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Geachte dames en heren. 

Bijgaand zenden wij u de antwoorden op de vragen van de fracties van het CDA, 
SP, W D , PvdA, D66 en P W die naar aanleiding van de aan u aangeboden 
jaarstukken over 2012, zijn gesteld. 

Tevens treft u twee gewijzigde tabellen uit de Programmarekening 2012 aan. Dit 
betreft een gewijzigde bijlage SISA en een tabel op pagina 217. De Regio 
Groningen-Assen is belast met de uitvoering van de specifieke uitkering Regionale 
mobiliteitsfondsen. Initieel is aangeven dat de besteding in 2012 € 1 miljoen was 
dit is later gewijzigd naar € 750.000 als gevolg van de controle door E&Y 
accountants van de jaarrekening van de RGA. Tevens is geconstateerd dat Tabel 
4 Inkomsten lokale heffingen op pagina 217 van de Programmarekening niet 
volledig is. Beide tabellen zijn bij de beantwoording van de vragen gevoegd. 

Daarnaast is geconstateerd dat Bijlage L Staat van Subsidies, zoals opgenomen 
vanaf pagina 380 van de Productenrekening 2012 de totaaltellingen ontbreken. 
Onze excuses hiervoor. Daar deze bijlage 18 pagina's lang is hebben wij besloten 
niet de hele bijlage gecorrigeerd mee te sturen. De jaarstukken zullen op 29 mei 
aanstaande onder andere in de commissie BFE en in uw Staten worden 
behandeld. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 
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Bijlagen: 

Nr. Titel Bijgevoegd Ter inzage in 
de Statenkast 

1 Beantwoording technische vragen Ja Nee 



Technische vragen PvdA-fractie 

1 Onder het hoofdstuk Weerstandsvermogen geeft u aan dat in de jaarrekening 2012 binnen de 
algemene reserve een bedrag van ca. € 13,9 miljoen als incidenteel beschikbare 
weerstandcapaciteit resteert. Ook onder het Overzicht en verloop reserves geeft u ditzelfde 
beeld aan, nl. € 27.129.263 aan verplichtingen op een Algemene reserve van € 41.059.263. 
Onze vraag is hoe wij de interpretatie van de accountant moeten duiden, die aangeeft dat de 
vrije ruimte ultimo 2012 in de algemene reserve € 4.309.489 bedraagt. Een verschil derhalve 
van ruim € 9,6 miljoen. 

Antwoord: 
In de toelichting op de Algemene Reserve op biz. 258 van de Programmarekening wordt aangegeven 
dat er een vrije ruimte van € 4.309.489 is. Dit is echter niet de vrije ruimte zoals door de accountant is 
bepaald. Onder de tekst over de vrije ruimte wordt wel de accountant genoemd, maar dat heeft 
betrekking op het onderzoek naar het minimaal benodigd weerstandsvermogen. Het bedrag van €4,3 
miljoen is niet de vrije ruimte ultimo 2012 in de Algemene Reserve, maar het bedrag dat is 
overgenomen uit de Programmarekening 2011 en niet is aangepast op de situatie ultimo 2012. 
De vrije ruimte, lees beschikbaar als incidenteel beschikbaar weerstandcapaciteit, is €13,9 miljoen. 
Dit is overeenkomstig het overzicht en verloop reserves zoals weergegeven op biz. 251 van de 
Programmarekening. Op bladzijde 258 had dus een bedrag van €13,9 miljoen aan vrije ruimte 
moeten staan in plaats van €4,3 miljoen. 

2 Onderdeel van de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is een opslagbedrag voor 
algemene nog niet nader te benoemen bedrijfsrisico's en p.m. posten. Het hiervoor benodigde 
bedrag is berekend op 10% van het netto budget van de provincie Groningen. Hoeveel 
bedraagt dit netto budget voor het jaar 2012 en mocht deze berekening van bruto naar netto 
budget op een eenvoudige wijze zijn uit te voeren dan ontvangen wij betreffende opgave 
gaarne. 

Antwoord: 
Het bepalen van het opslagbedrag ter dekking van algemene nog niet nader te benoemen 
bedrijfsrisico's en p.m. posten geschiedt in principe 1 keer per 4 jaar bij het extern onderzoek naar het 
minimaal benodigde weerstandsvermogen. Wij hebben deze berekening in het kader van de 
Programmarekening 2012 dan ook niet opnieuw verricht. Ernst & Young Accountants hebben in het 
jaar 2010 het opslagbedrag van €12,7 miljoen berekend op basis van 10% van het netto budget van 
ca. € 127 miljoen van de begroting 2010. 

3 U heeft op 11 december 2012, na besluitvorming in de gemeenteraad van Groningen, 
besloten de aanbestedingsprocedure RegioTram te stoppen en de projectorganisatie te 
beëindigen. In uw brieven van 2 oktober 2012 en 11 december 2012 gaat u ervan uit dat de 
gemeente Groningen ons en de regio Groningen-Assen compenseert. In het controle rapport 
van de accountant worden de voorbereidingskosten genoemd. Deze bedragen inclusief 
vergoedingen aan jnschrijvers € 30,7 miljoen. Daarnaast heeft onze provincie 
planuitwerkingskosten gemaakt van € 0,7 miljoen. Wij vragen ons af of in het kader van de 
RegioTram nog andere kosten zijn gemaakt, die in het vorenstaande niet zijn opgenomen 
(bijvoorbeeld afwikkelingskosten). Tevens vragen wij ons af of in het overleg met de gemeente 
Groningen vorderingen worden gemaakt over de vergoeding van de door de provincie 
Groningen gemaakte kosten. Wilt u ons deelgenoot maken van de stand van zaken? Mogen 
wij verwachten dat de met het project RegioTram door ons gemaakte kosten, die verantwoord 
zijn als last in de exploitatie, dan wel ten laste zijn geboekt van ons deel van de RSP-ZZL 
gelden binnenkort vrijvallen en weer beschikbaar zijn? 

Antwoord: 
Alle bekende kosten zijn meegenomen in de voorbereidingskosten. De provincie heeft geen andere 
kosten gemaakt. De in de exploitatie verantwoorde kosten RegioTram zijn ten laste van het MIT 
gebracht. Het overleg met de gemeente Groningen is nog gaande. Over de uitkomsten hiervan 
kunnen wij u nog niets mededelen. Wij kunnen dus ook nog niet aangeven of er een correctie van de 
lasten zal plaatsvinden, leidend tot vrijval in het MIT. 



4 Het saldo van de bestemmingsreserve RSP-ZZL bedraagt per ultimo 2012 € 253.539.130. Het 
aandeel van onze provincie in de cofinanciering bedraagt € 245 min. Betekent dit dat het 
verschil in principe kan toevallen aan de Algemene Reserve? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee, het verschil kan niet toevallen aan de Algemene Reserve. De RSP-middelen dienen te worden 
geïndexeerd met de toegekende IBOI (Index Bruto Overheids Investeringen). De genoemde € 245 
miljoen is prijspeil 2007. Prijspeil 2012 is dit bedrag gegroeid naar €261 miljoen. Het verschil tussen 
de € 261 miljoen en €253,6 miljoen (het huidige saldo) wordt verklaard door de RSP-betalingen die 
de provincie reeds heeft gedaan. 

5 De grondexploitatie Blauwestad is herijkt. In de risicotabel bij het Weerstandsvermogen wordt 
niet ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot betwiste kavelverkopen aan Bam en 
Ballast Nedam. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken? 

Antwoord: 
Over de afnameverplichting van Ballast Nedam en BAM wordt nog geprocedeerd. De stand van zaken 
in dat proces is dat de rechtbank recentelijk heeft beslist dat partijen schriftelijk moeten reageren op 
de door de andere partijen ingediende stukken. Voor de Provincie houdt dat in dat zij zal reageren op 
de eerste reactie van Ballast Nedam en BAM en van Koop/Geveke op de dagvaarding en op de 
tegeneis van Ballast Nedam en Bam. De nieuwe stukken moeten uitedijk begin juli 2013 bij de 
rechtbank worden ingeleverd. Hoe deze procedure uiteindelijk ook afloopt, de Provincie zal in geen 
geval moeten betalen: wint zij, dan ontvangt zij; verliest zij, dan heeft zij geen financiële verplichtingen 
jegens de tegenpartijen. Een voorziening in het weerstandsvermogen is dan ook niet op zijn plaats. 
In de GREX van het project Blauwestad is p.m. een post opgenomen onder inkomsten. 



Technische vragen WD-fractie 

1 In de aanbiedingsbrief komt naar voren dat 50,8% van de middelen nieuwbeleid/aanvullende 
bestedingsvoorstellen niet in 2012 is besteed. Indien de lijst is geschoond met drie duidelijke 
grote aanleidingen gaat het percentage niet besteed naar 72,8 . Is hier een beknopt overzicht 
met cijfers van te geven? 

Antwoord: 
In onderstaand overzicht hebben wij de 3 grootste afwijkingen apart weergegeven en vervolgens in 
mindehng gebracht op de totale middelen voor nieuw beleid/aanvullende bestedingsvoorstellen. In de 
Voordracht bij de Programmarekening 2012 hebben wij aangegeven dat indien de 3 grootste 
afwijkingen buiten beschouwing worden gelaten, 72,8%, van de middelen is besteed in 2012. Op basis 
van onderstaand overzicht komt het bestede deel uit op 71,5%,. De afwijking van 0,3%o is te verklaren 
doordat in de oorspronkelijke berekening het bestede bedrag van de extra investeringsmiddelen PLG 
ad. € 216.050 niet is gecorrigeerd. Onderstaande tabel geeft het juiste beeld weer 

Omschrijving Budget 2012 Besteed Door 
gescho\«n 
na latere 

jaren 

Vrijval 

Totaal programma's 25.040.589 11.801.035 12.706.037 .S,33.518 

Grote afwijking (3 posten) 
Provinciale Meefinanciering 4.000.000 4.000.000 
Extra ln\«sterlngsnniddelen PLG 2.830.000 216.050 2.613.950 
Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog (ESFI) 

Totaal grote afwijking (3 posten) 

2.000.000 2.000.000 Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog (ESFI) 

Totaal grote afwijking (3 posten) 8.830.000 216.050 8.613.950 0 

Totaal programma's excl. grote afwijkingen 16.210.589 11.584.985 4.092.087 533.518 

Procentueel 71,5% 25,2% 3,3% 

2 Is het afboeken van de Blauwe Stad aanleiding om het minimaal benodigde 
weerstandsvermogen te heroverwegen? 

Antwoord: 
De risico's Blauwestad zijn ondanks het gewijzigde risicoprofiel als gevolg van de herijking van de 
grondexploitatie opgenomen als p.m. post. Het opslagbedrag van € 12,7 miljoen, ter dekking van 
algemene nog niet nader te benoemen bedrijfsrisico's en p.m. posten, is in de Programmarekening 
2012 niet gewijzigd. In dit verband wordt opgemerkt dat wij hebben aangegeven dat wij op uw verzoek 
nog eens goed kijken naar de zogenaamde p.m. posten. Bij de Integrale Bijstelling 2013 komen wij 
met een nader uitgewerkt voorstel inzake de p.m. posten. Hierbij zullen wij tevens aandacht besteden 
aan het gehanteerde opslagbedrag van € 12,7 miljoen. 

