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Hans Versteeg
0303-2583364
ha ns.versteeg@ provincie-utrecht. nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer K. de Kruijf
namens PvdA betreffende de
aanwezigheid van bestuurlijke
hulpstructuren in de provincie Utrecht
(17 februari 2014)

Toelichtinq:
ln meerdere documenten (zie o.a. de brief van 28 januari 2014) hebt U aangegeven voorstanderte zijn van het
terugdringen van het aantal bestuurlijke tussenlagen en hulpstructuren. De PvdA steunt U in die opvatting.
Tegelijkertijd geeft U op andere momenten aan dat de provincie Utrecht momenteel op vele terreinen met
andere partijen (succesvol) samenwerkt.

1. Kan het College een overzicht geven van de samenwerkingsverbanden (bestuurlijke tussenlagen en
hulpstructuren) waaraan de provincie Utrecht op dit moment deelneemt.

Antwoord:

ln de Programmabegroting 2014 staan de verbonden partijen van de provincie Utrecht genoemd. Verbonden
partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de provincie zowel
een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon
hebben (zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen, maatschappen, onderlinge waarborgmaat-
schappijen, gemeenschappelijke regelingen, publieke-private samenwerkingen).
Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie Utrecht een zekere mate van zeggenschap heeft door
vertegenwoordiging in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een fìnancieel belang is
sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval van
flnanciële problemen bij de verbonden partij.

Het om de nde verbonden n:
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ln aanvulling op dit ovezicht kan nog worden genoemd de gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD, 201 4).

2. Kan het College aangeven van wanneer die samenwerkingsverbanden dateren, wat het doel ervan is
en hoe het College de betreffende samenwerking waardeert.

Antwoord:
ln de Programmabegroting 2014, pagina 94 tot en met pagina 102, wordt uitgebreid de gevraagde informatie
beschreven. Gemakshalve hebben wij deze informatie in bijlage 1 opgenomen. Kortheidshalve wordt u
daarnaar verwezen.
Wij merken over de recreatieschappen, het plassenschap Loosdrecht en de GR RMN (nrs 3-7) op dat de
provincie Utrecht met de betrokken deelnemende gemeenten mede op basis van het door PS vastgestelde
Koersdocument Toekomst recreatieschappen (10-12-2013) diverse transitieprocessen zijn gestart en in 2014
worden daarvoor implementatieprogramma's uitgevoerd.
Tenslotte melden wij u in dit verband nog het volgende.
Wij voeren jaarlijks op basis van artikel 217Avan de Provinciewet onderzoek uit naar de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Wij hebben op 19 november 2013 het onderwerp 'Toezicht op
verbonden partijen'in het onderzoeksplan 2014 opgenomen. De organisatie werkt momenteel aan een Plan van
aanpak Audit toezicht verbonden partijen Provincie Utrecht 2014. Op basis van de conceptplanning sturen wij
het eindrapport in december 2O14 ter informatie aan PS

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,
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Bijlaqe 1

5.5 Overzicht verbonden partijen

ln de Programmabegroting 2014 van de Provincie Utrecht staat onderstaand ovezicht van de
bestuursdeelname van de provincie Utrecht en overige deelnemers in de verschillende verbonden partijen en
een beschrijving van de verbonden partijen, welk openbaar belang (visie) middels deze verbonden partij wordt
gediend en de aard van de relatie met de provincie. Tevens wordt de fìnanciële participatie toegelicht.

Verklaring afkoftingen:
Alv: algemene ledenvergadering
Ab: algemeen bestuur
Amb: ambtenaren bestuurlijk verbonden
Ava: algemene vergaderingen van aandeelhouders
Db: dagelijks bestuur
Bv: bestuurlijk verbonden

Publiekrechtelijk

1. Fonds n¿zorg gesloten stortplaatsen
Het Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (Nazorgfonds) beheert de middelen voor de nazorg
van stortplaats Smink. Het fonds, dat conform de Nazorgregeling Wet milieubeheer is ingesteld, is gevormd om
de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie
bij
de stortplaatsbeheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het
nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde
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Overige deelnemersVerbonden partij Bestuursdeelname

Publiekrechteliik
1. Fonds nazorg gesloten
stortolaatsen

GS is het bestuur, (gemachtigen R.
de Vries. R. van Lunteren)

Er worden bedragen geïnd t.g.v.
het fonds. PU beheert het fonds.

