basis van de Algemene
subsidieverordening (ASV) voor gesubsidieerde instellingen wordt toegepast.
Zorg ervoor dat informatie-uitwisseling tussen provincie en de betrokken partij
plaatsvindt over het functioneren en mate van doelrealisatie en reken ook op een
zakelijke wijze af .

4. Spreek bij elke nieuwe verbintenis een toezichtarrangement af. Leg dit vast.
5. Leg per verbonden partij de beleidsrisico's en financiële risico's vast. Maak dit on-

derdeel van de P&C-cyclus en houd meerdere keren per jaar de vinger aan de
pols.

Aanbevelingen over het keuze- en evaluatieproces van verbonden partijen

6. Hanteer voor de besluitvorming over bestuurlijke participatie en het keuze- en eva-
luatieproces voor verbonden partijen een systematisch en integraal kader, zoals
inmiddels is meegenomen in de nieuwe Nota Verbonden partijen.

7. Evalueer periodiek de wijze waarop het bestuurlijk belang bij alle verbonden par-

tijen is ingevuld.
8. Leg altijd duidelijk vast wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van

Drentse deelnemers aan verbonden partijen zijn, opdat duidelijkheid en transpa-
rantie aanwezig zijn. Dat scheelt bij eventuele incidenten.

Onze beleidsreactie
Zoals ook bij het eerdere onderzoek van Deloitte is geconstateerd zijn de overeen-
komsten grosso modo goed vormgegeven en worden ze ook in de organisatie toe-
gepast. Daarbij zijn vooral de decentrale accounthouders (medewerkers die de zake-
lijke relatie beheren) aan ze|. Zij hebben in de uitvoeringspraktijk het meeste zicht op
de te bereiken doelen (in relatie met de begroting) en het reilen en zeilen van de
partners. Er is nu ook een duidelijk kader in de Nota Verbonden partijen. De vast-
stelling daarvan (door uw Staten op 14 november 2012) heeft dit zelfonderzoek
gekruist.

Belangrijk element in voornoemde nota is het afwegingskader dat per verbonden partij

moet worden ingevuld. ln dit kader wordt onder meer vastgelegd: de doelstelling van
de verbonden partij, de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend, het budgettair beslag
en de financiële risico's. Ook de profielschets van de vertegenwoordiger, afspraken

t 
"SMART' : specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Maak afspraken op deze punten

expliciet.
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over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie etc. ln de nota staat
tevens dat de afrrueging periodiek wordt geëvalueerd. Hiermee wordt in onze ogen het
keuze- en evaluatieproces van de verbonden partijen transparant en ook eenduidig.
Aan de bevindingen ten aanzien van het keuze- en evaluatieproces van verbonden
partijen is daarmee invulling gegeven.

ln de Nota Verbonden partijen staat tevens veruvoord hoe de verantwoording van de
verbonden partijen aan de provincie maar ook van Gedeputeerde Staten aan Provin-
ciale Staten moet plaatsvinden. Ook de wijze van aansturing van de verbonden par-

tijen, waaronder de afspraken over de frequentie en inhoud van verantwoordingsin-
formatie, is benoemd. Met deze nota zijn dan ook de aanbevelingen ten aanzien van
de aansturing van de verbonden partijen qua proces naat onze mening voldoende af-
gedekt. Wat wij erkennen is dat in de praktijk door de decentrale aanpak van het
beheer de informatievoorziening richting directie, college en uw Staten over de sa-
menwerkingsovereenkomsten nog te versnipperd is en nog te wisselend van kwaliteit.

De kwaliteit van de paragraaf Verbonden partijen in de begroting en het jaarverslag

moet beter en ook in de begrotingsprogramma's zelf moet meer (gestructureerde)

informatie over de doelen en de risico's van de overeenkomsten worden opgenomen
ln de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) zijn wij hierover al met u in gesprek.

Onze conclusie: wij doen het in de relatie met de verbonden partijen grosso modo
goed, maar wij zijn er, ondanks een duidelijk kader, nog onvoldoende transparant in.

Binnen het traject van de kwaliteitsverbetering in de begrotingsopzet, inclusief het
risicomanagement, pakken wij dit aan. Wij zullen een sterkere centrale regie zetten op

de verantwoording en daarmee de transparantie verbeteren. De aanbeveling om een-
zelfde beweging in te zetten als bij de verzakelijking van de subsidierelaties (via de
ASV) nemen wijdaarbijter harte.

ln deze brief hebben wij u ge'informeerd over de resultaten van een zelfonderzoek
naar noodzaak en vorm bij verbonden partijen. En u kunt kennisnemen van onze
reactie op de bevindingen en (hoofd)aanbevelingen van de onderzoekers. Wij ver-
nemen graag uw zienswijze op dit onderwerp en daarna zullen wij de aanbevelingen
doorvoeren in onze uitvoeringspraktijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage(n

wa/coll.

Afschrift aan de Noordelijke Rekenkamer, Lauwers 14,9405 BL Assen
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1. ACHTERGROND EN DOELSTELLING VAN DE AUDIT 

 

 

 

 

 

Een provincie heeft talrijke taken en dient hier adequaat uitvoering aan te geven. De werkzaamheden 

hoeven niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie gedaan te worden. Taken kunnen worden 

uitbesteed en in opdracht van de provincie door derden worden uitgevoerd. 

Samenwerkingsverbanden met andere overheden of private partijen vervullen hierin een rol, al dan 

niet op kleine of grote afstand van het bestuursorgaan. Dit zijn verbonden partijen, een instelling of 

regeling, waarbij een provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. In het door 

Provinciale Staten vastgestelde auditprogramma 2011-2012 is vermeld dat een onderzoek naar de 

noodzaak en vorm van overeenkomsten met verbonden partijen wordt verricht.  

 

Het doel van de audit is: ‘bepalen in hoeverre bij verbonden partijen en daaraan verwante 

samenwerkingsvormen van de provincie Drenthe, is geborgd dat wordt bijgedragen aan een 

doeltreffende en doelmatige uitvoering van het provinciaal beleid.’ 

 

In 2010 is door Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar verbonden partijen. Op basis van dit 

onderzoek is gebleken dat de provincie grosso modo de samenwerking met de huidige verbonden 

partijen goed vorm heeft gegeven (afgezet tegen een vastgesteld normenkader). Wel moet de 

provincie de vorm of de relatie zelf vaker tegen het licht houden (heroverwegen) en dit meer 

gestructureerd laten plaatsvinden. Deze aanbeveling vormt de basis voor dit onderzoek, dat feitelijk 

een vervolg vormt op het onderzoek door Deloitte. 

 

In dit rapport is gekozen voor een beknopte rapportage op hoofdlijnen. Veel detailinformatie die met 

name uit het, naast de gehouden interviews, uitgevoerde dossieronderzoek naar voren is gekomen, is 

niet gedetailleerd in dit rapport opgenomen. Die informatie is opgenomen in een achterliggend 

bevindingen rapport. 

 

Uitvoering van deze audit verliep parallel aan de productie van de inmiddels door Provinciale Staten 

vastgestelde Nota verbonden partijen. Er is geen wisselwerking tussen beide processen geweest, om 

de audit onafhankelijk te laten zijn. 
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2. ONDERZOEKSMETHODE 

 

 

 

 

 

Bij het onderzoek is gekeken naar de praktijk binnen de provincie zelf: is het interne systeem rond 

verbonden partijen en verwante samenwerkingsvormen dusdanig ingericht dat is geborgd dat sprake 

is van “good governance”1. Daarbij wordt gekeken naar dat systeem op twee niveaus: de governance 

zoals deze plaatsvindt als onderdeel van de jaarcyclus en de meer algemene governance zoals deze 

onderdeel uitmaakt van de bredere beleidscyclus.  