Programmarekening 2012: 

3 Staat op biz. 49 dat een overschrijding op automatiseringskosten op projecten wordt geboekt? 
Antwoord: 
Ten opzichte van de raming is op het onderdeel automatiseringskosten een overschrijding van 
€ 565.856 ontstaan. De afwijking is een gevolg van de uitvoering van projecten die nog doorlopen 
vanuit voorgaande jaren en waarvoor in die jaren middelen zijn begroot. De niet bestede middelen zijn 
vervolgens toegevoegd aan de reserve Automatisering en worden in 2012 weer onttrokken aan de 
reserve. Dit is echter niet verwerkt in de raming. 



4 Biz. 107 Hoe komtzo'n bedrag tot stand? 
Antwoord: 
Als gevolg van de ontruiming van het gebied Woltersum e. o. tijdens de wateroverlast van januari 
2012, zijn door de gemeente Ten Boer (externe) kosten gemaakt voor het transport van vee, het huren 
van stalruimte en schade van ondernemingen en bewoners. Omdat deze kosten niet door de 
verzekering worden gedekt en de gemeente Ten Boer financieel niet in staat was om deze kosten te 
dragen, heeft de gemeente ons in een bestuudijk overleg gevraagd voor 50%) in de kosten bij te 
dragen. Ook het waterschap Noorderzijlvest is gevraagd om voor 50% in de kosten bij te dragen. Uit 
coulance-overwegingen hebben wij ons bereid verklaard om voor 50%o bij te dragen in de schade en 
kosten die direct verband houden met de ontruiming van het gebied Woltersum e.o. Uit bestuurlijke 
overweging hebben wij het wenselijk geacht om in goed onderling overleg tot een oplossing over de 
afwikkeling van de schade te komen om in ieder geval de inwoners niet de dupe te laten worden van 
de nasleep van de wateroverlast. De gemeente Ten Boer heeft een overzicht van de kosten bij ons 
ingediend ter grootte van €427.695. 

5 Biz 116 Is dit nazorgfonds waar sprake van is wel provinciaal geld? 
Antwoord: 
Ja, het is provinciaal geld. Bij de provincie Groningen is er niet voor gekozen om de nazorggelden in 
een aparte stichting onder te brengen. De financiering van de nazorg vindt plaats uit de opbrengsten, 
en daarop te behalen rendementen, van de in te stellen heffing. De opbrengst van de heffing wordt 
gestort in een door de Provincie Groningen opgericht en beheerd nazorgfonds. De provincie of een 
andere organisatie, die de feitelijke nazorg zal uitvoeren, krijgt geld uitgekeerd uit het fonds. 

6 Biz 121 Offshore wind. Is dit onderzoek door derden gedaan of cofinanciering of financiering 
vanuit de provincie? 

Antwoord: 
Dit onderzoek is door derden gedaan in opdracht van de provincie Groningen. 

7 Biz. 123 Vergroenen energie. Gelden deze initiatieven ook voor windenergie? 
Antwoord: 
Dat zou kunnen. Bepalend daarvoor is waar de initiatiefnemers zelf mee komen. Voorwaarde is 
uiteraard dat ze daarbij voldoen aan het provinciale windbeleid. 

8 Biz. 147 De bedragen Bibliotheken en media zijn dit dezelfde als de geoormerkte bedragen in 
het provinciefonds? 

Antwoord: 
De bedragen die voor Bibliotheken worden genoemd bestaan voor 2012 uit toegerekende 
apparaatskosten ad €38.648 en een bijdrage aan Biblionet Groningen van €3.150.300 en een 
bijdrage van €116.700 aan de provincie Drenthe voor het Drentse deel van de wetenschappelijke 
steunfunctie Bibliotheekwerk. Bij de verdeling van de middelen uit het Provinciefonds is rekening 
gehouden met het feit dat de provincies onder meer de ondersteuning van het Bibliotheekwerk als 
taak hebben, maar het bedrag dat de provincie daarvoor uittrekt berust op eigen keuzes. Voor het 
laatst gemaakt in het kader van de Cultuurnota 2013-2016. De bedragen die voor media worden 
genoemd bestaan voor 2012 uit toegerekende apparaatskosten ad €46.749 en een bijdrage aan 
RTV-Noord van € 9.241.800. De bijdrage aan RTV-Noord is gebaseerd op ons aandeel in de 
middelen die in 2000 en 2006 aan het Provinciefonds voor de regionale media zijn toegevoegd en 
vanaf 2005 verhoogd met een jaarlijks accres op basis van afspraken tussen het IPO en de stichting 
ROOS (reële index). 

9 Biz 175 Welke bedragen zijn geoormerkt in de reserve ESFI en wat is evt. vrij besteedbaar? 
Antwoord: 
Op bladzijde 175 e.v. worden de afwijkingen tussen de begrote mutaties met betrekking tot reserves 
en de werkelijke mutaties toegelicht. Op bladzijde 251 van de Programmarekening is per resen/e 
aangegeven wat van het saldo ultimo 2012 verplicht en gelabeld is. Van het eindsaldo van de reserve 
ESFI ad. €207,8 miljoen is € 34,7 miljoen verplicht en € 172,9 miljoen gelabeld. Per saldo is er een 
vrije ruimte van €0,2 miljoen. 



Technische vragen D66-fractie 

1 Tot 2012 was het verplicht om aan te geven of de provincie voldeed aan de WOPT 
(Balkenende norm), vanaf 2012 is dit gebruikelijk. Waarom is hier geen paragraaf aan gewijd? 

Antwoord: 
Tijdens het opstellen van de Programmarekening 2012 is dit wel uitgezocht. Wij hebben echter 
verzuimd te vermelden dat wij voldoen aan de WOPT. Het spreekt voor zich dat als wij niet hadden 
voldaan aan de WOPT dit hadden vermeld in de Programmarekening. 

2 Biz 28 heeft het nog over de afschaffing van het BCF. Dit is van de baan (denk aan de 
afboeking van de Blauwe Stad) Waarom hier nog genoemd? 

Antwoord: 
De politieke verantwoording is een verantwoording over het jaar 2012 en beschrijft de ontwikkelingen 
in dat jaar, daarom Is deze ontwikkeling ten aanzien van het BCF beschreven. Het klopt dat het 
kabinet af ziet van het schrappen van het btw-compensatiefonds. Hierover bent u per brief op 23 
januari 2013 geïnformeerd. 

3 Biz 45: Gerealiseerde opbrengsten motorrijtuigenbelasting. Begrijp ik het goed dat de 
provincie nu zelf verantwoordelijk is het deel oninbare opcenten? Dit gezien het feit dat de 
correctie hiervoor is afgeschaft. 

Antwoord: 
De provinciale opcenten worden via de motorrijtuigenbelasting geïnd door de Belastingdienst Een 
deel van de belastingopbrengsten blijkt echter oninbaar In het verleden is afgesproken om een 
correctie aan te brengen in de onderlinge verdeling tussen provincies. Deze correctie was bedoeld om 
de verschillen in het niveau van non-betaling tussen provincies te verdisconteren. De gebruikte 
correctiesleutel is vastgesteld in 1999, op basis van het gemiddelde percentage oninbaarleidingen per 
provincie over de jaren 1995 tot en met 1998. Omdat deze correctiemethodiek niet tot een 
aantoonbare betere verantwoording leidde, en omdat het vaststellen van nieuwe sleutel een tijdrovend 
proces is, is afgesproken om deze correctie vanaf 2012 achterwege te laten. De verantwoordelijkheid 
voor de inning van de motorrijtuigenbelasting en de provinciale opcenten staat hier los van. De 
Belastingdienst draagt de verantwoordelijkheid voor de inning van de belastingen. 

4 Biz 60: afboeking Blauwe Stad. Er wordt 25,3 miljoen afgeboekt, gedekt uit € 12 miljoen vrijval 
bruglening Enexis en € 17 miljoen weerstandsvermogen. Deze som klopt niet. Heeft deze fout 
doorwerkingen in de rest van de jaarrekening? 

Antwoord: 
Het is een juiste constatering dat de som niet klopt In eerste instantie was het de bedoeling om een 
henwaarderingscorrectie van € 29 miljoen door te voeren. In verband met het niet door gaan van de 
afschaffing van het BTW-compensatiefonds is de herwaardehngsorrectie verlaagd tot € 25,3 miljoen. 
In de toelichting op de afwijkingen is dit niet aangepast. In plaats van € 17 miljoen is €13,3 miljoen ten 
laste van het weerstandsvermogen gebracht. De fout in de toelichting heeft geen doorwerking in de 
rest van de jaarrekening. 

5 Biz 189: valt het risico accountantsverklaringen weg door SISA? Het risico is toch aanwezig 
als er een afkeurende verklaring komt? 

Antwoord: 
In het verleden werden de ontvangen accountantsverklaringen bij eigen projecten als indicator 
gebruikt om te beoordelen in hoeverre onze eigen projecten in control waren. Door de invoering van 
SISA worden bijna geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer opgesteld en vallen deze weg als 
indicator Nu worden deze projecten door de accountant gecontroleerd bij de jaarrekening Derhalve 
hebben wij de losse accountantsverklahngen laten vervallen als risico. Dit laat onverlet dat de 
projecten nog gewoon beoordeeld worden door de accountant maar nu als onderdeel van de controle 
jaarrekening. 



Technische vragen CDA-fractie 

Programmarekening 2012 

1. De systeemsprong in het openbaar vervoer is niet tot stand gekomen, (biz. 33). Wanneer 
kunnen we een integrale visie op de ontsluiting van provincie en stad verwachten? 

Antwoord: 
De integrale HOV-visie zal onderdeel uitmaken van de geactualiseerde Netwerkanalyse. De 
verwachting is dat die rond de zomervakantie wordt uitgebracht. 

2. Voor het arbeidsmarktbeleid is structureel ruim 8 ton beschikbaar gesteld per jaar er is 
echter in 2012 slechts 283.190,- besteed. Waarom is de doelstelling niet gehaald? (biz. 66) 

Antwoord: 
De bestedingen van de extra middelen zijn laat op gang gekomen door: 

het laat beschikbaar komen van de arbeidsmarktmiddelen (mei 2012), 
de structurele onderbezetting op arbeidsmarkt (1,5 FTE), 
de late invulling van een vacature, overigens direct in gang gezet toen middelen in mei 
beschikbaar kwamen, 
de verachtvoudiging van het arbeidsmarkt budget in 2012 ten opzichte van 2011 (van 
€100.000 naar €800.000), 
de gekozen voorbereidende werkwijze. 

