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Inleiding 

In de bijlagen bij dit statenstuk vindt u de Startnotitie transitie DLG, opgesteld volgens het op 

17 december 2014 door uw Staten vastgestelde Protocol Verbonden Partijen. In de Commissie FCBE 

van 3 december 2014 is om deze startnotitie gevraagd en deze is door ons toegezegd.  

 

In de toelichting bij dit statenstuk vindt u de afwegingen die wij hebben gemaakt om te kiezen voor 

een zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor de taken van de voormalige DLG in de vorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijfsvoeringsorganisatie.  

Hiermee willen wij u meenemen in de keuzes en afwegingen die wij hebben gemaakt.  

 

In het transitieproces zijn de volgende fases, zoals ook genoemd in het Protocol Verbonden Partijen, 

te onderscheiden:  

 voorbereidende fase: heden tot 1 maart 2015 (onder andere plaatsingstraject medewerkers 

DLG, voorbereidingen als huisvesting en ICT), samenwerking met provincie Groningen. 

 Onderliggend document: Bestuursconvenant;  

 tussenfase start DLG: vanaf 1 maart 2015 zijn medewerkers in dienst van de provincie Drenthe 

(zowel de aan Groningen toegewezen 24,4 fte’s als de 51,7 fte’s van Drenthe). Duur: insteek is 

tot 1 januari 2016. 

 Onderliggende documenten: Bestuursconvenant, Dienstverleningsovereenkomst (Groningen 

neemt diensten af van Drenthe), mandaatbesluit van provincie Groningen, prestatieovereenkomst 

met “teams DLG” over welke prestaties ze gaan leveren en welke middelen daar tegenover 

staan;  

 eindfase: per 1 januari 2016 het voornemen om naar een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te 

gaan tussen Groningen en Drenthe.  

 Onderliggende documenten: afhankelijk van de gekozen vorm.  

 

In de Commissie FCBE van 3 december 2014 is door uw Staten gevraagd aan te geven op welke 

punten er reeds besluiten genomen zijn en waar nog keuzemogelijkheden liggen.  

 

Besluiten die reeds genomen zijn: 

 de taken van de voormalige DLG gaan over naar de provincies (Natuurakkoord); 

 de voormalige DLG-medewerkers zijn volgens een verdeelsleutel toebedeeld aan de provincies;  

 de medewerkers van Groningen en Drenthe komen per 1 maart 2015 allemaal in dienst van 

Drenthe; 

 in het kader van de samenwerking tussen Groningen en Drenthe is er een Bestuursconvenant 

gesloten;  

 er zijn investeringen gedaan in huisvesting en ICT etc.  

 

Nog te nemen stappen die instemming van uw Staten behoeven: 

 keuze voor samenwerkingsvorm 

 inrichting en besturingsmodel van de samenwerkingsvorm  

 

Met dit statenstuk wordt u gevraagd in principe in te stemmen met de door ons voorgestelde vorm van 

een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Op basis hiervan kunnen Gedeputeerde Staten van beide 

provincies verdergaan met het voorbereiden van de beoogde samenwerkingsvorm. Ook tot het treffen 

van een GR waarin uitsluitend onze eigen taken en bevoegdheden worden ingebracht kunnen wij, op 

grond van artikel 40 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, pas overgaan na verkregen instem-
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ming van uw Staten. Bij een verzoek tot instemming dient door ons een ontwerp-GR te worden voor-

gelegd. Dit komt volgens het Protocol in de ontwerpfase aan bod en zal medio 2015 aan uw Staten ter 

instemming worden voorgelegd. Tot die tijd wordt gewerkt via de eerder genoemde Dienstverlenings-

overeenkomst. 

Advies  

1. Een principebesluit nemen tot het treffen van een GR in de vorm van een bedrijfsvoeringsorga-

nisatie (eerder genoemd GR light) voor het verrichten van uitvoerende DLG-taken. 

2. Instemmen met de Startnotitie transitie DLG volgens Protocol Verbonden Partijen. 

Beoogd effect 

1. Handelen naar het Protocol Verbonden Partijen van uw Staten.  

2. Zorgvuldige voorbereiding van de vorming van een zelfstandige uitvoeringsorganisatie waarin 

de uitvoering van de DLG-taken wordt ondergebracht. 

3. Uw Staten betrekken bij de verdere uitwerking van de samenwerking tussen beide provincies. 

Argumenten 

1.1. Beide provincies krijgen gezamenlijk de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de uitvoe-

ringsorganisatie. 

1.2. Een publiekrechtelijke rechtsvorm biedt de beste waarborgen voor openbaarheid, verantwoor-

ding en controle en past bij het publieke karakter van de taken die overkomen van de DLG. In 

de Nota Verbonden Partijen is aangegeven “wat publiek kan, moet publiek”.  

1.3. Volgens het besliskader Verbonden Partijen is de meest passende samenwerkingsvorm een 

GR bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit is het meest duurzaam en hiermee wordt ook recht gedaan 

aan een evenwichtige samenwerking. 

1.4. Er komen uitsluitend uitvoerende taken en daaraan inherente bedrijfsvoeringstaken over. Deze 

worden ondergebracht in de nieuw te vormen organisatie. 

1.5. De bevoegdheid van uw Staten tot het stellen van beleidskaders (Programma 6 Natuur uit de 

provinciale begroting) en onze eigen bevoegdheid tot beleidsvorming op dit beleidsterrein wor-

den niet overgedragen. 

1.6. Bij de GR bedrijfsvoeringsorganisatie geldt dan ook dat “alles wat voorheen langs uw Staten 

ging, ook bij deze vorm nog steeds langs uw Staten zal gaan”. Ook geldt de gebruikelijke infor-

matie- en verantwoordingsplicht. 

 

Uitvoering 

Personeel 

In de Statencommissie FCBE van 3 december 2014 zijn door u ook vragen gesteld over de personele 

kant van het verhaal. Hieronder gaan wij daar nader op in.  

 

Het Rijk heeft een voortvarende procedure gevolgd bij het zoeken naar ander werk voor de DLG-  

medewerkers en daarnaast de plaatsing bij de provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland. De medewerkers hebben sterke behoefte aan afronding en een nieuwe start. 

Zowel management als medewerkers van de DLG-Noord zijn positief over de overgang naar de pro-

vincie Drenthe en de samenwerking die Groningen en Drenthe zijn aangegaan. 
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De medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. Er is een draai-

boek uitgewerkt voor de komst van de medewerkers op 1 maart 2015. Hierin wordt aandacht besteed 

aan introductie, scholing, systemen, telefonie, en dergelijke. De inhoud hiervan wordt met hen afge-

stemd.  