 

Als eerste onderdeel van het vooronderzoek is een studie gemaakt van reeds elders uitgevoerde 

onderzoeken naar verbonden partijen. Op basis van dit onderzoek is het normenkader uitgewerkt en 

daarmee samenhangend de vraagstelling van de audit aangescherpt. Als onderdeel van het 

vooronderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met de opdrachtgevers en inhoudelijk 

deskundigen in de organisatie. Aan de hand van het normenkader en de daarop gebaseerde 

detailvragen heeft nadere studie plaatsgevonden op basis van dossieronderzoek en interviews.  

 

De provincie Drenthe kent 15 Verbonden partijen, verdeeld over 4 vormen van verbintenissen, te 

weten deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en andere privaatrechtelijke 

rechtspersonen en bestuursrechtelijke rechtspersonen. Voor deze audit wordt een steekproef 

genomen, één van elke vorm van verbintenis, om zodoende een zo divers en compleet mogelijk beeld 

te krijgen. Een beoordeling van het proces om andere samenwerkingspartners van de provincie de 

status van verbonden partij te geven, maakt tevens onderdeel uit van deze audit. Daarvoor wordt de 

steekproef uitgebreid met twee extra samenwerkingsverbanden van een ogenschijnlijk verschillend 

type, te weten de Regiovisie Groningen-Assen (een verbonden partij van de vorm 

gemeenschappelijke regeling “zonder meer”2 en de Drentse Energie Organisatie (een verbonden partij 

die tevens een gesubsidieerde instelling is). Verder wordt in deze audit gekeken naar Stichting Het 

Drentse Landschap. Dit is geen verbonden partij, maar een gesubsidieerde instelling. Deze wordt in 

de steekproef meegenomen ter vergelijking, met name op het vlak van de aansturing door de 

provincie. 

De verbonden partijen die onderwerp van studie waren in het eerder uitgevoerde onderzoek door 

Deloitte zijn niet opnieuw in de steekproef opgenomen. 

In de audit wordt uitdrukkelijk geen inhoudelijk oordeel geformuleerd over de realisatie van de 

beleidsdoelen van de provincie. Ook zal geen inhoudelijk oordeel worden geformuleerd over de 

wenselijkheid van de acceptatie van risico's door de provincie.  

 

 

                                                      
1 Definitie governance: Corporate governance is het systeem van bestuur en toezicht (Bron: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corporate-governance/corporate-governance-code-code-tabaksblat) 
2 Een 'regeling zonder meer' is een van de Wgr-modellen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Naast een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid en een centrumgemeente, kan een 

Wgr-regeling bestaan uit een vierde samenwerkingsconstructie: de ‘regeling zonder meer’. Deze regeling wordt niet in de Wgr 

genoemd, maar kan wel uit de wet worden afgeleid. De ‘regeling zonder meer’ is een overeenkomst aangegaan op basis van de 

Wgr, waarbij geen van de drie overige varianten in het leven is geroepen. In deze lichte regeling kan niet worden gedelegeerd 

of gemandateerd. De ‘regeling zonder meer’ heeft de status van een bestuursakkoord, convenant of intentieverklaring. 
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3. BEHEERSINGSKADERS / TOETSINGSKADER 

 

 

 

 

 

Op basis van de doelstelling zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

Onderzoeksvraag 1. 

 

Hoe vindt als onderdeel van de jaarcyclus de informatievoorziening voor de aansturing van de 

verbonden partijen plaats en in hoeverre is hierbij sprake van voldoende inzicht in de inhoudelijke 

aansturing van de verbonden partijen? 

 

Onderzoeksvraag 2. 

 

Op welke wijze is als onderdeel van de beleidscyclus een keuze- en evaluatieproces ingericht voor 

(nieuwe) samenwerkingsvormen en in hoeverre wordt dit in de praktijk toegepast ter verbetering van 

de bijdrage aan het provinciale beleid? 

 

Bovenstaande onderzoeksvragen zijn vervolgens uitgewerkt in een aantal deelvragen en vertaald in 

een normenkader (zie bijlage) 

 

 



 8 

4. OBJECTBESCHRIJVING 

 

 

 

 

Het onderzoek beperkt zich in eerste instantie tot de samenwerkingsvormen met de bestaande 

verbonden partijen. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording: de algemene 

rijksvoorschriften van de provinciale financiën) is de definitie van een verbonden partij: een 

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een 

bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het 

bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld 

dat de provincie middelen (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of beschikbaar gesteld kapitaal) ter 

beschikking heeft gesteld die ze verliest in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als er 

bij financiële problemen bij de verbonden partij “verhaal” bestaat op de provincie, bijvoorbeeld door 

een verplichte uitgave in het geval van een verbonden partij.  

 

N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (verbintenis: 

deelneming) 

Het doel van de NOM is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische 

structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe. Dit wordt gestalte 

gegeven door acquisitie, financiering van bedrijven door middel van het verwerven van aandelen en 

het verstrekken van achtergestelde leningen. Dit gebeurt zowel bij nieuwe bedrijven als bij bestaande 

bedrijven. De provincie Drenthe is aandeelhouder van de NOM.  

 

Drentse Bedrijvenlocaties (verbintenis: stichting) 

De stichting Drentse Bedrijvenlocaties is opgericht op 13 december 1995. In de statuten zijn drie 

doelen geformuleerd: 

1. Het stimuleren van de economische activiteiten, werkgelegenheid en bedrijvigheid in de 

provincie Drenthe, waartoe de stichting samen met de provincie Drenthe en de deelnemende 

gemeenten in de provincie Drenthe een strategie en een gerichte gebundelde inzet van 

middelen met betrekking tot promotie en binnenlandacquisitie zal ontwikkelen; 

2. Het verwerven van vestigingskandidaten alsmede het creëren van mogelijkheden om het 

totaal aan vestigingsmogelijkheden binnen de provincie Drenthe aan te kunnen bieden; 

3. Het beheren van het aanbod van bedrijfsterreinen. 

De stichting is opgericht ter uitvoering van een besluit van PS dus om een openbaar belang te 

behartigen. 

 

Regiovisie Groningen – Assen (verbintenis: samenwerkingsverband/gemeenschappelijke regeling 

“zonder meer”) 

Op 1 november 1996 is het convenant Regio ‘Groningen – Assen 2030’ aangegaan door de colleges 

van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe en de colleges van Burgemeester 

en Wethouders van een aantal Drentse en Groningse gemeenten.3 Aanleiding voor het sluiten van 

een convenant is een grote mate van samenhang op meerdere beleidsterreinen binnen het gebied 

van de regio Groningen-Assen. De regio omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

Gelet op de bestaande en verwachte knelpunten en ontwikkelingen gaan partijen zich gezamenlijk 

inzetten voor een optimale ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van de regio, vanuit de overtuiging dat 

samenwerking meerwaarde heeft voor de regio en daarmee voor de individuele deelnemers aan het 

project. 