PS (ab) 4 orovincies EH.Fl. NH. U)2. Randstedeliike Rekenkamer
3. Recreatieschap Midden
Nederland (gemeenschappelijke

PS (bv) GS (ab, db), R. de Vries
amb

Zie deelnemers bij de
recreatieschappen
en het olassenschap.
11 gemeenten uit de provincie
Utrecht

4. Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn
gebied (gemeenschappelijke
reqelinq)

GS, R. de Vries

8 gemeenten uit de provincie
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5. Recreatieschap Stichtse
Groenlanden

PS (bv) GS (ab, db), R. de Vries
amb

Gemeenten De Ronde Venen en
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6. Recreatieschap
Vinkeveenseplassen
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amb

Gemeenten Wijdemeren (NH),
Stichtse Vecht en prov. Noord-
Holland

7. Plassenschap Loosdrecht e.o. PS (bv) GS (ab, db), R. de Vries
amb
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qemeenten
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overleq

PS (alv) GS (db)
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Nederlandse orovincies
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vermogen is toereikend om het doelvermogen (voor het laatst vastgesteld in 2006 op circa € 7,2 miljoen) in
2032(sluiting stortplaats) te bereiken. ln geval van faillissement van de exploitant voor het aanbrengen van de
eindafdichting kan de zekerheidsstelling die in de milieuvergunning is opgenomen worden gelicht. De
bankgarantie wordt jaarlijks vernieuwd.
Openbaar belang: Het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen
nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd, degrootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.
Wjziging in het belang gedurende 2013: De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het
nazorgfonds. Ons college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Nazorgregeling Wet milieubeheer en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Ook vezorgt de provincie het
financieel beheer vanhet nazorgfonds.
Rlsico's; Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om
eeneventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen wordt elke drie jaar
onderzochtof het nazorgplan moet worden aangepast. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw
vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel
risico voor de provincie verkleind.

ln 2013 heeft een actualisatie van het nazorgplan plaatsgevonden. Uit de berekening van het doelvermogen op
grond van het nieuwe concept-nazorgplan blijkt dat het doelvermogen bij sluiting in 2040 circa € 9,975 mln.
bedraagt.

Balans per 31 december 2012:
. voorziening stortplaats € 2,723 mln. (20'1 1 € 2,593 mln.)
. eigen vermogen € 0,562 mln. (2011 € 0,511 mln.)

De egalisatiereserve dient enerzijds ter dekking van toekomstige lager dan begrote beleggingsresultaten en
anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieu
gerelateerde inzichten met betrekking tot de nazotg van de stortplaats.

2. Randstedel ijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.
V e sti gi ngs pl aafs; Amsterdam
Openbaar belang: het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is om de rechtmatigheid, de doelmatigheid en
de doeltreffendheid van de provincies te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onderzoek naar de
provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair Provinciale Staten over haar
ondezoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.
De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De
onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen
en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen
onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad
bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een Reglement van Orde opgesteld.
Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.
Wijziging in het belang gedurende 2013: geen.
Begroting 2013: De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het
begrotingsjaar wordt aangeboden aan Provinciale Staten, bevat een beleidsbegroting en een fìnanciële
begroting.
ln de beleidsbegroting is het ondezoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de onderzoeken die de
Rekenkamer in dat begrotingsjaar gaat doen. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer voor 1

april de jaarstukken met jaarverslag en jaarrekening openbaar. ln het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre
het onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost.
Risico's; Als gevolg van activiteiten die meer kostten dan begroot is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan
contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment venryaarloosbaar geacht, gezien de ervaring
in de afgelopen jaren.

Balans per 31 december 2012
. Eigen vermogen € 0,23 mln. (2011:€ 0,23 mln.)
. Vreemd vermogen € 0,47 mln. (2011: € 0,50 mln.)

Begroting 2013
. Lasten onderzoeksprogramma € 1 ,56 mln. (realisatie 2012 € 1 .49 mln.)
. Bijdrage provincie Utrecht € 0,32 mln. (realisatie 2012 €.0,26 mln.)
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De provinciale bijdrage aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt berekend
. Voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij;
. voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato van de som van de
belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds

