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Inleiding  

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2013 aan. De Jaarstukken 2013 bestaan uit het Jaarverslag (pro-
grammaverantwoording en paragrafen) en de Jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de 
rekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2013 gevolgd waarin 
tien programma’s zijn opgenomen. Bij de omschrijvingen van de beleidsopgaven zijn die van de Be-
groting 2014 aangehouden, maar wel met de doelstellingen en resultaten zoals die in de Begroting 
2013 zijn beschreven, zodat een goede herkenbare vergelijking mogelijk blijft. 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat alleen begrote mutaties met reserves 
direct verwerkt worden in het rekeningresultaat. Afwijkingen met betrekking tot reserves ten opzichte 
van de Begroting dienen door Provinciale Staten expliciet te worden goedgekeurd bij de vaststelling 
van de bestemming van het rekeningsaldo. Daarom is net als vorig jaar in de programmaverantwoor-
ding per programma opgenomen van welke bedragen wordt voorgesteld deze vanuit het rekening-
resultaat aan de achterliggende reserves toe te voegen. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke 
gelden binnen de programma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en 
nadelen van het rekeningsaldo behoren. Een nadere specificatie van de verschillen tussen begrote en 
gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2. 
Bij deze Jaarrekening stellen wij voor een nieuwe reserve in te stellen, de Reserve natuurbeleid. De 
doelstelling van deze reserve is de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de 
onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mo-
gelijk te maken en het restant van de beschikbare middelen die via de decentralisatie-uitkering zijn 
ontvangen in deze bestemmingsreserve veilig te stellen voor dit doel. In 2013 zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de uitvoering van de projecten ter hand genomen. 
 
Het vrij besteedbare resultaat 2013 bedraagt € 3.769.000,--. Dit is het resultaat na verwerking van 
mutaties aan reserves en afzonderlijke bestemmingen. Wij stellen voor om dit bedrag van het positie-
ve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Om de Begroting 2013 sluitend te 
maken was een beperkte toevoeging aan de Reserve voor algemene doeleinden geraamd van 
€ 207.000,--. Door de toevoeging van het rekeningresultaat van € 3.769.000,-- wordt er per saldo 
€ 3.976.000,-- aan de algemene reserve toegevoegd, zodat de buffer binnen deze reserve ruimer is 
geworden. 
 
Het rekeningsaldo van de provincie is het verschil tussen de bedragen in de Begroting (na wijzigingen) 
en de realisatie. Het rekeningsaldo 2013, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, be-
draagt € 29.399.000,-- positief. De voornaamste afwijkingen betreffen het voordeel dat gerealiseerd is 
op de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ont-
wikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof voor een bedrag van 
€ 20.899.000,--. Daarnaast zijn er de volgende grotere afwijkingen: Vaarwegverbinding Erica - 
Ter Apel € 1.263.000,--, het resultaat binnen het programma van het Regio Specifiek Pakket (RSP) 
van € 846.000,-- en het voordeel van € 1.715.000,-- binnen de Projecten versterking economische 
structuur.  
 
Wij stellen voor om het saldo op de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de 
onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur (inclusief de Icoonprojecten) en Program-
matische Aanpak Stikstof toe te voegen aan een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Er is reeds 
een Reserve provinciaal aandeel ILG om uitvoering te geven aan de eerdere bestuursovereenkomst 
met het Rijk en om schommelingen op te vangen. Ditzelfde hebben wij voor ogen met de nieuw in te 
stellen Reserve natuurbeleid. Dit past bij de gewenste terughoudendheid voor het instellen van reser-



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2014-616-2 

 

ves, zoals deze beschreven is in de Nota Reserves en voorzieningen 2012 en de criteria die daarin 
zijn opgenomen. Door de nieuwe reserve blijven de middelen en voor- en nadelen gescheiden van 
oude middelen. De nieuw in te stellen reserve voldoet aan onderstaande criteria, zoals die zijn opge-
nomen in de Nota Reserves en voorzieningen 2012 en door uw Staten zijn vastgesteld (het derde 
criterium is hier niet van toepassing, omdat het niet over heffingen gaat), te weten: 

• de jaarlijkse lasten voor beoogd beleid kennen een dermate onregelmatig verloop dat zonder 
reservevorming de lasten niet of nauwelijks op evenwichtige wijze over de begrotingsjaren 
kunnen worden gespreid; 

• de reserve dient ter dekking van uitgaven voor nieuw beleid in het kader van afgebakende 
projecten; 

• heffingen waarvan de besteding in wet- en regelgeving is gelimiteerd kunnen om die reden in 
bestemmingsreserves worden ondergebracht. 