                                                      
3 Gemeenten Assen, Bedum, Ten Boer, Eelde, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Peize, Roden, Slochteren, 

Vries, Winsum, Zuidhorn en Zuidlaren. Samen met provincies Groningen en Drenthe te noemen: partijen) 
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Noordelijke Rekenkamer (verbintenis: gemeenschappelijke regeling) 

In 2004 hebben Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Drenthe besloten gezamenlijk een 

rekenkamer op te richten. De gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer is op 1 januari 

2005 in werking getreden, naar aanleiding van de wet Dualisering provinciebestuur, waarin is bepaald  

dat provincies verplicht zijn een rekenkamer of rekenkamerfunctie in te stellen op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. De noordelijke rekenkamer heeft als taak de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde beleid te 

onderzoeken4. Dit om de controlerende taak van Provinciale Staten te versterken. De Noordelijke 

Rekenkamer is hiermee een onafhankelijke functionerende organisatie die primair gericht is op de 

Staten. 

 

Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) (verbintenis: stichting) 

De stichting Drentse Energie Organisatie is opgericht door de provincie Drenthe met als doel zo veel 

mogelijk bij te dragen aan de energietransitiedoelstellingen van de provincie Drenthe, hetgeen de 

provincie als een publiek belang beschouwt. De stichting Drentse Energie Organisatie draagt bij aan 

de realisatie van deze doelstellingen door projecten en ondernemingen met expertise en financiën te 

ondersteunen. Hiervoor kan de Stichting Drentse Energie Organisatie eventueel een 

dienstenovereenkomst aangaan en ondernemingen financieel ondersteunen via leningen en/of het 

verstrekken van garanties en het deelnemen in deze ondernemingen. 

De inkomende financiën van DEO bestaan primair uit subsidies van de provincie Drenthe. Secundair 

kunnen de inkomsten bestaan uit rente en aflossing (lening), dividend (aandelen) of een premie 

(garantie) uit succesvolle projecten die door de DEO zijn – revolverend – zijn ondersteund. 

 

Stichting Het Drentse Landschap (verbintenis: subsidierelatie) 

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in om Drenthe voor nu en voor in de toekomst leefbaar te 

behouden. Dit doet ze door het aankopen en beheren van natuurterreinen en waardevolle objecten. 

Ze beheert in totaal zo'n 8000 hectare natuurgebieden met talloze karakteristieke boerderijen, 

keuterijen, kerken, havezates en hunebedden. Stichting Het Drentse Landschap behartigt ook de 

belangen van de Stichting Drentse Boerderijen en de Stichting Oude Drentse Kerken. 

De stichting is in 1934 opgericht en heeft in de loop der jaren diverse terreinen aangekocht in Drenthe. 

Die bezittingen zijn niet alleen bossen, heidevelden, landgoederen en beekdalen, maar ook poelen, 

wallen, singels en zandwegen. De stichting beheert bovendien ongeveer 250 monumentale gebouwen 

en is verantwoordelijk voor de 21 provinciale hunebedden. 

De subsidierelatie van Stichting Het Drentse Landschap met de provincie Drenthe wordt bepaald door 

de kaders van de Algemene Subsidieverordening. De provincie Drenthe is overigens slechts één van 

diverse financiers van de Stichting Het Drentse Landschap. 

 

                                                      
4 Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer, artikel 4. 
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Tabel 1.  Financieel en bestuurlijk belang van de onderzoeksobjecten 

In onderstaande tabel is te lezen het financieel belang en bestuurlijk belang van de onderzochte 

partijen voor de provincie Drenthe. 

 

Instelling Financieel belang Bestuurlijk belang 

N.V. NOM Provincie Drenthe is voor 0,01% 

aandeelhouder. 

Subsidie 2012 € 157.560,--. 

Provincie Drenthe is aandeelhouder. College 

moet akkoord gaan met het benoemen en 

ontslaan van directeuren. Tevens heeft het 

college het recht tot het doen van een 

aanbeveling van 1 lid van de rvc. (statuten, 

artikel 13 lid 3) 

Stichting DBL  Bijdrage Provincie Drenthe aan 

DBL in 2012: € 64.870. 

Provincie Drenthe heeft het recht een 

bestuurslid te benoemen. Het lid van het 

college is uit hoofde van zijn ambt 

voorzitter van de stichting (statuten, 

.artikel 5, lid 1 en 2 + artikel 6 lid 1). 

Regiovisie 

Groningen-Assen 

Bijdrage Provincie Drenthe aan 

Regiovisie Groningen Assen in 

2012: € 2.177.773. Jaarlijkse  

bijdrage van € 1.237.773,-  voor 

de periode 2013 – 2015. 

Provincie Drenthe is met twee bestuurders 

vertegenwoordigd in de Stuurgroep 

Regiovisie Groningen Assen. De stuurgroep 

is het hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke 

samenwerking door het nemen van 

beslissingen gestalte krijgt (convenant 2004, 

art 3 en art 4.1). 

Noordelijke 

Rekenkamer 

Bijdrage provincie Drenthe aan de 

Noordelijke Rekenkamer in 2012: 

€ 252.000,-. Jaarlijkse bijdrage 

van € 257.040,- voor de periode 

2013-2015. Tekorten bij de 

Noordelijke Rekenkamer leiden 

tot een verplichte uitgave bij de 

provincies. 

Provinciale Staten van Drenthe dragen een 

lid van het Bestuur van de Noordelijke 

Rekenkamer voor. In de Programmaraad 

hebben drie leden van PS zitting 

(Gemeenschappelijk Regeling art. 8 en art. 

18). 

DEO Provincie Drenthe subsidieert in 

2012 € 10 miljoen voor oprichting 

en financiering en in 2013 € 14,7 

miljoen voor revolverende 

financiering van projecten binnen 

de doelstelling. 

De Raad van Toezicht van de DEO voorziet 

zelf in vacatures, met dien verstande dat 

Gedeputeerde Staten van Drenthe steeds 

het recht hebben om tenminste één lid van 

de Raad van toezicht voor te dragen 

(statuten, art. 7.1). 

Stichting Het Drents 

Landschap 

De provincie Drenthe verleent een 

boekjaarsubsidie; in 2013 is 

hiervoor € 770.487 begroot. 

Daarnaast zijn projectsubsidies 

mogelijk. 

Met ingang van 2007 is Stichting Het 

Drentse Landschap geheel verzelfstandigd. 

De provincie heeft geen bestuurlijk belang 

(meer) in Stichting Het Drentse Landschap. 
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5. BEVINDINGEN 

 

 

 

 

In deze paragraaf worden de bevindingen per hoofdvraag/thema beschreven. De bevindingen worden 

gedetailleerd gepresenteerd in de vorm van een per norm ingevulde matrix (zie bijlage). De rode 

draad wordt beschreven in het rapport, waarbij verwezen wordt naar de bijlage(n).  

 

1. Informatievoorziening voor de aansturing van de verbonden partij 

 

Hoofdvraag 1: 

‘Hoe vindt als onderdeel van de jaarcyclus de informatievoorziening voor de aansturing van de 

verbonden partijen plaats en in hoeverre is hierbij sprake van voldoende inzicht in de inhoudelijke 

aansturing van de verbonden partijen?” 

 

NORM Bevindingen 

Als onderdeel van de 

documenten in de 

jaarcyclus wordt aandacht 

besteed aan verbonden 

partijen in de paragraaf 

verbonden partijen (Bron: 

BBV) 

Situatieschets 

Als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus wordt in de 

paragraaf verbonden partijen aan alle onderzochte verbonden partijen 

aandacht besteed (dit blijkt uit de Jaarstukken 2011 van de provincie 

Drenthe). 