 

Er is een gewenst functiegebouw opgesteld, waarmee in het plaatsingsproces van EZ rekening wordt 

gehouden. Op 18 december 2014 krijgen de geplaatste medewerkers een aanstellingsbrief toege-

stuurd. Zij komen per 1 maart 2015 in dienst van de provincie Drenthe. 

De landelijke toedeling van de 400 fte die geplaatst moeten worden, is door de commissie-Jansen 2 

bepaald. Zij heeft hiervoor gekeken naar de uitvoeringstaken die er per provincie liggen. Groningen en 

Drenthe hebben een grote opgave in het landelijk gebied. Om deze reden is er voor de gewenste for-

matie een grotere vraag gedaan. Gevraagd zijn 76,1 fte, waar er momenteel voor de twee provincies 

ca. 45 fte werkzaam zijn.  Bezien zal moeten worden in welke mate het Rijk in staat is in deze vraag te 

voorzien. 

Tijdsplanning 

Principebesluit Provinciale Staten van Drenthe 28 januari 2015 

Principebesluit Provinciale Staten van Groningen 4 februari 2015 

Uitwerken ontwerpregeling: tussen februari en medio 2015 

Voorleggen ontwerpregeling GR bedrijfsvoeringsorganisatie aan Provinciale Staten van beide  

provincies: medio 2015 

 

Proces bij provincie Groningen 

Beide provincies proberen zo veel mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig op te trekken. Wel zijn er ver-

schillen in proces en doorlooptijd voor PS. De visie op de samenwerking wordt door beide partijen  

gedeeld.  

 

Nota Verbonden Partijen en Informatieprotocol 

In Drenthe werken we met een Nota Verbonden Partijen en het Protocol. Groningen kent deze werk-

wijze niet. Dit is ook de reden waarom wij u in de Commissie FCBE van 3 december jl. hebben geïn-

formeerd door middel van een informerende brief.  In Groningen willen de Staten betrokken worden op 

het moment dat er een formele stap moet worden gezet. 

Financiën 

De begroting uitvoering DLG-taken is meegenomen met de reguliere begroting en bij de 2
e
 Financiële 

actualisatie die respectievelijk op 12 november en 17 december 2014 door uw Staten zijn behandeld. 

Zie verder de Startnotitie en de bijbehorende financiële bijlage. 

Europese context 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 

Provincie Groningen 
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Communicatie  

Uw Staten worden op de hoogte gehouden via het reguliere informatie- en besluitvormingsproces 

conform het Protocol Verbonden Partijen. 

 

Bijlagen  

1. Startnotitie transitie DLG volgens Protocol Verbonden Partijen, inclusief financiële bijlage 

2. Brief aan Provinciale Staten van Drenthe met bijlagen d.d. 6 november 2014, kenmerk 

45/3.10/2014006380 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

Assen, 18 december 2014 

Kenmerk: 51/3.13/2014006883 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Hieronder vindt u de afwegingen die wij hebben gemaakt om te komen tot een Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) Bedrijfsvoeringsorganisatie.  

 

Waarom samenwerken met Groningen en waarom nemen Groningen en Drenthe niet alleen hun 

eigen toebedeelde medewerkers in dienst? 

Beide provincies hebben naar tevredenheid jarenlange ervaring met het laten uitvoeren van de taken 

op het terrein van de inrichting van het landelijk gebied (ten behoeve van onder andere natuur, water, 

landbouw en hiervoor benodigde grondtransacties) door de DLG. Deze werkwijze is jaren geleden al 

ingezet en dat willen beide provincies graag continueren, gelet op de goede ervaringen en de relatief 

onafhankelijke (intermediaire) rol die de DLG inneemt in het werkveld. Door de decentralisatie van de 

DLG van Rijk naar provincies en het hierdoor verdelen van de medewerkers over de verschillende 

provincies, hebben Groningen en Drenthe er juist voor gekozen om de capaciteit en expertise te bun-

delen, waardoor een schaalvoordeel wordt bereikt en de uitvoering minder kwetsbaar wordt. Onder-

steunende systemen (bijvoorbeeld voor grond en subsidies) hoeven niet tweemaal te worden aange-

schaft. Door samenwerking verwachten wij een efficiënte en doelmatige organisatie neer te zetten, 

waarvoor wij gezamenlijk en gelijkwaardig de verantwoordelijkheid dragen. 

Dit is de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om alle medewerkers van de DLG (voor Gronin-

gen en Drenthe) bij één provincie in dienst te nemen. Ook is gekeken naar de mogelijkheid om als 

Groningen en Drenthe de ‘eigen toebedeelde DLG-personeel’ in dienst te nemen en de medewerkers 

onderling aan elkaar uit te lenen. Deze optie levert echter niet de voordelen op zoals ze hieronder 

staan benoemd. 

 

Argumenten 

 Robuuste en duurzame uitvoeringsorganisatie neerzetten.  

 Capaciteit en expertise gebundeld houden, niet versnipperen. 

 Doelmatige organisatie neerzetten, flexibele inzet medewerkers, effectief benutten van speciali-

saties. 

 Intermediaire rol die de DLG vervult.  

 Waarom met Groningen: de DLG-Noord was al een uitvoeringsorganisatie waarin de taken van 

Drenthe en Groningen werden uitgevoerd.  

 Efficiencywinst, zoals bijvoorbeeld eenmaal ICT en eenmaal salarisadministratie, vastgoedregi-

stratie-systeem etc. 

 Kosten worden sowieso gemaakt, want de DLG-medewerkers komen over naar de provincies. 

Door te gaan samenwerken kun je de kosten delen. Deze kosten pakken we dus gezamenlijk 

op in plaats van elke provincie voor zich.  

 Door het onderbrengen in één organisatie worden de voordelen van samenwerking ten volle 

benut. Bovendien willen we naar één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie toe.  

 De DLG-Noord was reeds een goed werkende uitvoeringsorganisatie. Dit willen we zo veel mo-

gelijk in stand houden door de medewerkers bij elkaar te houden. 

 De medewerkers zijn op deze manier veel beter in de gelegenheid om direct één organisatie te 

vormen, één team, onderlinge binding, goede taakverdeling maken vanaf de start. 

 Hierdoor wordt ook voorkomen dat medewerkers bij de doorontwikkeling geconfronteerd wor-

den met verschillende arbeidsvoorwaarden tussen beide provincies, die daarna moeten worden 

afgestemd. In ons voornemen blijven de arbeidsvoorwaarden bij de uitvoeringsorganisatie gelijk 

aan de tijdelijke situatie.  