 
Voor de periode tot en met 2027 zijn voor de ontwikkelopgave en beheer en tot en met 2032 voor 
PAS, onze afspraken en ambities met het Rijk vastgelegd in de Natuurvisie en Realisatiestrategie. De 
ontwikkelopgave omvat inrichtingsprojecten, functiewijzigings- en inrichtingssubsidies en grondaan- 
en verkopen. Voor deze posten is sprake van fluctuerende budgetten, met name als gevolg van de 
kasschuif in de inkomsten (de decentralisatie-uitkering natuur). Anderzijds lopen de jaarlijkse betalin-
gen op verstrekte opdrachten evenmin gelijk aan de jaarbudgetten voor dit doel. Met verevening wordt 
voorkomen dat tussentijdse voor- of nadelen per jaar bij deze veelal lang lopende projecten ten laste 
of ten gunste komen van de Reserve voor algemene doeleinden. De instelling van deze reserve past 
verder in het streven om ook voor het Rijk zichtbaar te houden dat gelden die zijn ontvangen voor de 
realisatie van het Natuurpact en de bestuursovereenkomst Grond inclusief de PAS-middelen voor dat 
doel worden gereserveerd. Na de programmaperiode kan deze reserve worden opgeheven en komt 
een eventueel saldo ten gunste van de Reserve voor algemene doeleinden. 
 
Per saldo wordt voorgesteld € 24.637.000,-- aan bestemmingsreserves toe te voegen. De stand van 
zaken wordt in de desbetreffende programma’s toegelicht. Het betreft hier een saldo van toevoegin-
gen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Deze 
afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en/of hogere opbrengsten van budgetten die aan 
deze reserves zijn gekoppeld.  
 
Het totaalbedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecifi-
ceerd (waarbij voor- en nadelen vanuit het exploitatieoogpunt zijn weergegeven). 
 

 
 
Wij stellen u voor vorenstaande niet-begrote mutaties op reserves te effectueren.  

Mutaties reserves Begroting Realisatie Voordeel / 
Nadeel

Verschil

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel 0 1.228.395 N -1.228.395

Bijdrage aan Reserve grondwaterheffing 0 10.934 N -10.934

Bijdrage aan Reserve natuurbeleid 0 20.898.542 N -20.898.542

Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt 426.975 321.660 N -105.315

Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 212.455 121.387 N -91.068
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel 34.227 0 N -34.227
Bijdrage van Reserve RSP 31.815.625 30.969.723 N -845.902

Bijdrage van Reserve grondwaterheffing 25.000 0 N -25.000

Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen 45.000 56.057 V 11.057

Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG 12.925.099 13.231.094 V 305.995

Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur 6.250.000 4.535.164 N -1.714.836

-24.637.168
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Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn, resteert een voordeel van 
€ 4.761.530,--. Van dit resultaat stellen wij u voor een bedrag van € 825.868,-- in te zetten voor de 
hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2014. 
 

 
 
Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen, zoals met u is overeengekomen, een 
zeer restrictief beleid. ln principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die 
manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging. Er kunnen zich echter bijzondere 
omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk 
in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2014 geen of onvoldoende middelen beschikbaar 
zijn en het budget voor 2013 niet of slechts gedeeltelijk is benut. 
 
Voor de beoordeling van de overhevelingen is dan ook het onderstaande afwegingskader gehanteerd. 
Daarbij is getoetst op: 
- de omvang van het budget 
- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen 
- het incidentele karakter van het budget in 2013 
- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2014 
- bijzondere (externe) omstandigheden 
- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering 
- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overhe-

velen van middelen. 
 
Naast deze overhevelingen stellen wij voor om vanuit het resultaat voor de uitvoering van de Natuur-
beschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 167.000,-- 
te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien 
uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact, te kunnen nakomen. Vrijval naar de 
algemene middelen is voor het Rijk geen optie.  
 