In 2012 zijn in de zgn. Versnellingsagenda 2.0 (voorbereiding van dit programma lag in 2e helft 2012) 
over 2013 en 2014 al wel € 1 miljoen aan projecten beschikt. De hierboven beschreven punten maken 
dat besteding van de middelen 2012 laat op gang is gekomen. 

3. Hoe gaat de provincie concreet het vestigingsklimaat stimuleren? 
Antwoord: 
In het College programma is een krediet 'Promotie vestigingsklimaat' opgenomen. Voor de komende 4 
jaar is € 250.000 per jaar beschikbaar In samenwerking met derden kunnen projecten worden 
ingediend. Vanuit de regio Oost-Groningen werken 7 gemeenten momenteel aan een initiatief om 
gezamenlijk de regio te promoten en te vermarkten. 

4. T.a.v. bedrijventerreinen is slechts 4 ton ingezet van de ruim € 1 miljoen. Wat is de reden 
daarvoor? Hoe gaat het College hier daadkracht ontwikkelen? (biz. 71) 

Antwoord: 
Belangrijkste reden van niet besteden van de middelen is dat voorbereiding van plannen meer tijd 
heeft gekost dan voorzien. Gesprekken die in 2012 zijn gestart, worden voortgezet. De verwachting is 
dat uitvoering van een groot aantal projecten in 2013 van start gaat. 
Met betrekking tot de niet bestede middelen Convenant bedrijventerreinen en Fonds Provinciale 
Meefinanciering voor het onderdeel bedrijventerreinen wordt het volgende opgemerkt. Voorbereiding 
van de projecten is in 2012 gestart met het opstellen van Masterplannen. Dit geldt voorde volgende 
bedrijventerreinen: Industrieweg Veendam, Meihuizenweg Veendam, Aa-stroom Pekela en 
Eextahaven Scheemda. De verwachting is dat deze Masterplannen in 2013 gereed zijn en daarna in 
uitvoering worden genomen. Op dat moment wordt een beroep gedaan op de Rijksmiddelen en de 
middelen Fonds Provinciale Meefinanciering. De verwachting is dat eind 2013 voorde projecten 
Industrieweg Veendam en Eextahaven Scheemda respectievelijk € 1,7 miljoen en € 1,0 - € 1,2 miljoen 
beschikbaar komt. Voor het project Meihuizenweg Veendam wordt rekening gehouden met €0,75 -
€1,0 miljoen. 

5. M.b.t. energy valley, van de 40 projecten zijn er 9 gerealiseerd. Erg mager, wat is de oorzaak? 
(biz. 119) 

Antwoord: 
In 2015 moeten 40 projecten zijn gerealiseerd, gemiddeld betekent dat 10 per jaar Met 9 projecten in 
2012 zijn we nagenoeg op schema. 



6. Feitelijk zijn heel veel projecten niet tot uitvoering gekomen qua investeringen, naast de 
hierboven al genoemde aandachtspunten, denk aan het collectief personenvervoer, 
onderbesteding realisatie EHS/ natuur, sanering waterbodems etc. (biz. 87, 104 e.a.). In totaal 
gaat het om tientallen miljoen euro's in een periode dat de economie zeer kwetsbaar is en 
werkgelegenheid onder druk staat. Zijn de oorzaken van de vertragingen in beeld? Zo ja, wat 
is de oorzaak/ Capaciteit, vergunningen, belemmerende wet- of regelgeving? Zo nee, gaat het 
College daar scherp naar kijken en de Staten informeren? Is en actieprogramma in de maak 
om investeringen alsnog van de grond te krijgen? 

Antwoord: 
In de Programmarekening wordt per programma een analyse van verschillen tussen raming en 
realisatie gemaakt. De in de vraag opgenomen voorbeelden zijn hier geen uitzondenng op en komen 
terug in de verschillende programma analyses. Hierbij is per onderdeel getracht een oorzaak te geven 
voor het ontstane verschil. Het tweede deel van uw vraag is meer politiek van aard derhalve wordt 
hierop verder niet ingegaan. 

7. Hetzelfde geldt voor de bestedingen nieuw beleid. Meer dan 50% van deze bestedingen is 
doorgeschoven. (Voordracht GS, biz. 19-3). 

Antwoord: 
Dat is een juiste constatering. Graag verwijzen wij hier naar de beantwoording van vraag 1 van de 
VVD fractie. In deze vraag wordt eveneens ingegaan op de besteding nieuw beleid. 

8. Is het met het oog op het verplicht schatkistbankieren juist niet verstandig om gelden wel 
langer uit te zetten? (biz. 204) 

Antwoord: 
Doordat er op dit moment weinig verschil zit tussen de korte en lange rente zijn minder middelen lang 
uitgezet dan wij zouden willen. Door de invoehng van verplicht schatkistbankieren wordt het verschil 
tussen de korte en lange rente wel groter Wij zullen de renteontwikkelingen nauwlettend volgen. 
Hierbij kijken wij niet alleen naar het verschil tussen de korte en lange rente, maar ook nadrukkelijk 
naar de renteverwachtingen. Op dit moment zouden wij een rentepercentage van 1,51% ontvangen 
voor middelen die 10 jaar worden vastgezet. De verwachting Is dat dit rentepercentage de komende 
tijd gaat stijgen. 

9. M.b.t. de adviezen derden wordt in de administratie geen onderscheid gemaakt tussen inhuur 
voor bepaalde tijd of voor een opdracht. Dit onderscheid is echter wel functioneel in relatie tot 
de beloningsafspraken. Hoe vindt de bewaking van de beloningsgrenzen nu in de praktijk dan 
plaats? (biz. 290) 

Antwoord: 
De bewaking van de beloningsgrenzen vindt niet plaats bij de vastlegging in de financiële 
administratie. Deze bewaking vindt plaats als onderdeel van het inkoopproces en voor het verstrekken 
van de opdracht 

10. Brengt het uitgangspunt dat geen bedrijven failliet mogen gaan aan bodemsanering nog 
milieurisico's met zich mee? (biz. 294) 

Antwoord: 
Als een bedrijf kan aantonen dat het financieel niet draagkrachtig genoeg is om de bodemsanering uit 
te voeren, dragen wij als provincie bij in de vorm van een DUB-bijdrage (Decentralisatie Uitkering 
Bodem) om zorg te dragen dat de milieurisico's worden weggenomen. 

11. Heeft de grote onzekerheid in de begroting van de gemeente Groningen nog consequenties 
voor de aard van het toezicht? De situatie is immers in zekere zin vergelijkbaar met Ten Boer 
als het gaat om een sluitende meerjarenbegroting. (biz. 296) 

Antwoord: 
Jaartijks wordt bij de begrotingsbeoordeling de meerjarige financiële positie van de gemeente op 
hoofdlijnen onderzocht Op grond van dit onderzoek wordt door ons het begrotingstoezicht voor het 
begrotingsjaar bepaald. De criteria voor het in te stellen begrotingstoezicht zijn vastgelegd in ons 
financieel toezichtkader "Zichtbaar toezicht". Op basis van de door de raad in november 2012 
vastgestelde begroting 2013 hebben wij geconstateerd dat de gemeente Groningen de komende jaren 
met een materieel sluitende begroting zal kunnen werken. Wij hebben, op grond daarvan, besloten de 
gemeente Groningen voor het jaar 2013 onder het repressieve begrotingstoezicht te plaatsen. Bij de 
begrotingsbeoordeling 2014 zal de financiële positie van de gemeente opnieuw worden beoordeeld. 



De resultaten van de beoordeling over de financiële positie 2014-2018 kan consequenties hebben 
voor de aard van het financieel toezicht 

12. Wat is de visie van het College ten aanzien van de doorvertaling van de bezuinigingen voor de 
Groninger gemeenten en de weerslag daarvan als het gaat om draagkracht in relatie tot 
taken? (biz. 297) Dit ook in relatie tot de opmerkingen over de stresstest van de accountant en 
de reactie van het College hierop ((brief GS dd 19 april inzake verslag van bevindingen 
controle jaarrekening 2012 en biz. 18 van Uitkomsten Controle jaarrekening 2012). 

Antwoord: 
De gemeenten zijn -als autonome organisaties- nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor hun financiële 
positie. Het al dan niet uitvoeren van een zogenaamde stresstest is eveneens een eigen 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Onze taak als financieel toezichthouder is gebaseerd op de 
Gemeentewet. Wij dienen er op toe te zien dat gemeenten werken met een materieel sluitende 
(meerjaren)begroting. Wij besteden hierbij aandacht aan de kwaliteit en volledigheid van de 
gemeentelijke begrotingen. De gemeenten dienen de financiële effecten van bezuinigingen en 
taakdecentralisaties op te vangen binnen een sluitend budget 

13. Op biz. 298 wordt gesproken over "een afdelingsnota per gemeente die aan uw college wordt 
aangeboden". Wat wordt hier bedoeld en wie heeft deze tekst geschreven? 

Antwoord: 
De tekst is geschreven door de afdeling BJC, cluster strategie en toezicht. De bijlage is gebaseerd op 
een nota van december 2012 voor het college van Gedeputeerde Staten ten behoeve van de 
besluitvorming omtrent het in te stellen toezichtsregime (repressief danwei preventief) voorde 
Groninger gemeenten voor het jaar 2013. Deze nota is als basis gebruikt voor de bijlage in de 
provinciale jaarrekening 2012; de aanpassing van de tekst had op enkele onderdelen helderder 
gekund. Onderstaand een verduidelijking. 
De besluitvorming omtrent het toezichtregime vindt plaats op basis van het zogenaamde eerste fase 
onderzoek (periode 15 november- 75 december): een onderzoek op hoofdlijnen ten behoeve van de 
besluitvorming omtrent het in te stellen toezichtsregime. Vervolgens vindt in de loop van het 
begrotingsjaar een meer diepgaand begrotingsonderzoek plaats ter verificatie van de uitkomsten van 
het eerste-fase onderzoek en ter voorbereiding op een volgend begrotingsonderzoek. Van dit tweede 
fase onderzoek wordt een nota gemaakt ten behoeve van de informatievoorziening van het College 
van Gedeputeerde Staten inzake de (actuele) financiële positie van de Groninger gemeenten. 

14. Het weerstandsvermogen is aanzienlijk lager dan volgens de berekeningen nodig is. 
Overweegt het College aanvullende maatregelen om de capaciteit in 2013 weer op het 
benodigde niveau te brengen? 