3. Recreatie Midden Nederland
Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied,
Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.
V e stigi ng s pl aats; Utrecht
Openbaar Belang; Recreatie Midden Nederland is een samenwerkingsverband van de deelnemende
recreatieschappen. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair bedrijf van de
recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen. De provincie is vertegenwoordigd in het
dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
Wijziging in het belang gedurende 2013: Er loopt een proces om nader te verkennen welke vormen er zijn om
de huidige gemeenschappelijke regeling op een effectievere en efficiëntere wijze te organiseren. Gedurende
2014 zal hiertoe een implementatieprogramma worden uitgevoerd.
Bijdrage 2013: de provincie draagt niet direct bij aan Recreatie Midden Nederland, maar indirect via bijdragen
aan de deelnemende recreatieschappen.
Rlsr'co's; de provincie Utrecht is als deelnemende partij indirect - via de recreatieschappen en het plassenschap
Loosdrecht e.o. - aanspreekbaar voor tekorten. De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken.
Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Balans per 1 jan. 201231 dec.2012
Eigen vermogen: € 0,02 mln. € 0,00 mln.
Vreemd vermogen:€ 0,78 mln. € 0,64 mln

Exploitatielasten 201 3 2014
Totaal begrote lasten:3,79 mln. 3,87 mln.
Provinciale bijdrage: n.v.t. n.v.t.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting nog niet beschikbaar.

4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug
Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug,
Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.
V e stigi ng s pl aafsr Utrecht.
Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen.
Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen
van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.
Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit,
waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.
Wijziging in het belang gedurende 2013: Er loopt een proces om nader te verkennen welke vormen er zijn om
de gemeenschappelijke regeling op te heffen. Gedurende 2014 zal hiertoe een implementatieprogramma
worden uitgevoerd. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijkg en algemeen bestuur.
Rlsico's; zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per 1 jan. 201231 dec.2012
Eigen vermogen: € 1,45 mln. € 1,26 mln.
Vreemd vermogen: € 1,48 mln. € 1,45 mln

Exploitatielasten 201 3 2014
Totaal begrote lasten: € 1,92 mln. € 1,92 mln.
Totaal begrote baten(excl.deeln.bijdragen): € 1,35 mln. € 1,38 mln.
Provinciale bijdrage:" € 0,47 mln. € 0,49 mln.
" betreft 40,5% van de deelnemersbijdragen.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting nog niet beschikbaar.

5. Recreatieschap Stíchtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten,
lJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.
Vestigingsplaafs; Utrecht
Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoozieningen.
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Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen
van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.
Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit,
waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.
Wjziging in het belang gedurende 2013 Er loopt een proces om nader te verkennen welke vormen er zijn om de
huidige gemeenschappelijke regeling op een effectievere en effìciëntere wijze te organiseren. Gedurende 2014
zal h iertoe een im plementatieprog ra m ma worden uitgevoerd.
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Rlsico's zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per I jan. 201231 dec.2012
Eigen vermogen: € 5,76 mln. € 5,89 mln.
Vreemd vermogen: € 4,82 mln. € 4,44 mln

Exploitatielasten 201 3 2014
Totaal begrote lasten € 4,18 mln. € 4,21m1n.

Totaal begrote baten(excl.deeln.bijdragen) € 0,91 mln. € 0,93 mln.
Provinciale bijdrage:" € 0,75 mln. € 0,76 mln.
* betreft 32,21% van de werkelijke deelnemersbijdragen.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begrotíng nog niet beschikbaar,

6. Recreatieschap Vinkeveense Plassen
Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam. De provincie draagt bij in
het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.
V e st i g i ng s p I aafs: Utrecht
Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen.
Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen
van de deelnemers, bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.
Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit,
waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.
Wijziging in het belang gedurende 2013: De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
Het recreatieschap wordt momenteel geliquideerd. Gedurende het liquidatieproces moet ook de vraag worden
beantwoord: "wat te doen met de eigendommen". ln 2014 is het liquidatieproces in volle gang. De gemeenten
en de provincie hebben gezamenlijk een liquidatiemanager aangesteld. Deze onafhankelijke liquidatiemanager
moet het liquidatieproces in goede banen leiden. Gedurende 2014 zal er meer duidelijkheid komen over het
liquidatieproces.
Rrslco'sr zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Balans per 1 jan. 2012 31 dec 2012
Eigen vermogen:€2,54 mln. € 2,39 mln.
Vreemd vermogen: € 0,70 mln. € 0,73 mln.

Exploitatielasten 201 3 2014
Totaal begrote lasten: € 1,54 mln. € 1,56m1n.
Totaal begrote baten(exl.deeln.bijdragen) € 0,14 mln. € 0,16 mln.
Provinciale bijdrage: € 0,45 mln. € 0,46 mln.
* betreffen 35,76% en 50% van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting nog niet beschikbaar.