 

Bevinding en conclusie 

In de jaarcyclus wordt voldoende aandacht besteed aan verbonden 

partijen in de paragraaf verbonden partijen. Aan de norm wordt 

voldaan. 

 

Risico 

Niet van toepassing. 

 

Oorzaak 

Niet van toepassing. 

 

Aanbeveling  

Besteed als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus aandacht 

aan verbonden partijen in de paragraaf verbonden partijen, conform 

BBV. 

In het programmaplan 

(begroting) of de 

programmaverantwoording 

wordt aandacht besteed 

aan verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties 

(Bron: BBV) 

Situatieschets: 

In het programmaplan of programmaverantwoording wordt aan de helft 

van de onderzochte verbonden partijen en verwante 

samenwerkingsrelaties aandacht besteed. 

 

Bevinding en conclusie 

In het programmaplan of programmaverantwoording wordt aan de helft 

van de onderzochte verbonden partijen en verwante 

samenwerkingsrelaties geen aandacht besteed. Er wordt niet voldaan 

aan de norm. 

 

Risico  
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Niet zichtbaar is wat de verbonden partij/samenwerkingsrelatie 

bijdraagt aan de doelen van de provincie.  

 

Oorzaak 

Niet bekend. 

 

Aanbeveling  

Besteed in het programmaplan of programmaverantwoording aandacht 

aan de verbonden en partijen en verwachte samenwerkingsrelaties en 

in het bijzonder aan de bijdrage die wordt geleverd aan de realisatie 

van de provinciale doelstellingen. 

In het programmaplan of 

de programma-

verantwoording wordt van 

alle verbonden partijen de 

volgende gegevens 

verstrekt: 

− Naam en 

vestigingsplaats 

− Het openbaar belang 

dat op deze wijze 

wordt behartigd 

− De veranderingen die 

zich hebben 

voorgedaan 

gedurende het 

begrotingsjaar in het 

belang dat de 

provincie in de 

verbonden partij heeft 

− Het EV en VV van de 

verbonden partij aan 

het begin en einde van 

het begrotingsjaar. 

− Het resultaat van de 

VP (bron: BBV) 

Situatieschets: 

In het programmaplan of programmaverantwoording worden de namen 

van de verbonden partijen verstrekt en in een aantal gevallen wordt 

toegelicht welk openbaar belang op deze wijze wordt behartigd. Aan de 

overige bepalingen van artikel 69 van de BBV wordt niet voldaan (zie 

hiervoor de Jaarstukken 2011 en de Begroting 2012 van Drenthe). 

 

Bevinding en conclusie 

Aan artikel 69 van de BBV wordt voor een deel niet voldaan. De norm 

wordt niet gehaald.  

 

Risico 

De toezichthouder van de provincie kan de provincie Drenthe hierop 

attenderen en hierover een opmerking maken bij de bepaling van het 

toezichtregime. Een externe stakeholder kan onvoldoende inzicht 

krijgen in de (financiële) positie van verbonden partijen en verwante 

samenwerkingsrelaties. 

 

Oorzaak 

Niet bekend. 

 

Aanbeveling  

In het programmaplan of verantwoording de paragraaf verbonden 

partijen conform BBV opnemen, zodat voldaan wordt aan de wetgeving 

hieromtrent.  

Informatie-uitwisseling 

tussen de provincie en de 

verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties 

over het functioneren van 

de betreffende partij en de 

doelstellingenrealisatie 

vindt plaats  

Situatieschets 

Er vindt met alle onderzochte partijen informatie-uitwisseling plaats.  

 

Bevinding en conclusie 

Uit dossieronderzoek is gebleken dat informatie-uitwisseling tussen de 

provincie en de onderzochte partijen over het functioneren van de 

betreffende partij en de doelstellingenrealisatie plaatsvindt. Aan de 

norm is voldaan. Er zijn echter wel verschillen te constateren in het 

niveau waarop dit plaatsvindt. 

 

Risico  

Geen risico. 

 

Oorzaak 
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Niet van toepassing. 

 

Aanbeveling  

Blijf ook in de toekomst informatie uitwisselen met partijen over het 

functioneren van de organisatie en de doelstellingenrealisatie.  

De informatie-uitwisseling 

vindt plaat op basis van 

een afgesloten contract, 

waarin budget – en 

prestatieafspraken zijn 

vastgelegd.  

Situatieschets 

Met uitzondering van de Noordelijke Rekenkamer, vindt de informatie-

uitwisseling van alle onderzochte partijen op basis van een afgesloten 

contract plaats, waarin budget- en prestatieafspraken zijn vastgelegd. 

Ook hier is geconstateerd dat het niveau waarop budget- en 

prestatieafspraken zijn gemaakt verschillend is. 

 

Bevinding en conclusie 

Informatie-uitwisseling met de Noordelijke Rekenkamer vindt wel 

plaats, de manier waarop dit zou moeten plaatsvinden is echter niet 

vastgelegd in een contract als de Gemeenschappelijke Regeling; wel 

vindt borging plaats door uitvoering van de bepalingen in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

Risico 

Het niet vastleggen van budget- en prestatieafspraken in een contract, 

kan er toe leiden dat de partij niet bijdraagt aan de doelen van de 

provincie.  

 

Oorzaak 

Niet van toepassing. 

 

Aanbeveling 

Maak altijd met alle verbonden partijen en samenwerkingsrelatie 

budget- en prestatieafspraken en leg dit vast in een contract.  

Met de verbonden partij 

zijn afspraken gemaakt 

over de 

verantwoordingsinformatie 

die moet worden 

aangereikt. 

Situatieschets 

Bij alle onderzochte partijen, met uitzondering van de Noordelijke 

Rekenkamer, worden afspraken gemaakt over de 

verantwoordingsinformatie die moet worden aangereikt. Dit gebeurt niet 

altijd op dezelfde manier (bijvoorbeeld een convenant bij de Regiovisie, 

subsidiebeschikking bij de DEO, een managementcontract).  

 

Bevinding en conclusie  

Met de verbonden partij zijn afspraken gemaakt over de 

verantwoordingsinformatie die moet worden aangereikt. Alleen bij de 

Noordelijke Rekenkamer is de wijze van aanreiken van 

verantwoordingsinformatie niet vastgelegd in de gemeenschappelijke 

regeling. Dit wordt geborgd door uitvoering van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

Risico 

Geen risico. 

 

Oorzaak 

Niet van toepassing. 
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Aanbeveling  

Hou bestaande werkwijze vast. Maak met alle verbonden partijen 

afspraken over de aan te reiken verantwoordingsinformatie. Maak deze 

afspraken aan de ‘voorkant’ en leg deze vast.  

Ten behoeve van de 

jaarlijkse verslaglegging 

over verbonden partijen 

wordt vooraf informatie 

ingewonnen/ uitgewisseld 

met de verbonden partijen 

Situatieschets 

Uit het dossieronderzoek is gebleken dat bij alle onderzochte partijen 

vooraf informatie ingewonnen en uitgewisseld wordt ten behoeve van 

de jaarlijkse verslaglegging. 

 

Bevinding en conclusie 

Ten behoeve van de jaarlijkse verslaglegging over verbonden partijen 

wordt vooraf informatie ingewonnen/ uitgewisseld met de verbonden 

partijen. Aan norm is voldaan. 

 

Risico 

Geen risico. 

 

Oorzaak 

Niet van toepassing. 

 

Aanbeveling  

Hou bestaande werkwijze vast. Ten behoeve van de jaarlijkse 

verslaglegging wordt vooraf informatie ingewonnen en uitgewisseld. 