Antwoord: 
Conform Voordracht 03/2013 'Toekomst Blauwestad in huidig economisch perspectief' zal de 
Voorjaarsnota 2013 een voorstel bevatten voor aanvulling van de incidentele weerstandscapaciteit 
binnen de algemene reserve. Hiermee wordt de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit op 
niveau gebracht en gelijk aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen. 

Uitkomsten Controle Jaarrekening 2012 

15. Waarom kiest het College en/oor de dotatie pensioenvoorziening niet te verwerken? (biz. 10) 
Antwoord: 
Bij de Integrale Bijstelling 2012 is een voorziening APPA van € 3 miljoen ingesteld voor de dekking 
van de eventuele waardeoverdracht van gevormde pensioenrechten. Hierbij is voorgesteld om aan het 
begin van elk nieuwe collegeperiode de noodzakelijke hoogte van de voorziening weer opnieuw te 
bepalen. Zodra een (oud) gedeputeerde de pensioenleeftijd bereikt worden de jaarlijkse 
pensioenlasten betaald uit de lopende begroting. In 2013 bereiken 4 oud gedeputeerden de 
pensioenleeftijd. Dit betekent dat gelet op de huidige werkwijze zij worden betaald uit de lopende 
begroting. Het berekende saldo in de voorziening voor de eventuele waardeoverdracht van de 4 
personen is dan niet meer benodigd. Dit betekent dat gebaseerd op het opgebouwde saldo per ultimo 
2011 een bedrag van €0,7 miljoen vrij kan vallen. De kans dat door deze personen nog om een 
waardeoverdracht wordt gevraagd, wordt als niet groot ingeschat. Op basis van voorgaande zijn wij 
van mening dat de voorziening niet aangepast hoeft te worden op het door Loyalis berekende niveau 
van €3,3 miljoen. In 2013 moet nog wel worden gekeken naar de huidige werkwijze met betrekking tot 
de pensioenen van gedeputeerden en de ingestelde voorziening APPA. Jaarlijks zal het benodigde 



bedrag voor waardeoverdracht per persoon toenemen en zal de omvang van de voorziening stijgen. 
Wij willen de huidige werkwijze nader onderzoeken en zullen u hierover nader informeren. 

16. Wat is de status van het overleg met de gemeente Groningen inzake de vergoeding van de 
voorbereidings- en planuitwerkingskosten inzake de regiotram? Wat is de inzet van de 
provincie in dit overleg? (biz. 12) 

Antwoord: 
Het overleg met de gemeente Groningen is nog steeds gaande. Over de uitkomsten hiervan kunnen 
wij u nog niets mededelen. 

17. Is de managementletter beschikbaar voor de Staten (biz. 12) 
Antwoord: 
In de managementletter rapporteert de accountant ons over de mogelijke verbeterpunten in de 
bedrijfsvoering en de processen die zijn onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. 
Voor zover punten van belang zijn komen ze terug in het verslag van bevindingen van de accountant. 
De gevolgde werkwijze met betrekking tot de managementletter is dat deze niet aan u beschikbaar is 
gesteld en u wordt geïnformeerd middels het verslag van bevindingen. 

18. Hoe kan het, zeker na de problemen rondom het aangaan van verplichtingen op andere 
dossiers, zoals GSP, dat er in 2012 een aantal inkoopopdrachten niet conform de juiste 
procedures zijn verricht? Idem tav betalingen? Welke maatregelen treft het College om dit 
vanaf nu te voorkomen? (biz. 130 

Antwoord: 
Jaartijks verstrekt de provincie Groningen duizenden inkoopopdrachten. In 7 gevallen heeft uw 
accountant geconstateerd dat het mandateringsbesluit formeel niet juist is gevolgd. Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en overige relevante regelgeving (waaronder staatssteun) is in deze gevallen 
overigens wel juist toegepast, inhoudelijk/mateheel waren de opdrachten dus in orde. 
Vanzelfsprekend proberen wij het aantal onrechtmatigheden verder terug te brengen, door het te 
volgen werkproces nogmaals bij alle afdelingen onder de aandacht te brengen en de control hierop te 
versterken. Wij merken overigens wel op dat het nagenoeg onmogelijk zal zijn een situatie te bereiken 
waarin geen enkele rechtmatigheidsfout zal optreden. De kosten van de extra 
beheersingsmaatregelen moeten immers in verhouding staan tot de potentiële onrechtmatigheden. 

19. Wederom is er een probleem met de juistheid van de LBIO meldingen. Hoe gaat het College 
deze problemen in de toekomst voorkomen? Wat is de inschatting van de(financiële) risico's 
die de provincie loopt? (biz. 15) 

Antwoord 
Om de pleegoudervergoeding te kunnen verhogen, wil VWS de inning van ouderbijdragen die via het 
LBIO (Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage) lopen verbeteren. Naast het doel om langs die weg 
dekking te vinden voor de verhoging van de pleegoudervergoeding, speelde hierbij ook mee dat er 
rechtsongelijkheid bestaat als gevolg van een tekortschietende meldingspraktijk bij aanbieders van 
jeugdzorg en/of bureaus jeugdzorg (BJZ'en). De werkwijze bij de inning van de ouderbijdrage is dat 
zorgaanbieders aan BJZ melden dat de zorg gestart is en dat BJZ dit doorgeeft aan LBIO. Op basis 
van gegevens van onder meer het LBIO en Jeugdzorg Nederland dacht VWS aanvankelijk dat er in 
2010 landelijk zo'n €2,3 miljoen meeropbrengst mogelijk zou zijn geweest, als alle aangevangen 
jeugdzorg bij het LBIO gemeld zou zijn. Voor 2013 ligt dit bedrag aan mogelijke meeropbrengsten op 
€ 1,6 miljoen. De reden dat de mogelijke meeropbrengst 2013 lager wordt ingeschat dan in 2010 is 
gelegen in het feit dat naar verwachting van de provincies die hebben gereageerd, de capaciteiten 
waarvoor een ouderbijdrageplicht geldt, in 2013 lager zal zijn dan in 2010. Dit laat overigens onverlet 
dat als het aantal gevallen dat niet bij het LBIO wordt gemeld niet wordt verbeterd, de werkelijke 
opbrengst in 2013 nog lager zal zijn. Landelijk is vastgesteld dat de Sisa-verantwoordingen aangeven 
dat niet goed is vast te stellen of het aantal meldingen dat BJZ'en doen, ook alle gevallen betreft die 
gemeld zouden moeten worden (volledigheid), maar dat dit te maken heeft met het feit dat de BJZ'en 
afhankelijk zijn van de meldingen van de zorgaanbieders. Als die dit niet melden aan BJZ, kan BJZ 
niet melden bij het LBIO. Een en ander doet echter niets af aan de landelijke conclusie dat niet is vast 
te stellen in welke provincies sprake is van grote of juist zeer beperkte "volledigheid". Het IPO heeft dit 
ook gecommuniceerd naar VWS en op grond daarvan voorgesteld af te spreken dat provincies in 
meer generieke zin hun instellingen nog eens nadrukkelijk schriftelijk wijzen op het belang van het 
melden, en hen dringend verzoeken om daar waar nodig de uitvoering ervan te verbeteren. Ook heeft 
het IPO erop gewezen dat dit een gezamenlijke actie zou moeten zijn met VWS, die dit ook zou 



moeten doen richting de instellingen voor gesloten jeugdzorg. VWS beraadt zich op dit voorstel. De 
provincie loopt hier geen (financiële) risico's in. 

20. Welke bevindingen zijn naar voren gekomen ten aanzien van de uitrol van het Verseon 
Zaaksysteem? (biz. 16) 

Antwoord: 
Na een lange periode van voorbereiding en installatie zijn wij eind 2012 gestart met de uitrol van het 
zaaksysteem. De uitrol bij de eerste pilot-afdelingen is goed verlopen. De medewerkers zijn opgeleid 
en hebben de nodige begeleiding gehad bij het zaakgericht werken en het werken met het 
zaaksysteem. Het zaaksysteem functioneert naar behoren. De pilot heeft bevindingen opgeleverd. Op 
basis van deze bevindingen worden samen met eindgebruikers en leverancier verbeteringen 
doorgevoerd. In 2013 krijgt de organisatiebrede uitrol van het zaaksysteem een vervolg. 

21. Zijn naar de mening van het College de protocollen, procedures, informatievoorziening/ 
aanlevering voldoende ingericht om bestaande samenwerkingsverbanden voldoende te 
kunnen monitoren op bestedingen in een samenwerkingsverband? Zo ja, hoe? Zo nee, welke 
additionele maatregelen gaat het College treffen? (biz. 17) 

Antwoord: 
Wij hebben aangegeven dat de intensiteit van de monitoring mede afhankelijk is van ons (financieel) 
belang in het samenwerkingsverband en van de risico's die wij als provincie lopen. In het geval van 
bijvoorbeeld het OV-bureau en Groningen Seaports is monitonng geborgd en de intensiteit van de 
monitonng hoog doordat leden van ons college in het Dagelijks Bestuur zitten van beide 
samenwerkingsverbanden. Op basis van eventuele ontwikkelingen bij de samenwerkingsverbanden 
beoordelen wij of en welke additionele maatregelen zijn benodigd. 

22. Heeft het College de consequenties van de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven 
in beeld gebracht? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, wanneer gaat het College dat doen/ (biz. 22) 

Antwoord: 
De discussie over eventuele invoehng van de vennootschapsbelasting bij overheidsbedrijven heeft 
nog niet geleid tot een wetsvoorstel. De staatssecretaris heeft eerder aangegeven een voorkeur te 
hebben voor de indirecte ondernemingsvariant omdat dit tot lagere administratieve lasten leidt bij 
overheden (brief staatssecretaris d.d. 11 mei 2012). Invoenng van de indirecte ondernemingsvanant 
alleen is echter niet voldoende omdat de ene overheid activiteiten heeft ondergebracht in een 
privaatrechtelijk lichaam (indirecte overheidsbedrijf) en een andere overheid soortgelijke activiteiten 
zelf uitvoert (direct overheidsbedrijf). Er moeten daarom afspraken worden gemaakt over de 
overbrenging van activiteiten van overheden naar privaatrechtelijke rechtspersonen. Deze 
inventarisatie loopt momenteel en blijkt complexer dan gedacht Na de inventarisatieronde moet 
worden beoordeeld of er mogelijk nog (nieuwe) vrijstellingen nodig zijn. Op dit moment is nog 
onvoldoende duidelijk voor welke activiteiten de vennootschapsbelastingplicht mogelijk gaat gelden. 
Op basis van bijlage 2 van de genoemde brief van de staatssecretaris zijn evenwel de volgende 
activiteiten onderkent die in beginsel zullen leiden tot belastingplicht: regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, afvalverwerking, luchthavens, ontwikkeling recreatiegebieden, 
tolwegen, havenbedrijven, netwerkbeheer en waterleidingbedrijven. Zodra er meer duidelijkheid is 
over de reikwijdte van de vennootschapsbelastingplicht zullen wij de consequenties nader uitwerken. 