 Waarom in Drenthe: Drenthe heeft van beide provincies de grootste natuuropgave, meeste fte’s 

toebedeeld, en daarom is het verhoudingsgewijs logisch dat Drenthe hierin ‘the lead’ neemt. 
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Hoe zijn we uiteindelijk uitgekomen op GR bedrijfsvoeringsorganisatie? 

 

Publieke of private organisatievorm 

In de brief van 6 november 2014 zijn de stappen uit het besliskader van de Nota Verbonden Partijen 

doorlopen. Aan de hand van dit besliskader zijn we uitgekomen op een publiekrechtelijke samenwer-

kingsvorm in de vorm van een GR.  

 

In de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn waarborgen opgenomen over het 

gebruik van bevoegdheden, de besluitvormingsstructuren, beïnvloedingsmogelijkheden, repressief 

toezicht, democratische controle en openbaarheid, die van toepassing zijn op publiekrechtelijke taak-

behartiging van openbare belangen. In de Nota Verbonden Partijen staat: "Publiek" is uitgangspunt, 

"privaat" een uitzondering. Wil men een overheidstaak onderbrengen in een privaatrechtelijke samen-

werkingsvorm, dan moet dat een duidelijk voordeel hebben ten opzichte van een publiekrechtelijke 

samenwerkingsvorm. Gezien de complexiteit van het beleidsveld en de invloed die we daar als pro-

vincies op willen blijven uitoefenen, kiezen we ervoor om de uitvoering uit te besteden aan een pu-

bliekrechtelijke organisatie. Privatisering is overigens ook vanuit het Rijk gezien nooit een issue ge-

weest; de DLG-taken zijn ondergebracht bij de provincies. 

 

Uitwerking GR-organisatievormen 

Een GR kent een aantal organisatievormen, waarvan de GR in de vorm van een Openbaar Lichaam 

tot nu toe de meest gebruikte vorm is. Een Openbaar Lichaam in de zin van de Wet gemeenschappe-

lijke regelingen (hierna: Wgr) heeft rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid betekent dat het 

Openbaar Lichaam bevoegd is zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen en privaat-

rechtelijke rechtshandelingen kan verrichten (zoals bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten en 

het in dienst nemen van zowel ambtenaren als personeel met een arbeidsovereenkomst). 

Een Openbaar Lichaam kent een geleed bestuur, dat wil zeggen een Algemeen Bestuur, een Dage-

lijks Bestuur en een voorzitter. Voorbeeld van een GR in de vorm van een Openbaar Lichaam is het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Per 1 januari 2015 treedt de gewijzigde Wgr in werking waarbij een nieuwe organisatievorm wordt 

geïntroduceerd: een GR in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie.  

 

GR bedrijfsvoeringsorganisatie (GR light)  

Vanuit de samenwerkingspraktijk van gemeenten, provincies en waterschappen is de wens geuit om 

in de Wgr een nieuwe organisatievorm te introduceren, die beter is toegesneden op gemeenschappe-

lijke regelingen die zijn gericht op bedrijfsvoering en uitvoering.  

Hiervoor is een GR BVO in het leven geroepen. Wij achten deze geschikt voor de uitvoeringstaken in 

het landelijk gebied.  

De GR BVO heeft rechtspersoonlijkheid en is op dit onderdeel te vergelijken met de GR Openbaar 

Lichaam. Het bestuur wordt vormgegeven op het niveau van de uitvoerende colleges.  

In het voorbeeld van de DLG gaat het om leden van de colleges van GS van de deelnemende provin-

cies. 

Deze vorm heeft een ongeleed bestuur
1
. De reden hiervoor is dat een bedrijfsvoeringsorganisatie 

alleen bedrijfsvoeringstaken en uitvoeringstaken kan hebben. Bij uitvoeringstaken gaat het om taken 

die naar hun aard geen of weinig bestuurlijke sturing en controle in de vorm van een geleed bestuur 

vragen. 

 

 

                                                      
1
  Een ongeleed bestuur bestaat uit één bestuurslaag, waardoor de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen geschikt is voor be-

drijfsvoerings- en/of uitvoeringstaken.  
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Wij willen uitsluitend de vanuit het Rijk over te dragen DLG-uitvoeringstaken en de hierbij behorende 

bedrijfsvoeringstaken onderbrengen in de nieuw te vormen organisatie; de bevoegdheid van uw  

Staten tot het stellen van beleidskaders en onze eigen bevoegdheid tot beleidsvorming op dit beleids-

terrein worden niet overgedragen en blijven hetzelfde. Om deze reden zou een organisatievorm met 

een ongeleed bestuur dan ook volstaan; een organisatievorm met een geleed bestuur zou hiervoor 

een te "zware" vorm zijn. Bij de GR BVO geldt dat “alles wat voorheen langs uw Staten ging, ook bij 

deze vorm nog steeds langs uw Staten zal gaan”. Ook geldt de gebruikelijke informatie- en verant-

woordingsplicht.  

 

Kort samengevat:  

• provinciaal publiek belang; 

• uitvoering hoeft niet specifiek bij provincie zelf te liggen; 

• provincies willen directere sturing, controle en invloed houden; 

• vanwege publiek belang is de voorkeur om een publiekrechtelijke samenwerking aan te gaan met 

provinciale vertegenwoordiging = Verbonden Partij en GR; 

• bij een zelfstandige uitvoeringsorganisatie zijn de kosten en risico’s helemaal gelijk verdeeld;  

• tevens is de aansturing beter vorm te geven. 

 

Bovenstaande in overweging nemende is ons college van mening dat een GR in de vorm van een 

bedrijfsvoeringsorganisatie de meest passende organisatievorm is om de uitvoerende DLG-taken in 

onder te brengen.  

 

Waarom gaan Drenthe en Groningen niet gewoon verder met een Dienstverleningsovereen-

komst (DVO)? 

 

Bij samenwerking op basis van een DVO komt de gewenste gelijkwaardigheid van beide provincies 

niet volledig tot haar recht. Bij de DVO berust de eindverantwoordelijkheid formeel bij de provincie 

Drenthe, omdat zij alle DLG-medewerkers in dienst heeft genomen. Een structurele samenwerking op 

basis van een DVO heeft dan ook de volgende nadelen: 

 geen gelijkwaardige bestuurlijke verantwoordelijkheid per 1 maart 2015 

 niet gezamenlijk risicodragend per 1 maart 2015 

 geen gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid per 1 maart 2015 

 mogelijke aanbestedingsrisico’s (zie hieronder). 

Over bovenstaande punten zijn afspraken gemaakt in het Bestuursconvenant tussen Groningen en 

Drenthe, waardoor deze nadelen zo veel mogelijk zijn beperkt.  

 

Bij een zelfstandige uitvoeringsorganisatie zijn de kosten en risico’s helemaal gelijk verdeeld. Tevens 

is de aansturing beter vorm te geven.  