Van het geheel vrij besteedbare resultaat van € 3.768.662,-- dat nu nog resteert, stellen wij voor dit 
toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Dit voordeel is het resultaat van vele be-
perkte voor- en nadelen.  
In de Jaarrekening is getracht eenvoudig in één overzicht aan te geven wat de oorzaken van de grote-
re onder- en overschrijdingen zijn. U vindt dit overzicht in de inleiding. De afwijkingen zijn tekstueel 
opgenomen bij de financiële analyses aan het eind van elk programma bij het onderdeel "Wat heeft 
het gekost?". Een nadere financiële specificatie van de verschillen is te vinden in paragraaf II.2. Toe-
lichting op de saldi van de Programmarekening.  
 
  

Omschrijving
Investeringen stedelijke vernieuwing 46.404
Klimaat en Energie 503.202
Arbeidsmarkt 126.262
Gelden TT motorweek 150.000
Totaal 825.868
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Controleverklaring accountant 
De Jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van Ernst & Young Accountants LLP met 
daarin een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en een goedkeurend oordeel over de rechtma-
tigheid. Het accountantsverslag over 2013 is u rechtstreeks door de accountant toegezonden. Wij 
ontvingen hiervan een afschrift. In dit statenstuk geven wij een korte reactie op het verslag van bevin-
dingen van de accountant. 

Advies  

1. De Jaarstukken 2013 vaststellen. 
2. Kennisnemen van het resultaat van € 29.398.698,-- over 2013 (voor verwerking van niet-

begrote mutaties in reserves). 
3. Instemmen met de afzonderlijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die afwijken 

van de Begroting voor een totaalbedrag van € 24.637.168,--. 
4. € 825.868,-- storten in de saldireserve ten behoeve van de overheveling budgetten van 2013 

naar 2014. 
5. Instemmen met de bestemming, via de saldireserve, van het rekeningresultaat voor een bedrag 

van € 167.000,-- voor de inzet van bestuurlijke afspraken die voortvloeien uit de decentralisatie 
van het natuurbeleid en het Natuurpact. 

6. € 3.768.662,-- toevoegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Dit vrij besteedbare be-
drag zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2014. 

7. Instemmen met het instellen van de Reserve natuurbeleid voor de duur van de programmaperi-
ode, zoals vastgelegd in het Natuurpact en de bestuursovereenkomst Grond, en aan het einde 
van de programmaperiode de Reserve natuurbeleid opheffen en het batig saldo doteren aan de 
Reserve voor algemene doeleinden. 

8. Kennisnemen van de reactie op het accountantsverslag. 

Beoogd effect 

Verantwoording van ons college aan uw Staten zoals voorgeschreven in de Provinciewet en uitge-
werkt in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

Argumenten 

Het vaststellen van de Jaarstukken is een vast onderdeel van de jaarcyclus en is voorgeschreven in 
de Provinciewet. De Jaarstukken voldoen aan de voorschriften voor de opzet en de inrichting van de 
Jaarstukken voor gemeenten en provincies. Deze voorschriften zijn opgenomen in het BBV. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Inzending door ons college van de Jaarstukken aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties moet binnen de uiterlijke wettelijke termijn van 15 juli 2014. 

Financiën 
Totale kosten € 5.000,-- 
Bijdragen van derden €  
Lasten voor de provincie € 5.000,-- 
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Programmanummer: 10 Middelen en bedrijfsvoering 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Ernst & Young Accountants LLP en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlag en  
1. Jaarstukken 2013 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
1. Productenrealisatie 2013 
 
 
 
Assen, 21 mei 2014 
Kenmerk: 21/3.9/2014002095 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Reactie op het accountantsverslag 
 
De accountant Ernst & Young Accountants heeft een accountantsverslag voor Provinciale Staten van 
Drenthe 2013 uitgebracht over de uitkomsten van de controle op de Jaarrekening 2013. Ernst & 
Young Accountants heeft nu voor het derde jaar de controles bij de Jaarrekening uitgevoerd en deze 
zowel op getrouwheid als op rechtmatigheid beoordeeld conform artikel 217 van de Provinciewet. 
 