Brief GS nav het rapport van bevindingen 

Geen nadere vragen, behalve vraag 12 

Voordracht GS betreffende jaarrekening 2012 

Geen nadere vragen, behalve vraag 7. 
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Onderzoeksrapport krimp in de Eemsdelta 

23. Het blijkt dat het SMART formuleren van indicatoren m.b.t. beoogde doelen een breed 
aandachtspunt is. Hoe gaar GS hier invulling aan geven? (o.a. biz. 13) 

Antwoord: 
Bij de Programma- en Productenbegroting 2014 zal een eerste aanzet worden geleverd voor het 
benoemen van prestatie- indicatoren. Daarvoor zijn wij inmiddels aan het onderzoeken op welke wijze 
we deze prestatie-indicatoren zouden kunnen presenteren en volgen in de tijd. Hierbij wordt gedacht 
aan het ontwikkelen van een soort digitale monitor waarin zowel financieel als beleidsinhoudelijk met 
name door middel van prestatie-indicatoren verantwoording kan plaatsvinden. 

24. Communicatie is door de partners als een zwak punt ervaren. Hoe ziet GS dit en welke 
consequenties verbindt zij aan het oordeel van de partners? (biz. 19) 

Antwoord: 
Wij herkennen ons slechts ten dele in deze conclusie. Mogelijk dat deze voortvloeit uit het feit dat de 
opstellers van het rapport geen interviews hebben gehouden met onze bestuurlijke partners en zich 
beperkt hebben tot ambtelijke consultaties. Naar ons oordeel is de communicatie in het kader van het 
WLP Eemsdelta juist positief te waarderen. Door in het proces veel aandacht te besteden aan een 
goede communicatie zijn wij er in geslaagd om met alle 35 (!!!) partners overeenstemming te bereiken 
over het WLP. Dit is echt een huzarenstuk. Dit laat overigens onverlet dat communicatie voortdurend 
onze aandacht behoeft. 

25. Hoe pakt GS het gebrek aan sturing op? (biz. 21) 
Antwoord: 
Inmiddels zijn werkzaamheden uitgevoerd om in de toekomst te kunnen bewaken of de 
voortgangsrapportages tijdig worden ontvangen. Met andere woorden: dit is geregeld. 
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Technische vragen SP-fractie 

1. Rekening in een oogopslag 
Resultaat voor bestemming: dat is in feite het saldo als de onttrekkingen aan en toevoegingen 
aan allerhande reserves en voorzieningen nog niet worden verwerkt? 
En resultaat na bestemming dan als de mutaties in reserves wel worden meegenomen? 

Antwoord: 
Bovenstaande redenatie is juist 

2. Middelenbeleid en -beheer 
Voordelig rekeningsaldo € 31,67 miljoen. Hiervan € 22,56 doorgeboekt naar 2013. Resteert 
nog € 9,11 miljoen. Voorgesteld wordt om dit voor€ 7,37 te bestemmen vooreen hernieuwde 
inzet van de middelen decembercirculaire 2012 Provinciefonds. Wat moet ik me daar bij 
voorstellen? Biz 43 

Antwoord: 
Nadat de Integrale Bijstelling 2012 is vastgesteld heeft zich met betrekking tot het Provinciefonds nog 
een aantal wijzigingen voorgedaan. In de decembercirculaire 2012 is vooreen bedrag van € 7,37 
miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet besteed in 2012 en ons voorstel is 
om de middelen in de begroting 2013 opnieuw beschikbaar te stellen. Zie ook bladzijde 19-4 van de 
Voordracht 19/2013 van de jaarrekening 2012. In de Voorjaarsnota 2013 worden de middelen 
begrotingstechnisch verwerkt. 

3. Biz 47. Geraamd was dat er ruim € 80 miljoen aan apparaatskosten zou worden doorberekend 
aan programma's. Dat is bijna € 3 miljoen minder geworden. Werkelijke apparaatskosten 
waren geraamd op € 84,6 miljoen en werkelijk uitgekomen op € 4,1 miljoen minder. Mag ik 
dan concluderen dat er dan per saldo in feite ruim een miljoen meevaller is? 

Antwoord: 
De conclusie dat er per saldo een meevaller is van ruim € 1 miljoen is niet juist. Op de totale 
apparaatskosten is ten opzichte van de raming €4,1 miljoen minder besteed (€ 84,6 miljoen minus 
€ 80,5 miljoen). De apparaatskosten zijn vervolgens toegerekend aan de programma's en de 
investeringsprojecten. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de onderbesteding van €4,1 miljoen 
terecht komt bij de programma's (€2,8 miljoen) en een deel bij de investeringswerken (€ 1,3 miljoen). 
Het resultaat wordt bij de beantwoording van de volgende vraag meegenomen. 

4. Op blz49 : het resultaat op de toegerekende apparaatskosten na verrekening met de mutaties 
op de diverse reserves, overige posten, baten en overboekingen is € 620,797 nadelig. Dit 
komt mede door het effect van de toerekening aan investeringen versus programma's. 
Kunnen jullie uitleggen wat hier nu eigenlijk staat? hier kan ik me niets bij voorstellen. 

Antwoord: 
Om te kunnen bepalen wat het resultaat op de apparaatskosten is, moeten meerdere aspecten 
worden meegenomen. Ten eerste de totale apparaatskosten. Van de totale apparaatskosten is in 
2012 een bedrag van €4,1 miljoen niet besteed. Ten tweede het effect van de versleuteling van de 
apparaatskosten. Dit is de toerekening van de apparaatskosten aan de programma's en de 
investeringsprojecten. Op basis van inzet worden de kosten verdeeld. In 2012 is ten opzichte van de 
raming de inzet voor de investeringsprojecten minder, waardoor meer aan de programma's is 
toegerekend. Dit heeft een nadelig effect voor het resultaat 2012. Het effect van de versleuteling is dat 
van de totale onderbesteding van €4,1 miljoen een bedrag van €2,8 miljoen bij de programma's 
terecht komt Indien overeenkomstig de geraamde inzet zou zijn toegerekend, zou een bedrag van 
€3,9 miljoen bij de programma's terecht zijn gekomen. Een nadelig verschil van €1,1 miljoen. Ten 
derde de verrekening met reserves, overige posten, baten en overboekingen. In totaal een nadelig 
effect van €3,4 miljoen. Rekening houdend met bovenstaande aspecten is het resultaat op de 
apparaatskosten €0,6 miljoen nadelig (€ 2,8 miljoen minus €3,4 miljoen). 

5. Biz. 71. € 10 miljoen voor Forum staat nog geparkeerd. De provincie Groningen ontvangt via 
het Provinciefonds gelden voor SNN met betrekking tot decentralisatie REP-ZZL. Deze 
'doorsluismiddelen' ,voor 2012 € 8,5 miljoen, zijn niet begroot bij het programma 
Ondernemend Groningen. De middelen zijn opgenomen bij het programma Bereikbaar 
Groningen. Hier haak ik weer af. wat gebeurt er nu??? 
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Antwoord: 
Op bladzijde 71 zijn de verschillen tussen de raming en realisatie nader toegelicht. Ten opzichte van 
de raming is bij het thema Bedrijvigheid €5,9 miljoen minder besteed. Dit wordt vervolgens toegelicht. 
In de raming is een bedrag van €10 miljoen opgenomen vooreen bijdrage aan het project Grote 
Markt/Forum. De gemeente Groningen heeft de bijdrage in 2012 niet opgevraagd, waardoor de 
middelen niet zijn opgenomen als een besteding. Gevolg afwijking ten opzichte van de raming van 
€10 miljoen. Aan het SNN zijn in 2012 de via het Provinciefonds ontvangen middelen met betrekking 
tot decentralisatie REP-ZZL doorbetaald. Dit is verantwoord bij het programma Ondernemend 
Groningen (thema Bedrijvigheid). In de raming zijn deze middelen bij een ander programma, te weten 
Bereikbaar Groningen, opgenomen. Het gevolg is dat ten opzichte van de raming een afwijking van 
€8,5 miljoen is ontstaan bij het programma Ondernemend Groningen. 

6. Ook biz. 71 REP/Koepel : geen nieuw voorschot gevraagd . De rijksmiddelen via 
Provinciefonds ontvangen niet aangewend. Teruggeboekt naar de balans. .?? 
Kan ik ook niet helemaal volgen. Ergens aan een reserve toegevoegd? 

Antwoord: 
In de raming 2012 is voor het onderdeel REP/Koepel een bedrag van € 720.000 opgenomen. Dit 
bedrag wordt gedekt door een bijdrage vanuit de reserve RSP en door een bijdrage uit het 
Provinciefonds (decentralisatie-uitkering). Omdat er geen beroep is gedaan op de middelen is het ook 
niet nodig dat de middelen uit de reserve RSP worden gehaald en is het deel vanuit het 
Provinciefonds naar de balans geboekt De middelen worden op de balans verantwoord als 
vooruitontvangen Rijksmiddelen. Op het moment dat de middelen wel tot besteding komen wordt er 
weer een bedrag onttrokken aan de reserve RSP en worden de Rijksmiddelen terug geboekt van de 
balans. 

7. Biz 85. In verband met de verdubbeling van de N33 zuid is een bijdrage aan het rijk verstrekt 
van € 44 miljoen. 'Deze bijdrage was niet geraamd, maar wordt gedekt vanuit de reserve 
ESFI'. Waarom niet geraamd? Dit is toch al langer de bedoeling? Of is hiertoe pas in de loop 
van 2012 besloten? 

Antwoord: 
De bijdrage was inderdaad al langer bekend. In 2012 heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen 
RWS, belastingdienst en provincie, waarbij de inzet van de provincie was de btw-compensatie te 
maximaliseren (om hiermee onze netto-kosten zo laag mogelijk te houden). Inschatting was dat als 
gevolg van deze discussie facturering door RWS en betaling door provincie in 2012 niet haalbaar zou 
zijn, maar uiteindelijk is dit toch mogelijk gebleken. 

8. Biz. 85. Deze onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve traject dat 
annex is geweest met de totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket 
verkeersveiligheid 2011-2020.??? Dan zou je toch juist verwachten dat het meer gekost zou 
hebben? Of staat hier in feite dat er meer voorbereiding nodig was en daardoor nog geen 
uitvoeringskosten zijn gemaakt? 

Antwoord: 
Er is inderdaad meer tijd gaan zitten in de voorbereiding van het Maatregelenpakket 
verkeersveiligheid. Die werkzaamheden zijn "in eigen huis" uitgevoerd. Voor dit onderdeel verwijzen 
wij u ook naar pagina 86 van de Productenrekening 2012. 