7. Plassenschap Loosdrecht e.o.
Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. De provincies Utrecht en
Noord Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.
Vestigi ngsplaafs; Utrecht
Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen.
Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de
belangen van de recreatie binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het Plassenschap de recreatieve
infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en waar nodig verder ontwikkelt. Het recreatieschap
voert daarbij het beleid van provincies en gemeenten uit.
Wijziging in het belang gedurende 2013: De gebiedspilot mini-economie Loosdrechtse Plassen wordt in 2014
geëffectueerd en deze pilot kan gevolgen hebben voor de toekomstige financiering en organisatie van het
Recreatieschap Loosdrecht. Hierover zal gedurende 2014 meer bekend worden.
Rlsico's; zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.
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Balans per 1 jan. 2012 3'l dec 2012
Eigen vermogen: € 1,38 mln. € 1,41 mln.
Vreemd vermogen: € 3,10 mln. € 2,83 mln

Exploitatielasten 201 3 2014
Totaal begrote lasten:€ 2,13 mln. €2,14 mln.
Totaal begrote baten(excl.deeln.bijdragen) € 1.50 mln. € 1.53 mln.
Provinciale bijdrage *: € 0,16 mln. € 0,17 mln.
* betreft 14,74 % van de deelnemersbijdragen.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting nog niet beschikbaar

Privaatrechtelijk

De privaatrechtelijke organisaties zijn te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.
Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2012 is als volgt te specificeren:

8. Vítens NV
Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te
komen
tot één waterbedrijf.
V e stig i ng spl aafs; Utrecht
Openbaar belang: het publiek op een duuzame wijze voozien van schoon drinkwater.
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2013: geen.
Belang: het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692% (2012 5,692%). Jaarlijks wordt dividend
uitgekeerd.
ln2013 bedroeg dit€ 735.000 (2012:€ 766.000).

Balans per 31 december 2012
. Eigen vermogen € PM mln. (2011:€ 402,6 mln.)
. Vreemd vermogen € PM mln. (2011: € 1 .277,8 mln.)

L N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang.
BNG heeft in haar jaarrekening van 2012 aangegeven dat: de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de
zogenaamde B|S-ratio van de bank22 % bedraagt (2011:20%). De B|S-ratio geeft de verhouding weer tussen
het risicodragend vermogen en de naar risico gewogen activa.
Vestigingsplaafs; Den Haag
Openbaar belang: het bankieren ten dienste van overheden - waaronder provincies - en met overheden
verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en
gezondheidszorg.
Wijziging in het belang gedurende 2013: geen.
Belang: het eigen vermogen van de bank bedraagt per aandeel € 34,00 (was € 40,56).
De provincie heeft hiermee een belang van 0,160/o in de BNG. Het is niet zonder meer mogelijk een
marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.
ln2012 is€ 0,10 mln. dividend ontvangen (2011:€ 0,20 mln.).
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Deelnemingen Nominaal Volgestort Belang (%)

Vitens N.V.
285.869 aandelen van € I

€ 286.000 € 286.000 5,7

N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten
87.750 aandelen van € 2.50

€ 219.000 € 219.000 0,158

N.V. Nederlandse
Waterschapsbank
50.478 aandelen A van € I 15
8.511 aandelen B van € 460

€ 5.805.000
€ 3.915.000

€ 5.805.000
€ 3.915.000

17,8

N.V. REMU
Houdstermaatschappij
95 aandelen van € 500

0 0 47,5

N.V. Ontwikkelmaatschappij
Utrecht
150.000 aandelen van € 100

€ 15.000.000 € 7.s00.000 100



1 0. N.V. Nederlandse Waterschapsbank
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Uit de
jaarrekening 2012 van de NWB blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde
BlSratio van deze bank '1 1 1 ,2o/o bedraagt (2011: 90,3%).
Ve stig i ngs pl aafs:'s-G raven hage
Openbaar belang: voor gemeenten, provincies, gezondheidszorg, onderuvijs en activiteiten op het gebied van
water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten.
Wjziging in het openbaar belang gedurende 2013: geen.
Belang: het eigen vermogen van de NWB bedraagt per 31 december 2011 € 1,19 mln. (2010 € 1,14 mln.). De

nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en de 8.51 1 aandelen B (voor 26 procent volgestort)
bedraagt slechts € 9,72 miljoen. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen
marktwaarde.
\n2012 is geen dividend ontvangen (2011:€ 0,04 mln.)