 

Aanbestedingsrisico’s DVO 

Voor bepaalde onderdelen van de DVO is het niet mogelijk gebruik te maken van de uitzonderingen 

op de aanbestedingsplicht. Dit zou kunnen betekenen dat Groningen verplicht wordt om de diensten 

aan te besteden en zij die niet meer van Drenthe kan afnemen.  

Voor de korte termijn spelen deze risico´s niet en zijn deze voldoende afgedekt via het Bestuurscon-

venant en de af te sluiten DVO. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 december 2014, kenmerk 

51/3.13/2014006883; 

 

gelet op: 

- het proces van de transitie van de Dienst Landelijk Gebied naar provincies; 

- de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- de Nota Verbonden Partijen en het Protocol Verbonden Partijen; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I.  in te stemmen met het voorbereiden door Gedeputeerde Staten van Drenthe van een gemeen-

schappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringorganisatie voor  het verrichten van uit-

voerende taken op het terrein van natuur, landinrichting en grondtaken en voor zover deze ta-

ken thans worden verricht door de Dienst Landelijk Gebied; 

 

II.  in te stemmen met de Startnotitie transitie DLG volgens Protocol Verbonden Partijen. 

 

 

Assen, 28 januari 2015 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

      , griffier      , voorzitter 
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Startnotitie transitie DLG volgens Protocol Verbonden Partijen 

 

 

A: Initiatieffase  

 

Provinciale Staten (PS) hebben een aanvullend Protocol Verbonden Partijen (Informatieprotocol) 

opgesteld om de betrokkenheid van PS bij de oprichting van een verbonden partij in een vroeg 

stadium en de daarop volgende fases te waarborgen. De eerste stap in dit protocol is de Initiatieffase. 

Basis van deze fase is een door Gedeputeerde Staten (GS) opgestelde startnotitie. In deze startnotitie 

wordt vorm gegeven aan drie van de vier bouwstenen van een verbonden partij, die voor PS van 

belang zijn: missie, opdracht en taken, besturingsmodel en financieel kader. Tevens bevat de notitie 

nog andere elementen, die hieronder stap voor stap  beschreven staan.  

 

Motivatie waarom de voorkeur van GS er naar uit gaat om de overkomende uitvoeringstaken van de 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) bij een verbonden partij onder te brengen: 

 

 Uitvoeringstaken hoeven niet specifiek bij de provincie zelf te liggen en vinden wij geen 

kerntaak van de provincie. Zeker als een uitvoerende dienst als DLG van buitenaf naar de 

provincies toekomt. De uitvoerende taken van voormalig DLG lenen zich goed om onder te 

brengen in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie.  

 De DLG werkte al op afstand voor de provincies. Door die positie houd je op deze manier een 

herkenbare uitvoeringsorganisatie die namens de provincies een intermediaire rol vervult 

tussen de provincies en de partners in het landelijk gebied.  

 Voormalig DLG heeft zich al bewezen in het veld en de partners in het landelijk gebied zijn 

vertrouwd met deze werkwijze. 

 De intermediaire en onafhankelijke rol die DLG altijd heeft vervuld, komt in een zelfstandig 

herkenbare uitvoeringsorganisatie beter tot zijn recht. Ook dit wordt door externe partners 

gewaardeerd en wordt ook van belang geacht. 

 In het verleden hebben zowel de provincies Groningen als Drenthe al de keuze gemaakt om 

de uitvoerende natuurtaken in brede zin, bij DLG neer te leggen. De provincies hebben zich 

geconcentreerd op de beleidstaken. Deze werkwijze is naar volle tevredenheid van beide 

partijen. Beide provincies zijn tevreden en willen deze manier van werken graag continueren 

en zo mogelijk versterken.  

 De voormalige DLG werkte al vanuit één kantoor voor zowel Groningen als Drenthe (met 

tevens een onderdeel in Fryslân). We zetten deze werkwijze voort, door de voormalig DLG 

mensen voor Groningen en Drenthe eerst gezamenlijk in dienst te nemen bij één provincie (nl. 

Drenthe) en op den duur een zelfstandige uitvoeringsorganisatie neer te zetten, waar deze 

mensen in ondergebracht worden.  

 In een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie bundelen we capaciteit en expertise en vindt er 

geen versnippering plaats, hetgeen ten gunste is van de effectiviteit, de efficiency, continuïteit 

en de kwaliteit van de te leveren diensten. Bovendien hoeven ondersteunende diensten (ten 

behoeve van bijvoorbeeld subsidies en grondexploitatie) maar één keer te worden 

aangeschaft. 

 Via een verbonden partij (een zelfstandige uitvoeringsorganisatie) kunnen wij als provincie(s) 

een zakelijker relatie in de uitvoering waarborgen. Deze zakelijke houding wordt in een  

opdrachtgevers en opdrachtnemersrol ten uitvoer gebracht.   

 

Mandaat aan de verbonden partij:  

Het mandaat aan de verbonden partij blijft in hoofdlijnen hetzelfde / gelijk. Daar waar wij nu ook 

opdrachten geven aan DLG, blijven wij (vanuit onze rol) die opdracht geven aan de uitvoeringsdienst.  
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Missie:  

Wij geloven dat je het landschap van morgen alleen goed kunt inrichten als je dit samen doet. 

Wij zetten ruimtelijke ambities van de provincies om in concrete plannen. Dit doen wij in 

samenwerking met alle betrokkenen in het gebied. 

Wij richten het landschap van morgen in Groningen en Drenthe in, waarin alle generaties kunnen 

wonen, werken en recreëren. 

 

Opdracht:  

Uitvoeren van de prestatieovereenkomst (PPO’s) voor de provincies Groningen en Drenthe.  

 

Taken: 

Inrichting van het landelijk gebied ten behoeve van natuur, water, landbouw en belendende 

beleidsvelden, en grondtransacties ten behoeve hiervan. 

 

Verwachte levensduur  

De termijn voor deze verbonden Partij loopt vooralsnog tot 2028. Wij hebben ons als provincies 

verplicht aan het Rijk om minimaal in 2028 de ontwikkelopgave van het Natuurlijk Netwerk Nederland 

gerealiseerd te hebben met daaraan gekoppeld de kwaliteit van de Natura 2000 gebieden. Deze 

laatste en daarnaast de andere beleidsopgaven in het landelijk gebied zijn blijvend. 