9. Biz. 86 derde punt en ook het zesde punt 
Ten aanzien van investeringswerken is per saldo een negatief saldo ontstaan van ruim € 7 
miljoen. De onttrekking uit de reserve ESFI wordt echter verantwoord onder de algemene 
dekkingsmiddelen. Hier haak ik weer af. is dit zo niet onnodig ondoorzichtig? 

Antwoord: 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de mutaties ten laste often 
gunste van reserves niet rechtstreeks worden verantwoord op een programma. Voor uw Staten 
inzichtelijk te maken hoeveel wordt onttrokken of toegevoegd aan reserves, wordt dit apart 
verantwoord. De mutaties met betrekking tot de reserves worden verantwoord bij het onderdeel 
algemene dekkingsmiddelen. 
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10. Weerstandsvermogen 
Op zich logisch dat er een aanpassing nodig is en dat het Blauwe Stad echec in eerste 
instantie t.l.v. weerstandsvermogen wordt geboekt. Overigens, dan was dit risico dus wel veel 
te laag opgenomen! Hoeveel risico zit er nog steeds in en hoe wordt hier rekening mee 
gehouden. Als ik het goed begrijp dan was het risico Blauwe Stad opgenomen onder de pm 
posten waar in totaal € 12,7 miljoen dekking voor stond. Nu wordt alleen voor de pm post 
Blauwe Stad al meer afgeboekt van het weerstandsvermogen dan deze € 12,7 miljoen. Geeft 
dat niet aan dat het percentage dat voor de pm posten wordt gehanteerd eigenlijk veel te laag 
is? 

Antwoord: 
Uw Staten hebben ons gevraagd om nog eens goed te kijken naar de zogenaamde p.m. posten. Zoals 
vermeld in de Programmarekening 2012 komen wij bij de Integrale Bijstelling 2013 met een nader 
uitgewerkt voorstel inzake de p.m. posten. Hierbij zullen wij tevens aandacht besteden aan het 
gehanteerde opslagbedrag van € 12,7 miljoen. 

11. Wat me tegelijk opvalt is dat wel opgesomd wordt hoe het weerstandsvermogen is 
opgebouwd, maar dat 1 onderdeel niet wordt opgenomen bij de berekening van de 
beschikbare weerstandscapaciteit, namelijk het nog niet bestemde deel van de 
bestemmingsreserves. Is er een reden dat dit niet wordt meegenomen? Er zijn toch wel 
degelijk nog vrije delen in een aantal bestemmingsreserves? 

Antwoord: 
De beschikbare weerstandscapaciteit is in de Programmarekening 2012 verwerkt als de zogenaamde 
vrije ruimte binnen de Algemene Reserve. Het betreft middelen die door uw Staten beschikbaar zijn 
gesteld en gerelateerd zijn aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Binnen de 
bestemmingsreserves is niet of nauwelijks vrije ruimte. Het merendeel van de bestemmingsresen/es is 
gereserveerd of gelabeld voor specifieke projecten en/of activiteiten. Deze middelen kunnen alleen 
worden vrijgemaakt als uw Staten zouden besluiten de betreffende reserveringen en de gelabelde 
bedragen voor specifieke projecten/activiteiten en daarmee de betreffende projecten/activiteiten zelf 
ook te schrappen. 

12. Wat is de reden dat bij alle risico's toelichtingen zijn opgenomen behalve bij 1 gewaarborgde 
geldleningen, 15 herschikkend taken waterbeheer en 16 afgegeven garanties. NB werden we 
niet een kleine twee jaar geleden verrast met het feit dat de Provincie jarenlang garant bleek 
te hebben gestaan voor verplichtingen aangegaan door Groningen Seaports? 

Antwoord: 
De betreffende 3 risico's worden niet toegelicht omdat geen specifieke maatregelen zijn benodigd voor 
de beheersing. Naar aanleiding van deze vraag zullen wij in de Begroting 2014 deze risico's wel 
toelichten. 

13. Financiering. Biz 199 Wat opvallend is dat er zoveel geld kort lopend is uitgezet. De 
streefportefeuille is 30% lang en 70% kort, de werkelijkheid is zelfs 85% kort! 
'Dit proces heeft in 2012 weinig vervolg gekregen als gevolg van de slechte 
marktomstandigheden.' Valt dit toe te lichten? Er is wel wat omgezet, was er geen 
mogelijkheid om meer om te zetten of werd niet financieel als te weinig aantrekkelijk 
ingeschat? 

Antwoord: 
Wij zouden graag meer middelen voor langere periodes willen uitzetten tegen een daarbij behorend 
rendement In 2012 is voor€ 10 miljoen obligaties NWB aangekocht met een rendement van 2,99%o. 
De intentie was om meer middelen met langere looptijden uit te zetten. De ontwikkelingen op de 
kapitaalmarkt werden echter snel weer slechter waardoor besloten is niet meer middelen met een 
langere looptijd uit te zetten. Op dit moment bedraagt de rente voor een staatsobligatie met een 
looptijd van 10 jaar slechts 1,51%o. Ook in 2013 zullen middelen vrijvallen die in het verleden lang zijn 
uitgezet maar niet lang kunnen worden herbelegd. Hierdoor zal verhouding tussen lang en kort 
uitgezette middelen nog meer doorslaan richting kort geld. 
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14. De definitieve afwikkeling Landsbanki moet nog gebeuren. Moeten we vooralsnog maar 
rekenen op een strop van € 5,4 miljoen? 

Antwoord: 
Nee, in 2009 hebben wij een voorziening getroffen voor een eventueel verlies. Deze voorziening is in 
2011 op basis van de toen bekende informatie grotendeels vrijgevallen. Wij hebben in 2012 ook het 
laatste gedeelte van de voorziening laten vrijvallen omdat wij op basis van de meest bekende 
informatie van mening zijn dat op termijn alle middelen die ooit zijn uitgezet bij Landsbanki zullen 
worden terugontvangen. 

15. Biz. 167 en verder Algemene middelen Begint meteen staatje waarin voor 2012 ruim €436 
miljoen aan baten wordt gepresenteerd en ruim 185 miljoen aan lasten. Saldo algemene 
middelen - € 251 miljoen. Mijn conclusie zou dan zijn : lijkt dus een soort winst! Maar dat is 
vast niet zo. Maar wat is het wel? 

Antwoord: 
Zoals omschreven op bladzijde 167 zijn de algemene dekkingsmiddelen bedoeld om de uitgaven, die 
niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een 
reëel sluitende begroting, leder programma wordt afgesloten met een saldo, het verschil tussen lasten 
en baten die rechtstreeks op het programma zijn verantwoord. Vervolgens dienen de algemene 
dekkingsmiddelen weer als dekking voor het resultaat op de programma's. Het bedrag van €251 
miljoen is geen winst, maar dekking voorde diverse programma's. 

16. Op bladzijde 168 volgt wat mij een specificatie lijkt van die € 251 miljoen? 
Beetje minder opcenten, nog al wat meer uit Provinciefonds, beetje meer rente, vooral meer 
uit de diverse andere reserves gepakt en niets nodig gehad voor onvoorziene uitgaven? 
Onder 11.1.1 etc. Volgen dan verklaringen van de onderdelen van de algemene 
dekkingsmiddelen. 11.1.1 opcenten lijkt helder 11.1.2. Provinciefonds ok. 11.1.3. Dividenden. 
Realisatie € 52 miljoen. Maar op biz. 170 staan bedragen van € 7 en € 86,5 miljoen voor de 2 
belangrijkste deelnemingen. Dat is dan toch al € 40 miljoen meer dan de genoemde € 52? 
11.1.7 Saldo mutatie reserves. Hier staat een bedrag van €65 miljoen als realisatie (geraamd 
was € 39 miljoen). Moet ik dit lezen als per saldo onttrokken aan diverse reserves en 
toegevoegd aan de algemene middelen? En dus vervolgens grotendeels niet nodig geweest? 

Antwoord: 
In de tabel op bladzijde 168 is aangegeven dat voor het onderdeel dividenden het saldo € 52.000 
(52 X € 1.000) is. Dit is het saldo van lasten en baten. De dividendopbrengsten die bij het onderdeel 
algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord hebben betrekking op de BNG ad. € 86.538 en 
Oikocredit € 153. In totaal € 86.691. Zie ook bladzijde 170. De toegerekende rentekosten in verband 
met de deelneming BNG bedraagt € 34.937. Per saldo €51.754 (afgerond € 52.000). De 
dividendopbrengst met betrekking tot Enexis ad. € 6.958.097 is verantwoord bij het programma 
Ondernemend Groningen. 
Zoals bij de beantwoording van een eerdere vraag reeds aangegeven worden de mutaties op 
reserves apart weergegeven. De mutaties op de reserves hebben betrekking op de diverse 
programma's. Ten opzichte van de raming is ter dekking van de programma's per saldo € 26 miljoen 
(€ 65 miljoen -€29 miljoen) meer onttrokken aan reserves. De middelen zijn gelet op de lasten en 
baten bij de diverse programma's wel nodig geweest. 

17. Biz 179-181 Wat ik uit deze recapitulatie lees is vooral dat op bijna alle programma's minder is 
besteed dan geraamd met uitzondering van vooral 2 programma's Leven en wonen in 
Groningen, waar bestedingen fors uitsteken boven de raming. Begrijp ik het goed dat dit 
volledig op het conto is te schrijven van de afboeking op Blauwe Stad en Bereikbaar 
Groningen waar de overschrijding te danken is aan de bijdrage voor de N33 aan het Rijk, die 
kennelijk niet in de raming zat.? 

Antwoord: 
De afboeking op de Blauwestad ad. € 25,3 miljoen en de bijdrage voor de N33 aan het Rijk ad. € 44,4 
miljoen zorgen er inderdaad voordat op de programma's Leven en wonen in Groningen en Bereikbaar 
Groningen meer is besteed dan geraamd. 
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18. Erg lastig vind ik wat er heen en weer wordt geboekt naar de Algemene Middelen is. Waarom 
zitten hier van jaar tot jaar enorme verschillen tussen en zulke grote verschillen tussen 
ramingen en realisatie? 

Antwoord: 
Dit heeft betrekking op de mutaties met betrekking tot de reserves. Voor een aantal onderdelen is het 
lastig om een goede raming op te nemen. Daarnaast zijn een aantal besluiten genomen die niet meer 
konden worden meegenomen in de bijstelling van de begroting. In de analyse van de mutaties 
reserves, onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen, worden de afwijkingen toegelicht 

19. Welke rente leveren de uitgezette leningen aan Enexis eigenlijk op? Is dit een vast 
percentage? 

Antwoord: 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van onze lening aan Enexis. Dit betreft een drietal 
brugleningen en een reeds langlopende lening welke Enexis heeft overgenomen van voormalig 
Essent. De rentepercentages behorende bij deze vier leningen zijn vast Opgemerkt dient te worden 
dat de bruglening met een looptijd van 5 jaar dit jaar vervroegd wordt afgelost door Enexis. Conform 
de leningsovereenkomst is dit toegestaan tegen een vooraf afgesproken boeterente. 