Bij de Jaarrekening 2013 is een goedkeurende controleverklaring door de accountant afgegeven met 
daarin een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en een goedkeurend oordeel over de rechtma-
tigheid. Dat betekent dat de Jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid geen fouten of onze-
kerheden bevat die in totaliteit de voor de jaarrekeningcontrole gehanteerde goedkeuringstolerantie 
overschrijden en dat de Jaarstukken 2013 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verant-
woording provincies en gemeenten en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) is opgesteld. Wij zijn tevreden dat er wederom een goedkeurende verkla-
ring is afgegeven en dat mede hierdoor de provincie Drenthe onder repressief toezicht blijft. 
De accountant maakt in het verslag dit jaar een beperkt aantal opmerkingen die uw Staten kunnen 
helpen uw controlerende taak uit te voeren. Vooruitlopend op de bespreking met u, geven wij kort op 
een aantal zaken een reactie. 
 
Weerstandsvermogen 
De beschikbare weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen 
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, de 
zogenaamde risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de incidente-
le en structurele weerstandscapaciteit. De ratio van beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde 
weerstandscapaciteit is in de Jaarstukken berekend op 1,14 en lager dan die van vorig jaar. De ac-
countant geeft terecht aan dat deze ratio gevolgd moet worden. Om te bepalen of het weerstandsver-
mogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's 
en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de 
risicoreserve bij calamiteiten direct aanwendbaar is tot het maximum, wordt uitsluitend dit bedrag ge-
bruikt om de weerstandsnorm te berekenen. De uitkomst van die berekening vormt het weerstands-
vermogen. Uiteraard wordt door ons de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in relatie tot het 
risicoprofiel nauwlettend gevolgd en zullen wij indien nodig voorstellen doen de ratio op voldoende 
niveau te houden. 
 
Voorziening financieel risico Innovatief actieprogramma Drenthe 
Wij hebben een voorziening opgenomen van € 1.088.000,-- voor het financieel risico Innovatief actie-
programma Drenthe en deze toegelicht in de Jaarstukken 2012. In 2013 zijn werkzaamheden uitge-
voerd die hebben geresulteerd in een aangepaste einddeclaratie, waardoor een deel van de voorzie-
ning daadwerkelijk aangesproken is. In totaal is een bedrag van € 392.000,-- ten laste van de voorzie-
ning gebracht. Ondanks dat wij staan voor de huidige einddeclaratie en deze ook definitief hebben 
ingediend bij het SNN, loopt de provincie volgens ons het risico dat het SNN dan wel de rijksauditauto-
riteit toch niet akkoord gaat met het volledig subsidiabel zijn van de einddeclaratie. Voorzichtigheids-
halve handhaven wij daarom nu de voorziening om later niet alsnog opnieuw een verlies te moeten 
nemen. Zodra de einddeclaratie door het SNN is vastgesteld, dat zal naar verwachting in 2014 gebeu-
ren, zal het saldo van de voorziening ten gunste van de Reserve versterking economische structuur 
komen. 
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Wet normering topinkomens 
De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de 
Eerste Kamer. Voor het opmaken van de Jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister 
van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpas-
singswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Zoals is opgenomen in II.7. De 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), voldoen 
wij aan de gestelde normen en zijn van de topfunctionarissen de bezoldigingen opgenomen.
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 21 mei 2014, kenmerk 
21/3.9/2014002095; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de Jaarstukken 2013 vast te stellen en hiermee de aangegeven overschrijdingen van de Be-

groting te autoriseren; 
 

II. kennis te nemen van het resultaat van € 29.398.698,-- over 2013 (voor verwerking van niet-
begrote mutaties in reserves); 

 
III. in te stemmen met de afzonderlijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die afwij-

ken van de Begroting voor een totaalbedrag van € 24.637.168,--; 
 
IV. € 825.868,-- te storten in de saldireserve ten behoeve van de overheveling van budgetten van 

2013 naar 2014; 
 
V. in te stemmen met de bestemming, via de saldireserve, van het rekeningresultaat voor een 

bedrag van € 167.000,-- voor de inzet van bestuurlijke afspraken die voortvloeien uit de de-
centralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact; 

 
VI.  een bedrag van € 3.768.662,-- toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Dit 

vrij besteedbare bedrag zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2014; 
 
VII. in te stemmen met het instellen van de Reserve natuurbeleid voor de duur van de program-

maperiode, zoals vastgelegd in het Natuurpact en de bestuursovereenkomst Grond, en aan 
het einde van de programmaperiode de Reserve natuurbeleid op te heffen en het batig saldo 
te doteren aan de Reserve voor algemene doeleinden; 

 
VIII. kennis te nemen van de reactie op het controleverslag van de accountant. 
 
 
 
Assen, 28 mei 2014 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier      , voorzitter