 

Risicoparagraaf: 

 

Financiële risico’s 

De financiële risico’s moeten worden onderscheiden in: 

1. de risico’s voortvloeiende uit de uitvoering van de natuurontwikkelingsprojecten (verwerving 

en inrichting) (de programmakosten)  

2. de risico’s samenhangende met de uitvoeringsorganisatie (de apparaatskosten) 

 

Net als in de periode 2007-2014 zal de uitvoeringsorganisatie in opdracht en mandaat van beide 

provincies natuurontwikkelingsprojecten ter hand nemen waarover periodiek verantwoording wordt 

afgelegd aan de desbetreffende provincie.  

De jaaropdracht wordt, net als nu het geval is, vastgelegd in de provinciale prestatie overeenkomst 

(PPO). Op basis van de provinciale prestatie verantwoording worden meerdere keren per jaar 

voortgangsgesprekken gevoerd waarin bijsturingsafspraken kunnen worden gemaakt. De bereikte 

resultaten worden vanuit de provincies gemeld in de reguliere beleidsverantwoording (p/c-cyclus). 

 

De uitgaven en inkomsten samenhangende met de uitvoering van de natuurprojecten (de zgn. 

programmakosten) worden geheel door gefactureerd aan de opdrachtgevers. Hierin treden geen 

veranderingen op als een verbonden partij / zelfstandige uitvoeringsorganisatie wordt opgericht en ook 

niet als de DLG medewerkers bij de provincie in dienst blijven. De provincie blijft het financiële risico 

dragen.  

 

Provincie en Rijk hebben afspraken gemaakt over de te realiseren prestaties in de vorm van 

grondverwerving en natuurontwikkeling (inclusief de hiervoor benodigde organisatie) en de daarbij 

behorende provinciefondsuitkering (incl. apparaatskosten). Zowel rijks- als provinciale bezuinigingen 

zijn mogelijk en kunnen de realisatie van de afgesproken prestaties bemoeilijken. Wij hebben u 

hierover bij brief geïnformeerd op 25 september 2013 met kenmerk 39/3.3/120130068938 en op 8 mei 

2014, kenmerk 19/3.2/2014002885.  
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Beleidsmatige risico’s 

Deze zullen niet anders zijn dan dat het nu geregeld is. Deze risico’s zijn en blijven voor de provincie.  

Of DLG nu onderdeel van de provincie wordt/blijft of wordt ondergebracht in een zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie.  

 

Bestuurlijke risico’s 

Juist door het onderbrengen van de uitvoerende taken in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie 

worden ‘rollenconflicten’ voorkomen, door een striktere scheiding tussen beleid en uitvoering.  

 

Financiële gevolgen  

Zie de bijlage met daarin de financiële actualisatie DLG die besproken is in de commissie FCBE van  

3 december 2014. Zoals hierboven vermeld kunnen de kosten worden onderscheiden in programma- 

en apparaatskosten:  

 

Programmakosten 

De programmakosten hebben betrekking op de natuurontwikkelingsprojecten en subsidies en worden 

geraamd in programma 7 Plattelandsontwikkeling. Over het natuurakkoord en de financiële gevolgen 

voor onze meerjarenbegroting bent u geïnformeerd in de voorjaarsnota 2014 en 1
e
 financiële 

actualisatie 2014. 

 

Apparaatskosten 

De kosten van de organisatie (apparaatskosten) werden tot heden niet geraamd. Tussen 2007 en 

2014 werd immers de basis dienstverlening door DLG niet aan de provincies in rekening gebracht. Als 

gevolg van het decentralisatieakkoord Natuur wordt de DLG opgeheven en moet Drenthe 51,7 fte 

overnemen van DLG. Daarvoor is een structurele verhoging van de provinciefondsuitkering ontvangen 

van € 5,3 miljoen voor Drenthe. Voor Groningen gaat het om 24,4 fte en een decentralisatie uitkering 

van € 2,5 miljoen. De door ons voorgestelde samenwerkingsorganisatie zou dus een formatie krijgen 

van 76,1 fte te dekken uit een decentralisatie uitkering van € 7,8 miljoen.  

 

2015 

Het jaar 2015 wordt een tussenjaar. De vorming van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie die de 

werkzaamheden van de DLG voortzet, neemt enige tijd in beslag. Daarom komen de DLG 

medewerkers eerst in dienst van de provincie Drenthe. Er worden 3 organisatorische teams gevormd. 

In de 2
e
 financiële actualisatie 2014 is de begroting van Drenthe voor 2015 op dit punt  geactualiseerd. 

 

De kosten van de uitvoeringsorganisatie in oprichting (apparaatskosten voor 10 maanden) worden 

geraamd op € 6,4 miljoen en bestaan in 2015 vooral uit loon- en bijkomende personele kosten, de 

huisvesting, alsmede overhead in de vorm van ICT, archiefkosten, administratie en 

communicatiekosten en worden gedekt door extra decentralisatie uitkering van € 6,5 miljoen.  

In 2014 en 2015 zullen ook een aantal investeringen moeten worden gedaan in de ICT-omgeving en 

de interne huisvesting ter voorbereiding van de komst van de DLG medewerkers. Daarnaast is er 

sprake van een aantal aanloopkosten in 2015 voor onder andere de inrichting van het archief en de 

ICT- omgeving, het overschrijven van gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) naar 

provincie, en de personele inzet ter facilitering van de komst van de DLG medewerkers. Deze kosten 

zullen worden terugverdiend en terugbetaald door de uitvoeringsorganisatie. 

 

2016 e.v. 

In de 2
e
 financiële actualisatie  hebben we een voorlopige doorkijk naar 2016 en latere jaren 

opgenomen sluitende op een voordelige exploitatie. Vanaf 2016 zal, in het geval van een 

gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, de uitvoeringsorganisatie een eigen begroting krijgen en zullen 
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de nu geraamde kosten van de uitvoeringsorganisatie weer uit de begroting van Drenthe worden 

verwijderd en vervangen door een nieuwe begrotingspost “bijdrage aan de gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie wegens apparaatskosten”. De raming hiervan is in principe gelijk aan de hoogte 

van de extra decentralisatie uitkering natuur voor overname personeel van de DLG. 

Wij verwachten dat de extra provinciefondsuitkering voldoende is voor de dekking van de exploitatie 

van de uitvoeringsorganisatie inclusief de terugbetaling van de door Drenthe voorgeschoten 

eenmalige aanloopkosten. De uitvoeringsorganisatie start met een negatief eigen vermogen als 

gevolg van de door Drenthe in rekening gebrachte aanloopkosten. De terugbetaling van deze 

aanloopkosten uit de exploitatie van de uitvoeringsorganisatie van 2016 tot en met 2018 is aan strikte 

afspraken gebonden. Mochten zich door onvoorziene omstandigheden toch overschrijdingen van de 

begroting plaatsvinden, dan worden deze gedeeld zoals is vastgelegd in het bestuursconvenant 

tussen beide provincies (een verhouding 2/3-1/3 als dit betrekking heeft op personele kosten en 50/50 

als dit betrekking heeft op de overige organisatiekosten).  