Omschrijving Bedrag in 
euro's 

Einddatum Looptijd Rente
percentage 

Bruglening Enexis 30.026.373 30-09-14 5 jaar 4,10 
Bruglening Enexis 30.026.373 30-09-16 7 jaar 4,65 
Bruglening Enexis 21.018.461 30-09-19 10 jaar 7,20 
Enexis (vh Essent) 26.623.285 N.v.t Onbeperkt 9,00 

20. Wat opvalt is dat er onder het hoofdje financiering biz 244 staat: het financieringsoverschot is 
in 2012 toegenomen met 126 miljoen. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschuiving 
van het uitzetten van gelden op lange termijn naar beleggingen op korte termijn. Het streven 
was toch juist om meer middelen lang vast te zetten? Was 15% en zou naar 30% moeten. 

Antwoord: 
Dit is correct, zie ook antwoord op vraag 13. 
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Technische vragen PW-fractie 

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de 
provinciale jaarrekening voor het jaar 2012. 

1. Pagina 1. Wanneer wij in stemmen met de voordracht van de jaarrekening 2012, dan 
stemmen wij ook indirect met de begroting 2013 m.b.t last Blauwe Stad. Zijn er 
boekhoudkundige redenen om dit zo vorm te geven? En wat zijn deze redenen? 

Antwoord: 
Het was onze bedoeling op de venwerking van de last van het afboeken van het activum Blauwestad 
alsmede de dekking van deze last mee te nemen in de jaarrekening 2012. Dit om een juiste 
boekwaarde van het activum Blauwestad per ultimo 2012 te presenteren en tegelijkertijd de dekking 
ten laste van de reservepositie te verwerken. Dit was niet expliciet verwoord in de voordrachten 
03/2013 en 03A/2013. 

2. Pagina 2. Inleiding. Bij de Voorjaarsnota 2012 hebben wij u reeds een projectresultaat 
gepresenteerd van 71 financieel en administratief afgeronde Infrastructurele 
wegenbouwprojecten. De financiële en administratief afronding van de overige infrastructurele 
(wegenbouw) projecten is nu gaande. Wat zijn deze overige infrastructurele projecten? Wat is 
het overzicht hiervan? 

Antwoord: 
Dit zijn projecten die in de periode tot 2012 zijn uitgevoerd en inmiddels fysiek zijn afgerond en waar 
geen nagekomen kosten meer worden verwacht Zoals onder andere het Shared Space project 
"Hennrichting Onderdendam" en de rotonde nabij het Refeja ziekenhuis te Stadskanaal. Wij zullen bij 
de provinciale rekening 2013 de financiële resultaten per project aan u presenteren. 

3. Pagina 2. Nieuw Beleid. Een vraag over de tabel: Bestedingen nieuw beleid/aanvullende 
bestedingsvoorstellen 2012. Wat is de toelichting over hoe deze tabel in elkaar zit? 

Antwoord: 
De tabel op pagina 2 van voordracht nr 19/2013 geeft weer welke middelen er in 2013 per 
programma beschikbaar zijn gesteld voor nieuw beleid en intensivering van het bestaande beleid. Het 
budget is vooreen belangrijk deel al toekend in de Voorjaarsnota 2011/Programmabegroting 2012 
(€ 12,02 miljoen) als uitwerking van het collegeprogramma 2011-2015. Vervolgens zijn er verder in het 
kader van de Integrale Bijstelling 2011 (€ 0,74 miljoen). Voorjaarsnota 2012 (€ 9,37 miljoen) en de 
Integrale Bijstelling 2012 (€2,91 miljoen) op onderdelen nog aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld. De kolom 'Besteed' geeft aan welk deel van deze middelen in 2012 zijn besteed aan 
gerealiseerde activiteiten/prestaties. De kolom 'Doorgeschoven naar latere jaren' geeft aan welke deel 
van de middelen, met name door externe factoren, in 2012 nog niet tot besteding zijn gekomen en nu 
doorschuiven naar 2013 en eventueel daarop volgende jaren (deels via overboeking van kredieten, 
deels via verrekening met bestemmingsreserves). De met deze doorgeschoven middelen te realiseren 
activiteiten/prestaties zullen naar verwachting namelijk pas in 2013 of later kunnen plaatsvinden. De 
kolom 'Vrijval' geeft aan het bedrag dat uiteindelijk niet is benodigd om de geplande 
activiteiten/prestaties te kunnen realiseren. Het onderste deel van de tabel geeft aan uit welke 
bronnen deze middelen worden bekostigd. De belangrijkste dekkingsmiddelen voor het nieuw beleid 
en de intensivering van het bestaande beleid in 2012 zijn flexibel budget (59%), uitkering 
Provinciefonds (5%o), reserve Compensatie dividend Essent (19%,) en reserve ESFI (9%>). 

4. Pagina 5. Bestemming van het resultaat, d. Aanvulling minimaal benodigd 
weerstandsvermogen ad € 1.544,312. De nieuwe risico-inventarisatie het minimaal incidenteel 
benodigde weerstandsvermogen voor het opvangen van incidentele risico's bepaald op 
afgerond € 23,0 miljoen. Dit is €4,0 miljoen lager dan het minimaal incidenteel benodigde 
weerstandsvermogen bij de Integrale Bijstelling. Wat is de opbouw van het nieuwe 
risicoprofiel? Wat verklaart het verschil van de daling van 4 miljoen? 

Antwoord: 
In Deel 3 van de Programmarekening 2012 staat de opbouw van het minimaal benodigde 
weerstandsvermogen van €23 miljoen weergegeven in een risicotabel (bladzijde 191). De wijzigingen 
van het minimaal benodigde weerstandsvermogen ten opzichte van de Integrale Bijstelling 2012 staan 
weergegeven in de tabel op bladzijde 188. Per saldo is sprake van een afname van het minimaal 
benodigde weerstandsvermogen van ca. € 4 miljoen. Deze afname wordt met name veroorzaakt door 
het vervallen van de risico's ten aanzien van de Regiotram en de PLG. 
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Programmarekening 2012 

5. Deel 1: Politieke verantwoording Grijs Milieu (pagina 23) 
Bij welke vaanwegen zijn kades en dijken aangepakt in 2012? Wat is de toestand van die 
kades en dijken? Hebt u een overzicht van alle dijken en kades in de provincie waarin staat 
welke overheidslaag verantwoordelijk en eigenaar is? 

Antwoord: 
Wij kunnen geen overzicht geven bij welke vaanvegen de kades en dijken zijn aangepakt in 2012. Wij 
hebben als provincie slechts een kort stuk dijk in eigendom, beheer en onderhoud. Het betreft een 
stuk dijk van ca. 700 m langs het Van Starkenborghkanaal tussen het gehucht "Dorp" en de Friese 
grens. Dit stuk dijk zal in de overdracht van de HoofdvaanNeg Lemmer-Delfzijl (zeer waarschijnlijk per 
1 januan 2014) overgaan in eigendom, beheer en onderhoud naar het Rijk. Verder zijn wij nog formeel 
eigenaar van de dijk aan de noordzijde van het Eemskanaal, maar het Waterschap Noorderzijlvest is 
sinds 2000 hier al onderhoudsplichtig. Binnenkort zullen wij deze dijk ook overdragen aan het 
Waterschap Noorderzijlvest in het kader van B-Akwa. Verreweg de meeste dijken in onze provincie 
zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de waterschappen. Wij zijn wel projectmatig betrokken bij 
het dijk- of kadeherstel, maar dan dus altijd in opdracht van de waterschappen. Wij beschikken niet 
over een overzicht van alle dijken en kades in de provincie, waann is vermeld wie verantwoordelijk en 
eigenaar is. 

6. Wat is de huidige toestand van de vorming van de RUD? Op welke manier wordt nu de 
kwaliteit van de VTH-taken geborgd en wat zijn de vorderingen? 

Antwoord: 
Vanaf 11 juni 2013 heet de RUD Omgevingsdienst Groningen. Op 11 juni wordt de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen opgericht Alle gemeenten en de provincie 
nemen eraan deel. De Omgevingsdienst gaat voldoen aan de (landelijke) kwaliteitscriteria 2.1. Om dit 
voor elkaar te krijgen, wordt door de kwartiermaker/directeur een Ontwikkelplan gemaakt. De 
Omgevingsdienst start op 1 november 2013 in Veendam. Vanaf die datum stromen de ongeveer 170 
medewerkers tot aan het kerstreces gefaseerd in. 

7. Deel 2: 4. Karakteristiek Groningen (89-104) 
Pagina 94. Een vraag over EHS gebieden. De kosten worden afgeboekt bij het onderdeel 
decentralisatie IPG. Welke raakvlakken hebben de EHS-gebieden en het programma 
decentralisatie IPG? Kunt u inzichtelijk maken hoe de kosten voor het herijken van de EHS 
over verschillende gebieden worden uitgesmeerd? In welk gebieden komt het geld terecht? 

Antwoord: 
In het programma landelijk gebied (PLG) is beschreven welke middelen wij inzetten voor de EHS. In 
het decentralisatieakkoord heeft het rijk met de provincies afgesproken welke taken en middelen naar 
de provincies gaan. Op welke wijze provincie Groningen de decentralisatie en de uitvoering van de 
EHS vorm wil geven, zal besproken worden bij de behandeling van een voorstel voor de herijkte EHS, 
de nota natuur en het PLG2. 

8. Pagina 100. Wordt het bedrag voor cofinanciering voor levende dorpen vergroot aangezien 
nagenoeg het hele budget in 2012 op is gegaan en het project verlengd wordt tot 2014? 
Wanneer dit het geval is, wat is de financiële onderbouwing? 

Antwoord: 
Leve(n)de Dorpen maakt ook deel uit van het PLG 2; de financiering van leve(n)de dorpen wordt dan 
ook meegenomen in het PLG 2. 

9. Pagina 103. In het programma karakteristiek Groningen is € 29 miljoen minder gerealiseerd 
dan geraamd. Wat zijn hier de redenen van? 

Antwoord: 
Per programma worden de verschillen tussen raming en realisatie geanalyseerd. Op pagina 104 van 
de Programmarekening 2012 wordt antwoord gegeven op bovenstaande vraag. 