Meer specifiek: naar 

overeenkomsten tussen 

provinciale doelen en 

doelen van instellingen 

wordt gekeken (wordt 

hierbij ook gestuurd op 

basis van kengetallen) 

Situatieschets 

Geïnterviewden geven aan dat wel naar deze overeenkomsten wordt 

gekeken. Dit is onderzoekers niet gebleken uit de onderzochte 

documenten. 

 

Bevinding en conclusie 

Naar overeenkomsten tussen provinciale doelen en doelen van 

instellingen wordt gekeken (wordt hierbij ook gestuurd op basis van 

kengetallen). Hierbij gaan we af op de gehouden interviews waarbij de 

de geïnterviewden onafhankelijk van elkaar bevestigen dat de 

verbinding tussen de doelen van de provincie en die van de instellingen 

wordt gelegd. Aan norm is voldaan. 

  

Risico 

Risico bestaat dat instellingen activiteiten uitvoeren die niet bijdragen 

aan provinciale doelen. 

 

Oorzaak 

Niet bekend.  

 

Aanbeveling  

Kijk vooraf naar de overeenkomsten tussen provinciale doelen en 

doelen van instellingen. Stuur hier zo specifiek mogelijk, indien mogelijk 

op basis van kengetallen. Leg dit eenduidig vast in de diverse 

sturingsdocumenten zowel bij de verbonden partijen als bij de 

provincie. 



 15 

Er is met elke verbonden 

partij een 

toezichtarrangement 

afgesproken 

Situatieschets 

Met elke verbonden partij is een vorm van toezicht afgesproken. Alleen 

bij de Noordelijke Rekenkamer is dit niet vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling. Door toepassing van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen vindt echter wel borging plaats van 

toezicht. 

 

Bevinding en conclusie 

Er is met elke verbonden partij een toezichtarrangement afgesproken 

met uitzondering van de Noordelijke Rekenkamer. Hier vindt echter wel 

borging plaats door toepassing van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Risico 

Geen risico. 

 

Oorzaak 

Niet van toepassing. 

 

Aanbeveling  

Spreek bij elke nieuwe verbintenis een toezichtarrangement af. Leg dit 

vast ook als het gaat om uitvoering van wettelijke bepalingen. 

Meer specifiek: aandacht 

wordt besteed aan 

beleidsrisico’s en 

financiële risico’s 

Situatieschets 

Hier wordt niet expliciet aandacht aan besteed. Dit is niet gebleken uit 

de interviews en onderzochte documenten. Alleen bij de Drentse 

Energie Organisatie maakt een risico-analyse onderdeel uit van het 

businessplan. 

  

Bevinding en conclusie 

Meer specifiek: niet of nauwelijks wordt aandacht besteed aan 

beleidsrisico’s en financiële risico’s. Aan norm is niet voldaan. 

 

Risico 

Geen aansluiting provinciale beleidsdoelen met activiteiten van 

verbonden partijen. Mogelijke financiële risico’s als verbonden partijen 

hun afspraken niet nakomen. 

 

Oorzaak 

Niet bekend.  

 

Aanbeveling  

Leg per verbonden partij de beleidsrisico’s en financiële risico’s vast. 

Maak dit onderdeel van de P&C cyclus en houd meerdere keren per 

jaar de vinger aan de pols. 
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2. Keuze- en evaluatieproces voor (nieuwe) samenwerkingsrelaties 

 

 

Hoofdvraag 2: 

‘Op welke wijze is als onderdeel van de beleidscyclus een keuze- en evaluatieproces ingericht voor 

(nieuwe) samenwerkingsrelaties en in hoeverre wordt dit in de praktijk toegepast ter verbetering van 

de bijdrage aan het provinciale beleid?’  

 

NORM Bevindingen 

Een keuze- en 

evaluatieproces rond 

verbonden partijen is 

vorm gegeven door de 

provincie 

Situatieschets 

Uit de interviews en dossieronderzoek is niet gebleken dat een keuze- en 

evaluatieproces rond verbonden partijen is vormgegeven door de 

provincie. Hier valt buiten hetgeen rond de deelname aan 

bestuursfuncties al is geregeld in de Nota bestuursfuncties. 

 

Bevinding en conclusie 

Vastgesteld kan worden dat over de vorm van de verbonden partijen is 

nagedacht en dat hieraan ook in beleidsstukken aandacht besteed wordt 

(bijvoorbeeld het businessplan voor de Drentse Energie Organisatie). Dit 

gebeurt echter niet op een systematische manier. Er wordt ad hoc een 

keuze gemaakt of er is eerder een keuze gemaakt die niet meer geleid 

heeft tot het ter discussie stellen van de verbonden partij. 

 

Risico 

Het ontbreken van een vastgesteld handvat voor de inrichting van 

verbonden partijen heeft als risico dat er geen eenduidigheid ontstaat bij 

deze inrichting. Dit kan leiden tot kwaliteitsverlies. 

 

Oorzaak 

Niet bekend. 

 

Aanbeveling 

Systematisch hanteren van een vastgesteld integraal kader voor een 

keuze- en evaluatieproces voor verbonden partijen (zoals inmiddels is 

meegenomen in de nieuwe Nota verbonden partijen). 

Dit keuze- en 

evaluatieproces is 

vastgelegd in een 

beleidsstuk, 

bijvoorbeeld een Nota 

verbonden partijen 

Situatieschets 

Ten tijde van de informatieverzameling van deze audit was er nog geen 

vastgesteld integraal kader voor het keuze- en evaluatieproces voor 

verbonden partijen. Er was wel een dergelijk kader aanbevolen in het 

rapport over een eerdere audit door Deloitte. Gebruik van dat kader in de 

praktijk kon niet worden vastgesteld. 

 

Bevinding en conclusie 

Door het ontbreken van een vastgesteld kader zal noodgedwongen 

telkens naar bevind van zaken gehandeld moeten worden. 

 

Risico 

Het belangrijkste risico bestaat uit het “vergeten” van zaken en het 

ongelijk behandelen van gelijke gevallen. 
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Oorzaak 

Tot dusverre was een vastgelegd kader niet voorhanden. Een niet 

vastgesteld kader was er wel in het rapport van een eerdere audit door 

Deloitte. Sinds kort, na het sluiten van de waarnemingen voor deze audit, 

is er een kader vastgelegd in de nieuwe Nota verbonden partijen. 

 

Aanbeveling 

Systematisch hanteren van een integraal kader voor een keuze- en 

evaluatieproces voor verbonden partijen, zoals inmiddels is meegenomen 

in de nieuwe Nota verbonden partijen. 

Er worden 

ontwerpbesluiten 

genomen tot oprichting 

van of bestuurlijke 

participatie in een 

verbonden partij 

Situatieschets  

Over alle bestuurlijke participaties zijn besluiten genomen en daar heeft 

ook politieke discussie over plaatsgehad.  

 

Bevinding en conclusie 

De wijze waarop besluitvorming gebeurt is per geval verschillend. 

 

Risico 

Een suboptimale kwaliteit van de besluitvorming. 

 

Oorzaak 

Niet bekend. 

 

Aanbeveling 

Structureer de besluitvorming over bestuurlijke participatie volgens een 

vast en voorgeschreven model.  