 

Positie van de provincie  

De voormalige taken van DLG zijn conform de afspraken tussen Rijk en provincies toebedeeld aan de 

provincies. Naast het feit dat er in Drenthe een grote natuuropgave ligt behoort de inrichting van het 

landelijk gebied ook tot de kerntaken van de provincies. Met elkaar hebben wij in onze Nota 

Verbonden Partijen afgesproken dat ‘wat publiek kan, ook publiek moet”. Vanuit onze 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken en de gewenste voortzetting van de 

intermediaire rol van het voormalig DLG in het veld gaat onze voorkeur dan ook uit naar een 

publiekrechtelijke samenwerking met provinciale vertegenwoordiging = Verbonden Partij. Bij deze 

vorm is de provinciale vertegenwoordiging beter geborgd. Binnen de publiekrechtelijke samenwerking 

zijn er een drietal vormen van een GR en een DVO. De voor-en nadelen van deze 

samenwerkingsvormen vindt u terug in het bijbehorende statenvoorstel. Met de inwerkingtreding van 

de GR bedrijfsvoeringsorganisatie (BOV) is de minister tegemoet gekomen aan de wens om de 

uitvoering op afstand te plaatsen met instandhouding van de bevoegdheden van zowel GS als PS en 

de democratische waarborgen. Bij deze vorm wordt in de regeling vastgelegd op welke wijze de staten 

worden geïnformeerd. 

 

Bij een GR BVO leveren zowel de provincie Groningen als Drenthe (een) afgevaardigde(n) voor het 

Dagelijks Bestuur (leden van GS). Bij deze organisatievorm is er geen Algemeen Bestuur (AB).  

 

Rol van Provinciale Staten 

De rol van PS zal niet anders worden dan dat het nu rondom de uitvoering van deze taken geregeld 

is. Indien taken intern bij de provincie blijven zal deze afdeling verantwoording aan GS moeten 

afleggen over de behaalde doelen. GS legt op de afgesproken wijze hierover verantwoording af aan 

PS. De sturing op verbonden partijen gebeurt zoals is vastgelegd. PS wordt geïnformeerd middels een 

jaarverslag en begroting.  

 

Rechtsgevolgen 

 

Rechtspositie 

Inzet hierbij is dat de rechtspositie die in de tijdelijke fase geldt, ook zal gelden voor de zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie, namelijk de rechtspositie van de Provincie Drenthe. Dit is ook gecommuniceerd 

met medewerkers van DLG. Formele besluitvorming zal vanzelfsprekend pas plaatsvinden nadat 

besluitvorming over de rechtsvorm heeft plaatsgevonden. 
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BTW compensatie  

De BTW die een verbonden partij betaalt, kunnen wij als provincie terugvorderen. Hierover dienen 

nadere afspraken te worden gemaakt met de Belastingdienst.  

 

Aansprakelijkheid 

In een zelfstandige uitvoeringsorganisatie dient de aansprakelijkheid voor personeel zelf verzekerd te 

worden, net zoals b.v. bij de RUD.  

Verder blijft de aansprakelijkheid liggen bij de beide provincies voor hun deel in de dienstverlening.  

 

 

Randvoorwaarden voor de uiteindelijke inrichting 

Voor dit moment kunnen wij op hoofdlijnen ingaan op de randvoorwaarden ingaan. Deze zullen met 

name in de ontwerpfase bij het bedrijfsplan nader worden uitgewerkt.  

Wij denken er aan om randvoorwaarden op te nemen, als:   

 Ontwerpregeling: die wordt opgesteld in de Ontwerpfase van het protocol.   

 Financiële randvoorwaarden: deze zijn al zoveel mogelijk opgenomen bij de ‘financiële risico’s 

en financiële gevolgen’. En zullen bij het opstellen van de Ontwerpregeling indien noodzakelijk 

verder worden uitgewerkt. Hier wordt nader ingegaan bij de Ontwerpfase uit het protocol.  

 Informeren PS: over de wijze waarop PS wordt geïnformeerd bij oprichten van een verbonden 

partij, zullen wij handelen in de geest van het Protocol Verbonden Partijen.  

 



Financiële bijlage Begroting 2015 uitvoeringsorganisatie DLG 
Ter informatie is deze begroting 2015 van de DLG uitvoeringsorganisatie toegevoegd. 
Deze cijfers zijn verwerkt in de 2e actualisatie. 
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de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 6 november 2014
Ons kenmerk 4513.1 0 1201 4006380
Behandeld door mevrouw M.A.M. van der Stok (0592) 36 56 52 en mevrouw
A.M. Wilkens (0592) 36 56 80

Onderwerp: Stand van zaken samenwerking provincies Groningen en Drenthe DLG-
taken, organisatieontwikkeling en uitvoeringsaspecten

Geachte voorzitter/leden,

Op 3 juli 2014 hebt u van ons een brief ontvangen over de stand van zaken met be-
trekking tot de transitie Dienst Landelijk Gebied (DLG). Wij willen u graag in een vroeg
stadium betrekken bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Met deze brief nemen
wij u mee in het proces hoe wij de transitie samen vorm willen geven.

De kern van de transitie is dat de taken en de medewerkers van de DLG onder-
gebracht worden bij de provincies. De provincies Groningen en Drenthe hebben res-
pectievelijk 24,4 en 51,7 fte toegewezen gekregen. De hiermee gepaard gaande mid-
delen zijn € 2,5 miljoen voor de provincie Groningen en € 5,3 miljoen voor Drenthe.
Deze middelen worden structureel aan het Provinciefonds toegevoegd. De provincies

Drenthe en Groningen werken momenteel intensief samen in het transitieproces (zie

hiervoor bijlage 1).

Huidige werkwijze
Op dit moment werken wij naar tevredenheid met een prestatieovereenkomst tussen
de DLG en de beide provincies. Deze werkwijze blijft uitgangspunt voor de uitvoering
van het provinciaal plattelandsbeleid.