10. Deel 2: 7. Gebiedsgericht (127-134) 
Offshore wind: Aantal ruimtelijk-economische analyses en onderzoeken zijn uitgevoerd om de 
positie van de offshore-industrie in Groningen te verstevigen en te stimuleren. Wat zijn dit voor 
onderzoeken en analyses en kunt u deze beschikbaar stellen? Door wie zijn deze analyses en 
onderzoeken uitgevoerd? 
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/AA7fwoorcf; 
Er is op dit moment slechts sprake van één ruimtelijk-economisch onderzoek. Wij hebben als provincie 
een opdracht gegeven aan Rebel Group om een concurrentieanalyse te maken van de Eemshaven 
to. V. Duitse havens op het gebied van offshore wind. Daarnaast wordt er met datzelfde onderzoek 
een strategie voorgelegd voor Eemshaven op het gebied van Offshore Wind. Gemeente Eemsmond, 
Groningen Seaports en Energy Valley zijn hier (ambtelijk) bij betrokken geweest. Wij zijn 
opdrachtgever en hebben dit onderzoek gefinancierd. Voor de zomer ronden we dit onderzoek af, 
daarna is het rapport definitief en is het ook beschikbaar voor Provinciale Staten. 

Daarnaast spelen wel zaken zoals het testveld en de helihaven. Deze zijn meegenomen in het 
verkennend onderzoek naar ruimte voor windenergie op de Eemshaven, i.h.k.v. de taakstelling die als 
provincie hebben voor wind op land. Het ging hier om een puur ruimtelijke analyse naar wat de 
plaatsingsmogelijkheden zijn voor wind op land en daarbij werd de invloed van een testveld en een 
helihaven in Eemshaven meegenomen in de gevoeligheidsanalyse. Dit onderzoek hebben wij op 9 
april reeds naar uw Staten gestuurd als bijlage bij de brief met het voornemen om de gebieden voor 
windenergie uit te breiden. 

Andere specifieke ruimtelijk-economische onderzoeken zoals de E-hub en Haveneiland hebben in 
2012 grotendeels stil gelegen vanwege de grote drukte die er was in het wind op land dossier 

Rekening in één oogopslag (Pagina 36) 

11. De Mutatie reserves gerealiseerd in 2011 en 2012 zijn respectievelijk - € 157.822.30 en 
€ 65.187.407. Kunt u dit verder toelichten? Wat zijn de redenen van dit verschil? 

Antwoord: 
In 2012 is per saldo een bedrag van € 65.187.407 onttrokken aan de reserves. In de toelichting op de 
balans, bladzijde 254-264 van de Programmarekening, zijn de mutaties op de reserves weergegeven. 
Een deel van de mutaties hebben betrekking op begrote mutaties en een deel op niet begrote 
mutaties. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn per reserve nader toegelicht op bladzijde 
175-178 van de Programmarekening. Voor de mutaties 2011, per saldo een storting in de reserve van 
€ 157.822.307, venvijzen wij u naarde betreffende onderdelen van de Programmarekening 2011 
(bladzijde 158-163 en 239-250). 

12. De financiële positie ultimo 2012 is gedaald van € 994,93 miljoen naar€ 961,40 miljoen. 
Betekent dit dat het saldo van de baten en de lasten € - 33,5 miljoen is gedaald? 

Antwoord: 
Het saldo van lasten en baten, resultaat voor bestemming, is € 33,5 nadelig. Dit is ook de mutatie op 
de financiële positie (stand van de reserves en rekeningresultaat). Zie voor een verdere toelichting de 
beantwoording van de volgende vraag. 

13. In rekenresultaat 2012 staat het resultaat na bestemming is € 31.674.846. Zijn er de 
boekhoudkundige redenen om een overschot te presenteren op deze jaarrekening, terwijl per 
saldo de financiële positie ultimo 2012 gedaald is? 

Antwoord: 
De gepresenteerde werkwijze is overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Eerst is het resultaat voor bestemming, saldo lasten en baten, bepaald. Daarna is het resultaat 
bestemd, dit is het saldo van de mutaties op de reserves, en vervolgens is het resultaat na 
bestemming bepaald. Het saldo van lasten en baten, resultaat voor bestemming, is €33,5 nadelig. De 
mutaties op de reserves hebben een positief effect van € 65,2 miljoen, zodat het resultaat 2012 na 
bestemming op € 31,7 miljoen uit komt Zie tabel rekeningresultaat 2012 op bladzijde 36 van de 
Programmarekening. Het effect van de mutaties op de reserves en het resultaat na bestemming is dat 
de financiële positie met € 33,5 miljoen is afgenomen. 

Productenrekening 2012 

14. Productgroep 1602 Voorzieningen personeel (Pagina 43): Er heeft diverse aanvulling op FPU-
uitkeringen en bovenwettelijke (de provincie is eigenrisicodrager) WW-lasten plaatsgevonden. 
Kunt u dit toelichten hoe dit in elkaar zit? 

Antwoord: 
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FPUaanvulling gelden voor personen die gebruik maken van deeltijd FPU. Ter compensatie 
ontvangen deze personen een toeslag, welke wordt doorbelast aan de provincie. Deze 
handelingswijze is het resultaat van de Cao 20042005. De bovenwettelijke WWuitkering geldt voor 
personen die ontslag hebben gekregen. De uitkering wordt door het UWV verzorgd en doorbelast aan 
de provincie, omdat wij eigenrisicodrager zijn. Het bovenwettelijke deel is eveneens een Cao
afspraak. Over aanpassing van het bovenwettelijke deel zijn gesprekken gaande tussen de 
werkgevers en de bonden, deze hebben vooralsnog niet tot resultaat geleid. 

15. Pagina 47. Wie heeft beoordeeld dat Provincie Groningen de best twitterende provincie is? 
Antwoord: 
De provincie Groningen is de best twitterende provincie van het land. Dat heeft onderzoekbureau 
Stradas geconcludeerd. We zijn als eerste geëindigd omdat we op Twitter veel volgers hebben (ca. 
3.600), veel tweets versturen en goed reageren op vragen of opmerkingen van burgers. Stradas heeft 
onderzocht hoe de Nederlandse provincies twitter als social media inzetten. Door het meten van de 
statistieken van de officiële twitter accounts worden de provincies met elkaar vergeleken als het gaat 
om de effectiviteit van het communiceren met hun doelgroep. Met een totaalscore die is opgebouwd 
uit 5 onderdelen scoort de provincie Groningen het beste. De meeteenheden zijn: Volgend, volgers, 
intensiteit van de tweets en het account, interactie met de volgers en sociaal gedrag. De provincie 
Groningen scoort het beste op het aantal volgers en het aantal mensen dat ze zelf volgen. Daarnaast 
reageert de provincie het beste op tweets van andere twitteraars. De provincie Utrecht eindigt 
onderaan doordat de provincie vooral weinig interactie met andere twitteraars heeft. Dit is een 
versimpelde weergave, in het uitgebreide rapport is exact per factor te zien we waar scoort en waar 
verbeteringen nodig zijn. 
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* De provincie Zeeland heeft geen actief twitteraccount en is derhalve niet meegenomen in de resultaten 

16. Pagina 48. Waaruit bestaan de uitgave aan infopagina Nieuws TV. Wat is hiermee bereikt? 
Antwoord: 
Dit is een foutieve vermelding in de tekst Het gaat om de Provinciale Informatiepagina die we 
maandelijks in de huisaanhuiskranten in de provincie plaatsen. We hebben in het verleden wel een 
pagina met informatie gehad op de kabelkrant NIeuwsTV, dit werd uit hetzelfde budget betaald. We 
zijn al een aantal jaren met deze vorm van communiceren gestopt Met de informatiepagina bereiken 
we een breed publiek. In ons jaartijks onderzoek naar het bereik van onze communicatiemiddelen 
geeft 85% aan dat ze zich hierdoor voldoende geïnformeerd voelen over wat de provincie doet. Met 
de inzet van al deze middelen bereiken we in totaal 79%o van Groningers. 
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17. Productgroep 7001 Alg economische zaken 
In de tabel op pagina 181 staat dat het aantal vestigingen waar mensen werken elk jaar stijgt. 
Gepland 
Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister (aantal vestigingen, aantal 
werkzame personen). In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld opgeleverd 
(peildatum: april 2012): 
Jaar aantal vestigingen aantal werkzame personen 
2004 28.652 251.782 
2005 29,279 248.509 
2006 30.243 248.414 
2007 31.350 251.573 
2008 33.417 259.283 
2009 38.233 270.283 
2010 39.279 269.609 
2011 44.953 281.055 
Door wie is dit onderzoek, deze enquête uitgevoerd? Welke methode is er gebruikt om het 
vestigingenregister te meten? 

Antwoord: 
Het onderzoek wordt gedurende de periode 2012-2014 uitgevoerd door Bureau l&O. De gunning heeft 
destijds via een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De provincie draagt zorg voor de enquête 
in de provincie Groningen (de Ommelanden) met uitzondenng van de gemeente Groningen. De 
gemeente Groningen draagt zorg voor eigen enquête en de provincie neemt de gegevens van haar af 
Hierdoor ontstaat een provinciaal dekkend register De gegevens van het provinciaal onderzoek 
worden door Bureau l&O verwerkt in een bestand Vestigingenregister (VR+). 
Dit bestand levert de provincie Groningen vervolgens aan Stichting LISA. Stichting LISA is een 
vestigingenregister met gegevens (totaal aantal vestigingen en werkzame personen, sectorale 
gegevens en gegevens naar grootteklasse) over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk 
wordt verricht De provincie Groningen is 1 van de regionale LISA-registerhouders. Alle regionale 
bestanden worden vervolgens beoordeeld op een aantal kwaliteitscriteria op basis van een procedure 
die door de LISA-Deelnemersraad is goedgekeurd: de kwaliteitsmonitor Deze beoordeling is van 
belang om zicht te houden op de kwaliteit van de regionale bestanden en waar mogelijk de kwaliteit te 
verbeteren d.m.v. procedures die zijn beschreven in het USA-Handboek. Het uitvoeren van het 
werkgelegenheidsonderzoek gaat volgens de richtlijnen van het LISA handboek. De enquêtes worden 
steekproefsgewijs uitgezet 

18. Pagina 182. Wat bedoelt u met de zin: "In 2012 heeft een scherpe aanbesteding 
plaatsgevonden voor de activiteiten over de periode 2012 t/m 2014." 

Antwoord: 
De opdrachtverlening is voor 2012-2014 weggezet onder dezelfde condities maar tegen een lagere 
prijs dan voorgaande jaren (2009-2011). 
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Inkomsten lokale heffingen (pag. 217) 

Tabel 4: Inkomsten lokale heffingen (bedragen x€ 1.000) 

Omschrijving realisatie 
2011 

rarhing 
2012 

realisatie 
2012 

Opcenten mrb 47.213 48.446 48.035 
Leges en andere heffingen 1.270 1.079 1,113 
Totaal 48.483 49.525 49.148 
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