In het keuze en 

evaluatieproces wordt 

een afweging gemaakt 

wel of niet deel te 

nemen aan 

bestuursfuncties van 

verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties 

(Bron: Nota 

Bestuursfuncties) 

Situatieschets 

Bij alle verbonden partijen is in de achterliggende stukken een zekere 

afweging omtrent het wel en niet deelnemen aan bestuursfuncties. Hierbij 

wordt niet expliciet aangesloten bij de provinciale Nota bestuursfuncties, 

maar er wordt een eigen afweging gemaakt. 

 

Bevinding en conclusie 

Een afweging omtrent deelname aan bestuursfuncties wordt wel gemaakt 

en deze vindt plaats op basis van de Nota bestuursfuncties. De gemaakte 

afweging is echter niet gestructureerd volgens een beslisschema en uit de 

interviews is gebleken dat er zelden evaluatie plaatsvindt. 

 

Risico 

Het grootste risico bestaat uit het niet “meegroeien” met gewijzigde 

omstandigheden 

 

Oorzaak 

Het ontbreken van een kader, een beslisschema. 

 

Aanbeveling 

Evalueer periodiek de wijze waarop het bestuurlijk belang bij alle 

verbonden partijen is ingevuld. 

Indien provinciale 

bestuurders zitting 

Situatieschets 

In alle onderzochte gevallen binnen deze audit is de positie van de 
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hebben in een bestuur 

van verbonden partijen 

en verwante 

samenwerkingsrelaties, 

wordt vastgelegd in 

welke hoedanigheid zij 

hierin zitting hebben en 

welke belangen zij 

behartigen. (Bron: Nota 

Bestuursfuncties) 

provinciale bestuurders in een bestuur van een verbonden partij duidelijk.  

 

Bevinding en conclusie 

De geconstateerde duidelijkheid komt voornamelijk voort uit 

geraadpleegde dossierstukken, zoals statuten en oprichtingsnota’s. 

Daarbij wordt aangenomen dat leden van RvT’s en RvC’s daar acteren 

zonder last of ruggespraak. Dit ligt anders bij de gemeenschappelijke 

regelingen; daar zijn bestuurders vertegenwoordiger van hun eigen 

provincie. 

 

Risico 

Onduidelijkheid over de positie van Drentse bestuurders in verbonden 

partijen met het risico op tegenstrijdige belangen, belangenverstrengeling 

en de daaruit voortkomende incidenten. 

Het meest duidelijk komt dit risico naar voren bij de Regiovisie, waarbij 

bewust gekozen is de deelnemende bestuurders hun twee “petten” te 

laten behouden. Het is een geaccepteerd risico, dat een gedeputeerde in 

sommige gevallen “thuis iets uit te leggen heeft”. 

Een goede vastlegging kan gezien worden als een beheersmaatregel die  

het risico op incidenten kan verkleinen. Het is duidelijk waar de bestuurder 

voor staat en als deze twee “petten” draagt, dan is dat transparant. 

 

Oorzaak 

Niet bekend. 

 

Aanbeveling  

Altijd duidelijk vastleggen wat taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van Drentse deelnemers aan verbonden partijen 

zijn, opdat duidelijkheid en transparantie aanwezig zijn.  
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 6.  OORDEEL EN ADVIES  

 

 

 

 

 

Tot slot van deze rapportage worden per hoofdvraag/thema een eindoordeel en een advies 

geformuleerd. 

 

6.1 Oordeel en aanbevelingen ten aanzien van de aansturing van verbonden partijen 

 

In het algemeen kan uit de gesprekken en het dossieronderzoek geconcludeerd worden dat er in de 

planning- en controlcyclus aandacht besteed wordt aan verbonden partijen. In de praktijk gaat dit niet 

verder dan een globale vermelding in de verplichte paragraaf verbonden partijen. Meer specifiek – per 

afzonderlijke instelling – is het beeld dat de sturingsinformatie waarover de provincie kan beschikken 

sterk wisselend is. Met name de informatie over de mate waarin de verbonden partijen bijdragen aan 

de realisatie van provinciale doelen is vaak impliciet en globaal. Door verdere uitwerking en 

verzakelijking kan hier winst behaald worden. Daarbij zou met name ook aandacht voor beleidsrisico’s 

en financiële risico’s gewenst zijn. Over deze onderwerpen hebben wij nauwelijks informatie kunnen 

vinden. 

 

Op basis van bovenstaand oordeel formuleren wij de volgende aanbevelingen: 

1. Besteed als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus aandacht aan verbonden partijen en 

verwante samenwerkingsrelaties conform het BBV, in zowel de paragraaf verbonden partijen als 

de afzonderlijke inhoudelijke programma’s. 

2. Schenk hierbij in het bijzonder aandacht aan de mate waarin de doelstellingen van de provincie en 

de verbonden partijen overeenkomen en op welke wijze de activiteiten en resultaten van de 

verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelstellingen. 

3. Maak met alle verbonden partijen en samenwerkingsrelatie budget- en prestatieafspraken en leg 

deze “SMART”5 vast in een contract. Stuur hier op een zakelijke wijze op en sluit hierbij aan bij de 

systematiek zoals die op basis van de ASV voor gesubsidieerde instellingen wordt toegepast. 

Zorg ervoor dat informatie-uitwisseling tussen provincie en de betrokken partij plaatsvindt over het 

functioneren en mate van doelrealisatie en reken ook op een zakelijke wijze af. 

4. Spreek bij elke nieuwe verbintenis een toezichtarrangement af. Leg dit vast. 

5. Leg per verbonden partij de beleidsrisico’s en financiële risico’s vast. Maak dit onderdeel van de 

P&C cyclus en houd meerdere keren per jaar de vinger aan de pols. 

 

 

6.2 Oordeel en aanbevelingen ten aanzien van het keuze- en evaluatieproces van verbonden partijen 

 

Over het keuzeproces bij de opzet van verbonden partijen komt eenzelfde beeld naar voren als bij de 

aansturing: een en ander gebeurt wel, maar ad hoc en wisselend van kwaliteit. Met betrekking tot 

verbonden partijen wordt wel geregeld wat er geregeld moet worden, maar er zit geen algemene lijn 

in. In het rapport over het onderzoek van Deloitte wordt wel een keuzeschema aanbevolen, maar in de 

praktijk blijkt dit nog niet te worden gebruikt. Zo zijn bij de vormgeving van de DEO wel criteria 

gebruikt, maar waren dat criteria die meer voortkwamen uit de concrete problematiek dan uit een 

algemeen kader.  Inmiddels is in de nieuwe, onlangs door Provinciale Staten vastgestelde Nota 

                                                      
5 “SMART” betekent specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het gaat hier om de 

mate waarin afspraken expliciet gemaakt worden. 
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verbonden partijen een duidelijk kader beschikbaar gekomen. Het is nu zaak, dit kader systematisch 

te gaan gebruiken en bestaande verbonden partijen ook periodiek langs deze meetlat te leggen. In het 

kader van deze audit hebben wij niet gekeken naar de opzet en inhoud van deze nota. 

 

Op basis van bovenstaand oordeel formuleren wij de volgende aanbevelingen: 

1. Hanteer voor de besluitvorming over bestuurlijke participatie en het keuze- en evaluatieproces 

voor verbonden partijen een systematisch en integraal kader, zoals inmiddels is meegenomen in 

de nieuwe Nota verbonden partijen. 

2. Evalueer periodiek de wijze waarop het bestuurlijk belang bij alle verbonden partijen is ingevuld. 

3. Leg altijd duidelijk vast wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Drentse 

deelnemers aan verbonden partijen zijn, opdat duidelijkheid en transparantie aanwezig zijn. Dat 

scheelt bij eventuele incidenten. 
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BIJLAGE 1. INGEVULDE MATRIX AAN DE HAND VAN TOETSING NORMENKADER 

 

 

 

 

Onderstaande matrix wordt als volgt ingevuld: + = voldoet aan norm     - = voldoet niet aan norm.  