De taken die de DLG voor ons uitvoert, concentreren zich rond de inrichting van het
landelijk gebied en grondtransacties ten behoeve van de natuur en landbouw. Beide
provincies hebben langjarige ervaring met het laten uitvoeren van deze taken door de
DLG. ln gebiedsprocessen heeft de DLG nu een intermediaire rol die wijwillen conti-
nueren. Beleidsontwikkeling vindt binnen de provinciale organisatie plaats. Het heeft
onze voorkeur om deze werkwijze voort te zetten.
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Samenwerking Drenthe-G ron ingen
Kwaliteit van de uitvoering van de DlG-taken heeft voor ons hoge prioriteit. Daarnaast
vinden wij een efficiënte en doelmatige organisatie van groot belang. Hierbij kan
gedacht worden aan het flexibel inzetten van medewerkers en het effectief benutten

van specialisaties. Vanuit het kostenaspect levert samenwerking winst op. Daarom

hebben wij besloten samen te werken met de provincie Groningen met als doel te
komen tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2016. Om te komen

tot een dergelijke uitvoeringsorganisatie is het niet haalbaar per 1 maart 2015 alle

stappen te hebben doorlopen. Wij hebben dan ook voor de tussenliggende periode

een bestuursconvenant gesloten met de provincie Groningen, naast een nog op te
stellen d ienstverlen ingsovereenkomst.

Bestuursconvenant
Ter voorbereiding op de indiensttreding van de aan Drenthe en Groningen toege-
wezen DlG-medewerkers per 1 maart 2015 bij de provincie Drenthe, wordt nu al in-

tensief samengewerkt en geïnvesteerd in zaken als huisvesting, ICT en telefonie. Met

een bestuursconvenant worden hierover heldere afspraken gemaakt en kosten en

risico's gedeeld. Dit convenant is voor u ter kennisname als bijlage 2 bijgevoegd.

Dienstverleningsovereen komst (DVO)

ln de DVO worden afspraken gemaakt over welke diensten Groningen van Drenthe

afneemt. Van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie is bij een DVO (nog) geen

sprake. ln het licht van deze samenwerking is besloten de aan beide provincies toe-
gewezen medewerkers in dienst te nemen bij de provincie Drenthe. ln het bestuurs-

convenant en de nog op te stellen DVO zijn via verdeelsleutels de consequenties,

waaronder de kosten, verdeeld over beide provincies. Voor de korte termijn is een

DVO een voor de hand liggende tussenoplossing om afspraken met elkaar aan te
gaan. ln het kader van onder andere de gewenste gelijkwaardigheid is een gezamen-

lijke uitvoeringsorganisatie een beter passende samenwerkingsvorm voor de lange

termijn.

Nota Verbonden Partijen
ln ons proces om tot een keuze te komen voor een gezamenlijke uitvoeringsorgani-
satie hebben wij de verschillende stappen doorlopen van het besliskader uit de Nota
Verbonden Partijen (bijlage 3). Van belang hierbij is om te kijken welke rol de pro-

vincie heeft en wat in het kader van de onder te brengen taken de rolverdeling is
tussen Gedeputeerde en Provinciale Staten.

U itwerking organ isatievorm
Vanuit de wens om te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de pro-

vincies Drenthe en Groningen, ligt het voor de hand de taken en medewerkers onder
te brengen in een aparte entiteit. De beoogde samenwerking tussen beide provincies

is erop gericht daI zij gezamenlijk verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen over
de u itvoeringsorgan isatie.
ln de Nota Verbonden Partijen staat een aantal rechtsvormen beschreven. Op grond

van de Provinciewet en de Nota Verbonden Partijen is de lijn dat "wat publiek kan,
publiek moet". Wij achten de uitvoering van de DlG-taken van publiek belang. Om

onze beleidsdoelen op dit beleidsterrein goed te kunnen behartigen, verdient een
publiekrechtelijke vorm van samenwerking dan ook onze voorkeur, te weten de
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Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit mede uit oogpunt van democratische con-
trole en aspecten als rechtsbescherming.

Privaatrechtelijke constructies zijn toegestaan als de taakbehartiging minder goed kan
plaatsvinden binnen een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Hiervan is bij de

uitvoering van de DLG{aken geen sprake. Gelet op het politieke belang en de ge-

wenste invloed en sturing op de uitvoering van de DLGtaken, ligt een privaatrechte-

lijke organisatie als bijvoorbeeld een stichting daarmee minder voor de hand.

Voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm is er binnen de Wet Gemeenschap-
pelijke Regelingen (WGR)een aantal vormen interessant.
De meest gebruikte vorm is de GR met een openbaar lichaam. Dit was tot nu toe de
enige vorm van een GR met rechtspersoonlijkheid. Dit laatste is belangrijk om rechts-
handelingen te verrichten en personeel in dienst te kunnen nemen. Deze vorm is

passend als de inzet is om taken van regeling en bestuur over te dragen.

Bijde DlG-taken is van belang dat er een scheiding is tussen beleid en uitvoering.
Per '1 januari 2015 treedt naar verwachting de gewijzigde WGR in werking, met de GR
Light als nieuwe vorm, speciaal voor samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering
en uitvoeringstaken. Deze vorm maakt het mogelijk personeel in dienst te nemen en

een bedrijfsmatige uitvoeringsdienst in te richten. De sturing en beleidsbepaling blijven
bij de verantwoordelijke provincies. Onze voorkeur gaat uit naar een GR Light voor de
n ieuwe zelfstandige u itvoeringsorganisatie.
Met een GR Light komt de gelijkwaardigheid tussen de provincies Groningen en

Drenthe ten aanzien van hun samenwerking meer tot zijn recht. Beide provincies

hebben vanaf dat moment - streefdatum is 1 januari 2016 - eenzelfde positie ten op-
zichte van de desbetreffende uitvoeringsorganisatie. Een belangrijk verschil met de
GR openbaar lichaam is dat de GR Light een ongeleed bestuur heeft, met slechts één
bestuurslaag naast een directeur.

Verantwoording
Op het uitvoerend bevoegdheidsniveau (dus op niveau van Gedeputeerde Staten)
wordt een GR aangegaan. De GR Light gaat niet verder dan een uitvoeringsdienst die
in samenwerking wordt uitgevoerd. Hiervoor blijft gelden dat "alles wat voorheen langs
uw Staten ging, ook bij de GR Light-constructie nog steeds langs uw Staten zal gaan".

De instemming van uw Staten is nodig voor de oprichting van een GR Light, waarbij
bepaald wordt welke taken de GR Light gaat uitvoeren. Ook geldt de gebruikelijke
informatie- en verantwoord ingspl icht.