1 1. N.V. REMU Houdstermaatschappij
De NV Remu Houdstermaatschappij had als enige activiteit het beheren van aandelen van REMU NV. De
REMU
NV is in 2003 verkocht aan ENECO.
Vestigi ngsplaafsr Utrecht
Openbaar belang: niel (langer) van toepassing.
Wijziging in het belang gedurende 2013: geen.
Belang: de provincie is voor 47,5o/o aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een
eigen vermogen van € 1,5 mln. en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen
vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,660/o van de totale waarde bij verkoop voor 31 december
2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding).Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt
het recht op deze vergoeding na 31 december 201 0, echter vanwege het verzet dat ENECO heeft gepleegd
tegen de Wet Onaftankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), komt ENECO, naar het standpunt van de
voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de privatiseringsvergoeding.
De aandelen in de NV REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de
aandelen REMU NV aan ENECO. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 0,05 mln. De afboeking is
verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in
REMU NV. De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en
wordt alleen nog aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van ENECO.
Er staat nog een klein bedrag open (circa € 1,5 mln.), dat mogelijk bij liquidatie aan de aandeelhouders zal
worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een
privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

Balans per 31 december 2010
. Eigen vermogen € 1,46 mln.
. Vreemd vermogen € 0,01 mln.
Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting nog niet beschikbaar

I 2. Ontwikkelin gsmaatschappij Utrecht
N.V. in 2011 opgericht voor het investeren in verouderde bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.
Vestigi ngsplaafs; Utrecht
Openbaar belang: De provincie Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de N.V. Doel van de N.V. is het
investeren in de private delen (lege delen van terreinen, verouderde bedrijfsbebouwingen) ten einde deze met
andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) te herontwikkelen en opnieuw in de markt te
zetten. Het gaat om projecten die zonder ingrijpen van de overheid niet of ernstig vertraagd van de grond
zouden komen en die een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen
Wijziging in het belang in 2013: geen.
Rrslco's: als aandeelhouder loopt de provincie geen financiële risico's ten gevolge van het handelen van de N.V.
Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het bestuur. Ander risico is dat de N.V. gebonden
is aan de regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd.
Belang:

Balans per 31 december 2012
. Eigen vermogen € 7,25 mln.
. Exploitatielasten € 0,43 mln.

13. Vereniging lnterprovinciaal Overleg
De vereniging lnterprovinciaal Overleg (lPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.

I



V e stig i ng s pl aafs;'s-G ravenhage
Openbaar belang; het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale
vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu,
landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kemfuncties van het
IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te
overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie
wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke
standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Daamaast ondersteunt het IPO de provincies bij het
uitvoeren van taken.
Wjziging in het belang in 2013: geen.
Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het
verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één
gedeputeerde. Elk heeft een eigen portefeuille waaryan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de
Koning is voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee.
Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kostten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag
aan contributie moet worden nabetaald. Daarnaast ligt er een risico bij het werken met projectmedewerkers, die
een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben waarbij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst WW-rechten
ontstaan die door het IPO als eigen risicodrager volledig worden gedragen. De risico's worden beperkt door
waar mogelijk te werken met uitzendconstructies, detacheringsovereenkomsten en het begeleiden van
medewerkers in het zoeken naar een volgende baan.
Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden
veelal (nacalculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door
de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen
leveren.

Balans 31 december 2012
. Eigen vermogen € 0,71 mln. (2011:€ 0,57 mln.)
. Vreemd vermogen € 8,66 mln. (2011:€ 9,51 mln.)

Begroting 2013
. Totale lasten € 7,04 mln. (2012:€ 6,80 mln.)
. Contributies provincies € 6,86 mln. (2012:€7,27 mln)
. Aandeel provincie Utrecht 0,52 mln (plm. 7,6 %) .

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft
vande kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld
naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies
De provincie Utrecht is lid van de Vereniging Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en betaalt daarvoor
een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht
(lnternationale non-profit organisatie).
Vestigi ngsplaafs; Brussel
Openbaar belang: vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het HNP
bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken. De EU lobby
prioriteiten van het IPO gelden hierbij als basis, naast landsdelige en provinciale agenda's. Namens de
provincie Utrecht is gedeputeerde De Vries lid van het Bestuur van het HNP.
Wijziging in het belang gedurende 2013: geen.
Belang:

Balans per 31 december 2012
. Eigen vermogen € 0,13 mln.
. Vreemd vermogen € 0,0 mln.
Bijdrage van de provincie Utrecht in2013:0,05 mln. (15,8 % van de totale bijdrage P4 aan de vereniging)
(2012:
€ 0,05 mln.)

I