O.b.v. dossier onderzoek zijn normenkaders per verbonden partij ingevuld. Deze zijn opvraagbaar, 

maar zijn geen onderdeel van het rapport (erg omvangrijk). 

 

1. Informatievoorziening voor de aansturing van de verbonden partij  

 

NORM NOM DBL Regiovisie 

Gr- Assen 

Noordelijke 

Rekenkamer 

DEO Stichting 

Drents 

Landschap 

Als onderdeel van de 

documenten in de 

jaarcyclus wordt aandacht 

besteed aan verbonden 

partijen en verwante 

samenwerkingsrelaties in 

de paragraaf verbonden 

partijen (Bron: BBV) 

+ + + 1) + + - 

In het programmaplan of de 

programmaverantwoording 

wordt aandacht besteed 

aan verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties 

(Bron: BBV) 

- - + + + - 

In het programmaplan of de 

programmaverantwoording 

wordt van alle verbonden 

partijen de volgende 

gegevens verstrekt: 

− Naam en 

vestigingsplaats 

− Het openbaar belang 

dat op deze wijze wordt 

behartigd 

− De veranderingen die 

zich hebben 

voorgedaan gedurende 

het begrotingsjaar in 

het belang dat de 

provincie in de 

verbonden partij heeft 

− Het EV en VV van de 

verbonden partij aan 

het begin en einde van 

het begrotingsjaar. 

− Het resultaat van de VP 

(bron: BBV) 

- - - - - n.v.t. 
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Informatie-uitwisseling 

tussen de provincie en de 

verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties over 

het functioneren van de 

betreffende partij en de 

doelstellingenrealisatie vindt 

plaats  

+  +  + + 1) + + 

De informatie-uitwisseling 

vindt plaat op basis van een 

afgesloten contract, waarin 

budget – en 

prestatieafspraken zijn 

vastgelegd.  

+ +  + 2) - + + 

Met de verbonden partij zijn 

afspraken gemaakt over de 

verantwoordingsinformatie 

die moet worden 

aangereikt. 

+ + + - 2) + + 1) 

Ten behoeve van de 

jaarlijkse verslaglegging 

over verbonden partijen 

wordt vooraf informatie 

ingewonnen/ uitgewisseld 

met de verbonden partijen 

+ + + + + + 

Meer specifiek: naar 

overeenkomsten tussen 

provinciale doelen en 

doelen van instellingen 

wordt gekeken (wordt hierbij 

ook gestuurd op basis van 

kengetallen) 

+/- 1) +/- 1) +/- 

3) 

+/- 3) + + 

Er is met elke verbonden 

partij een 

toezichtarrangement 

afgesproken 

+  +  + - +/- 1) + 

Meer specifiek: aandacht 

wordt besteed aan 

beleidsrisico’s en financiële 

risico’s 

- - - - + 2) - 

 

NOM 

1) Uit de interviews komt het beeld naar voren dat hier naar gekeken wordt. Onderzoekers hebben dit 

niet feitelijk kunnen constateren in de stukken. 

 

DBL 

1) Uit de interviews komt het beeld naar voren dat hier naar gekeken wordt. Onderzoekers hebben dit 

niet feitelijk kunnen constateren in de stukken. 
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Regiovisie Groningen – Assen  

1) De Regiovisie Groningen Assen is als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus niet  

opgenomen als verbonden partij. Wel is dit samenwerkingsverband opgenomen in het 

programmaplan.    

2) Er is een convenant afgesloten waarin de afspraken (meerjarig) op hoofdlijnen zijn vastgelegd. 

Geconstateerd is dat alleen het meerjaren investeringsprogramma ter instemming aan de Staten 

wordt voorgelegd. De begroting en uitvoeringsprogramma worden ter kennisneming naar de 

deelnemers verzonden, waarbij de deelnemers hun zienswijze kunnen doen blijken. 

3) In art. 2 van het convenant staat vermeld dat de deelnemers hun eigen beleid afstemmen op de 

ontwikkelingsvisie van de regiovisie. De matching van deze visie met de provinciale doelen vindt 

plaats door de inbreng van de provinciale vertegenwoordigers.  

 

Noordelijke Rekenkamer: 

1) Informatie-uitwisseling vindt plaats, de manier waarop dit zou moeten plaatsvinden is echter niet 

vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De NR biedt jaarlijks ter kennisneming het 

onderzoekprogramma, onderzoeksprotocol en jaarverslag aan.  

2) In de gemeenschappelijke regeling zijn geen bepalingen opgenomen over de verantwoording. Wel 

wordt jaarlijks een verantwoording ter kennisneming door de NR verzonden naar PS en GS. 

3) De huidige Gemeentschappelijk Regeling bevat geen bepaling dat ingaat op het streven naar 

overeenkomsten tussen provinciale doelen en doelen van de Noordelijke Rekenkamer. De 

programmaraad en het bestuur van de NRK zetten momenteel een nieuwe koers uit die door PS-

en van de deelnemende provincies in de vorm van een nieuwe regeling worden vastgesteld. Deze 

nieuwe koers dient o.a. te leiden tot het borgen van een verstrekte relatie tussen de provinciale 

doelen en doelen van de NR.  

 

DEO 

1) Voor de verslaglegging kent de DEO een eigen regeling; deze is echter nog niet voor 

“evidence” verkregen.  

2) Een risico-analyse maakte deel uit van het businessplan voor de DEO (opgesteld door 

adviesbureau Rebel). 

 

Stichting Het Drentse Landschap 

1)  Verslaglegging vindt plaats conform het betreffende arrangement binnen de Algemene 

Subsidieverordening.  
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2. Keuze- en evaluatieproces is ingericht voor (nieuwe en bestaande) 

samenwerkingsrelaties 

 

Onderstaande matrix wordt als volgt ingevuld:  

+ = voldoet aan norm     - = voldoen niet aan norm.  

O.b.v. dossier onderzoek zijn normenkaders per verbonden partij ingevuld. Dit is evt. opvraagbaar, 

maar is geen onderdeel van het rapport (erg omvangrijk). 

 

NORM NOM DBL Regiovisie 

Gr- Assen 

Noordelijke 

Rekenkamer 

DEO Stichting 

Drents 

Landschap 

Een keuze- en 

evaluatieproces rond 

verbonden partijen is vorm 

gegeven door de provincie 

- - n.v.t. n.v.t. + - 

Dit keuze- en 

evaluatieproces is 

vastgelegd in een 

beleidsstuk, bijvoorbeeld 

een Nota verbonden 

partijen 

+ + + + + + 

Er worden ontwerpbesluiten 

genomen tot oprichting van 

of bestuurlijke participatie in 

een verbonden partij 

+  +  + + + n.v.t. 

In het keuze en 

evaluatieproces wordt een 

afweging gemaakt wel of 

niet deel te nemen aan 

bestuursfuncties van 

verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties 

(Bron: Nota 

Bestuursfuncties) 

+  +  + 2) + + n.v.t. 

Indien provinciale 

bestuurders zitting hebben 

in een bestuur van 

verbonden partijen en 

verwante 

samenwerkingsrelaties, 

wordt vastgelegd in welke 

hoedanigheid zij hierin 

zitting hebben en welke 

belangen zij behartigen. 