Planning
Beide provincies streven ernaar om per 1 januari 2016 een gezamenlijke uitvoerings-
organisatie te hebben opgericht. Wij zijn voornemens in de Statenvergadering van
28 januari 2015 u een voorstel te doen over de uiteindelijke organisatievorm met het
verzoek aan uw Staten hierover een principebesluit te nemen.
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Wij zijn graag bereld deze brief nader toe te lichten en met u in gesprek te gaan in de
eommissievergadering FCBE op 3 december 2O14.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlagen:
- Voortgang transitie DLG

- Convenant
- Besliskader



Bijlage I Voortgang transitie DLG stand van zaken eind oktobe¡ 2014

De transitie van DLG-taken naar de provincies is een complex proces dat, naast het landelijke spoor
waarin de provincies al dan niet gezamenlijk afspraken met het ministerie van EZ, in feite bestaat uit
drie parallelle processen:

1. Het uitvoeren van de prestatieovereenkomst
DLG voert nu taken uit voor de provincies Drenthe en Groningen. Deze taken zijn vastgelegd in

een prestatieovereenkomst. Deze werkwrjze willen we ook na de transitie voortzetten. De

verantwoordelijkheid hiervoor ligt, net als nu, bij de provinciale accountmanagers die hierover
afspraken maken met de dan aangestelde programmamanager. De voorbereidingen voor de

nieuwe prestatieovereenkomst 2015 z¡n in volle gang. Uitgangpunt is: 'het werk zoals vastgelegd
in de Realisatiestrategie (Drenthe) resp. het Programma Platteland (Groningen) moet

onverminderd doorgang vinden'.
2. Plaatsing van medewerkers en inrichting van teams

De plaatsing van medewerkers van DLG bij de verschillende provincies wordt uitgevoerd door het
ministerie van EZ en speelt zich daarmee buiten de provincies af. Voor alle provincies, dus ook
Drenthe en Groningen, geldt dat ze de door hen gewenste formatie hebben aangegeven ("wordt-
tabel") en leden hebben aangeleverd voor de plaatsingscommissies. Het is de taak van die
commissies om de landelijke plaatsing te verzorgen en de provinciale formatiewensen in te
vullen. Het plaatsingsproces is in volle gang. Eind december ontvangen alle medewerkers van
DLG een plaatsingsbrief.

lnmiddels zijn binnen DLG drie teamleiders en een programmamanager benoemd, die onder
leiding van een concernmanager van Drenthe de nieuwe teams gaan inrichten en de DLG-

medewerkers begeleiden naar de nieuwe organisatie.
3. De opbouw van de uitvoeringsorganisatie

Hiervoor verwijzen wij naar de bijgevoegde statenbrief.

Naast deze trajecten willen wij u graag over de volgende ontwikkelingen informeren die betrekking
hebben op de inrichting van de uitvoeringsorganisatie:

Financiën
Voor de transitie is een project- en een exploitatiebegroting opgesteld. Dezezqn venryerkt in de
reguliere begrotingsstukken en via de gangbare weg reeds naar u toegekomen. De begroting laat een
gezonde bedrijfsvoering zien in relatie tot de toegekende rijksmiddelen. De grootste investeringen die
gedaan worden betreffen ICT en huisvesting.

tcT
ln 2015 wordt nog gewerkt met de systemen die ook nu worden gebruikt door DLG. Hiermee wordt
volgend jaar een solide uitvoering bewerkstelligd en is er tijd om voor de uitvoeringsorganisatie een
nieuwe ICT-omgeving te realiseren. Deze realisatie is noodzakelijk omdat de vereiste systemen (o.a.

vastgoedregistratie, betaalmodule en projectadministratie) niet bij de provincie Drenthe aanwezig zijn
en het Rijk vanaf 1 januari2016 geen ondersteuning meer biedt.

Huisvesting en archief
Binnen beide provincies zijn inmiddels werkplekken aangewezen voor de nieuwe medewerkers. De

eerste voorbereidingen voor de herinrichting zijn getroffen en worden de komende weken verder
vormgegeven. Het werken op meerdere locaties én het werken met rijkssystemen betekent dat er een

ander werkplekconcept van toepassing is dan het huidige concept.

De overdracht van archieven van DLG naar de provincies is inmiddels in volle gang en zal tijdig

worden afgerond.
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Profiel
De DLG die per 1 maart 2015 wordt opgeheven heeft een herkenbaar profiel als

uitvoeringsorganisatie, met een intermediaire positie. Het streven is om in 2016 een gezamenlijke

uitvoeringsorganisatie in te richten. Het is om die reden logisch tijdens deze fase (1 maart 2015 - 1

januari2016) de organisatie alte positioneren als herkenbare eenheid. Dit geeft herkenbaarheid bijde
te plaatsen DLG-medewerkers, die anders twee maal een organisatieverandering ervaren, en ook
voor partijen waarmee wordt samengewerkt.
Samen met de provincie Groningen en DLG bereiden wij het profielvan de nieuwe eenheid voor. Op
basis hiervan worden de huisstijl, naam en logo bepaald.

Gommunicatie
Door regelmatig actief te communiceren en zichtbaar te zrjn voor DLG-medewerkers proberen we de
overgang van Rijk naar provincie te vergemakkelijken en hen een warm welkom te bieden. De
provinciale medewerkers, die opeens veel nieuwe collega's in het gebouw zullen zien, worden goed
geïnformeerd.



Bijlage 3 - Besliskader voor aangaan en behouden van een deelneming (Bron: Nota Verbonden
Partijen, september 201 2)

I

Ja, ¡s publiek belang. Behartiging voor samenleving als geheel is
gelvenst. Provincie heeft wettelijke taak vanuit WLG, maakt het
beleid en wil invloed en sturing houden.

Aan de markt overlaten;
Aan Rijk of gemeenten
overlaten

Uitvoering door de provincie
zeft

lnstrumenten voor een rol op afstand:
o gêVêh subsidie met

vooruvaarden
. verstrekken van geldleningen

of garantstelling
r gevêñ van opdracht aan

derden
. mede-initiatief tot opríchten

van een privaatrechtelijke

organisatie zonder daaraan

deelte nemen

nee

+

, volledlge provlnciale betrokkenheid is niet noodzakelijk. De
ul rende taken van DLG kunnen 'buiten de deur worden gezet'
Zo was het lol nu toe ook geregeld, DLG viel onder het Rijk.

l{ee, van behng ls dd de
oenrle invloed en

De provincie wll meer sturings-
mogel||kh€den ên lnvloed al8
opdra everdan b,v. bij
subsidie ìrÊrstrekken en
opdracht geven aan derden.

nee

Hiermee hebben wij de beslisboom doorlopen en komen we uit bij een Verbonden Partij met een
publiekrechtelijke participatie. Voor een verdere argumentatie over naar welke vorm van
publiekrechtelijke participatie onze voorkeur uitgaat, verwijzen wij naar de brief aan uw staten. Het
besliskader loopt door, maar is verder niet van toepassing.

I
j

Ja

)a

Ja, publiek
belang dient bij
voorkeur binnen
publiekrecht te
worden
behartlgd. De
WgrmaeK
sameriuêrking
tusgen over-
heden mogel¡jk.