(Bron: Nota 

Bestuursfuncties) 

+  +  + + 2) + n.v.t. 
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NOM 

1) Zie de statuten van de NOM. 

2) GS is aandeelhouder, zie de statuten. 

 

DBL 

1) Zie statuten en het bijbehorende PS besluit. 

2) Idem. 

3) Volgens de statuten benoemt de provincie (en elke deelnemende gemeente) een bestuurslid. 

4) De provincie Drenthe benoemt een bestuurslid tevens voorzitter van het bestuur. 

 

 

Regiovisie Groningen Assen 

1) De samenwerking tussen provincies en gemeenten is vastgelegd in convenanten. Hiervoor is 

gekozen vanwege de wens van de deelnemers geen autonomie in te leveren en zelf het 

uiteindelijke beslisrecht te houden. 

2) Er is een Stuurgroep Regiovisie Groningen Assen, waarin de provincies Drenthe en Groningen en 

de gemeenten Assen en Groningen elk met twee bestuurlijke vertegenwoordigers zitting hebben 

en elk van de overige deelnemers met één bestuurlijke vertegenwoordiger. De stuurgroep is het 

hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke samenwerking door het nemen van beslissingen gestalte 

krijgt.  Eén van de vertegenwoordigers van de provincie Groningen respectievelijk van de 

provincie Drenthe is voorzitter respectievelijk vice-voorzitter van de Stuurgroep. 

 

Noordelijke rekenkamer: 

1) De provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer. In noordelijk 

verband is er voor gekozen dit gezamenlijk vorm te geven. De wet verplicht de rekenkamer in te 

richten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

2) Leden van GS hebben overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling geen zitting in het 

bestuur/programmaraad.
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BIJLAGE 2. ONDERZOEKSVRAGEN 

 

 

 

 
Wij hebben geconstateerd dat de initiële vraagstelling uit het Auditplan 2011-2012 en de aanbevelingen uit het 

bijbehorende GS stuk niet helemaal overeenstemmen. In overleg met de gedelegeerd opdrachtgever is in dit 

verband afgesproken, aan te sluiten bij de aanbevelingen die door de toenmalige begeleidingscommissie zijn 

geformuleerd: 

 

Aanbeveling 1 

Versterk het inzicht in de inhoudelijke aansturing van samenwerkingsrelaties, mede gelet op de (regie) ambities 
ten aanzien van de Provincie Nieuwe Stijl, in de paragraaf verbonden partijen of in het programmaplan. 
 

Aanbeveling 2 

Richt een evaluatie- en keuzeproces in voor (nieuwe) samenwerkingsrelaties. Periodiek en nu eenmalig in het 

licht van de rolopvatting in het kader van PNS. 

 

Uitgaande van deze twee hoofdaanbevelingen hebben wij voor de verbonden partijen en verwante relaties vanuit 

het principe van “good governance” de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

 

Onderzoeksvraag 1. 

Hoe vindt als onderdeel van de jaarcyclus de informatievoorziening voor de aansturing van de verbonden partijen 

plaats en in hoeverre is hierbij sprake van voldoende inzicht in de inhoudelijke aansturing van de verbonden 

partijen? 

 

Onderzoeksvraag 2. 

Op welke wijze is als onderdeel van de beleidscyclus een keuze- en evaluatieproces ingericht voor (nieuwe) 

samenwerkingsvormen en in hoeverre wordt dit in de praktijk toegepast ter verbetering van de bijdrage aan het 

provinciale beleid? 

 

 

Onderzoeksvraag 1 wordt door ons vertaald naar de volgende deelvragen: 

1a. Wordt als onderdeel van de documenten in de jaarcyclus aandacht besteed aan verbonden partijen en 

verwante samenwerkingsvormen in de paragraaf verbonden partijen? 

1b. Wordt in het programmaplan of de programmaverantwoording aandacht besteed aan verbonden partijen 

en verwante samenwerkingsvormen? 

1c. Vindt op een andere manier informatieuitwisseling over verbonden partijen en verwante 

samenwerkingsvormen plaats? 

1d. Welke regeling is er voor de jaarlijkse verslaglegging over verbonden partijen? 

1e. Welke informatie wordt in dit kader uitgewisseld? 

1f. Meer specifiek: wordt naar overeenkomsten tussen provinciale doelen en doelen van instellingen 

gekeken? 

1g. Wordt aandacht besteed aan beleidsrisico’s en financiële risico’s? 

 

Onderzoeksvraag 2 wordt door ons vertaald naar de volgende deelvragen: 

2a. Op welke wijze is vorm gegeven aan het keuze- en evaluatieproces rond verbonden partijen?  

2b. Is dit keuze- en evaluatieproces vastgelegd in een beleidsstuk, bijvoorbeeld een Nota verbonden 

partijen? 

2c. Als het keuze- en evaluatieproces niet is vastgelegd, hoe vindt het dan in de praktijk wel plaats, met 

andere woorden: wat is het “gewoonterecht” op dit punt? 

2d. Welke criteria worden in de praktijk gebruikt bij de keuze en evaluatie rond verbonden partijen en 

aanverwante samenwerkingsvormen? 
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BIJLAGE 3. LIJST VAN GEÏNTERVIEWDEN EN BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN  

 

 

 

 

 

Samenwerkingsverband Geïnterviewden 

N.V. NOM 

Stichting DBL  

Mirjam Koekoek 

René Donkerbroek 

Regiovisie Groningen-Assen Frits Roemers 

Frits Heukers 

Everd Uneken 

Noordelijke Rekenkamer Simone Buissink 

Andries Visser 

DEO Jelle van der Heide 

Paul van Eijk 

Stichting Het Drents Landschap Charles Hussels 

Sander Bakker 

 

Belangrijkste geraadpleegde stukken (niet uitputtend): 

 

N.V. NOM 

− Jaarplan en begroting 2009 van de NOM 

− Statuten van de NOM 

− Subsidieaanvraag en beschikking NOM 2010 

− Brief aan GS van Drenthe d.d. 14 december 2009 over voorstel uitvoering Drentse Acquisitie-

lnstrumentarium 

 

Stichting Drentse Bedrijfslocaties 

− Managementcontract tussen Stichting Drentse Bedrijfslokaties N-V. en de lnvesterings- en 

Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 

− Brief aan Statencommissie Bestuur, Financien en Economie d.d. 31- maart 1994 over acquisitiefonds 

− Statuten van de Stichting Drentse Bedrijfslocaties,. 

 

Regiovisie 

− Convenant 2004 Regiovisie Groningen- Assen 

− Uitvoeringsconvenant Regio Groningen Assen juni 1999 

− Convenant Regio Groningen Assen november 1996 

− Bestuursopdracht Economie 2012-2013 

 

Noordelijke Rekenkamer 

− Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer 

− Ontwerp-begroting Noordelijke Rekenkamer 2012 

− Diverse correspondentie 

 

DEO 

− Statenstuk 2010-462 Drentse Energie Organisatie (DEO) 

− Businessplan Drentse Energie Organisatie 

− Statuten Drentse Energie Organisatie 

− Diverse correpondentie 

 

Stichting Het Drentse Landschap 

− Brief beschikking prestatiesubsidie Stichting Het Drentse Landschap boekjaar 2008-2009-2010 

− Activiteitenplan en productenbegroting 2010 Stichting Het Drentse Landschap 
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− Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 

− Diverse correspondentie tussen Stichting Het Drentse Landschap en de provincie Drenthe 

 




