
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Evaluatie Verbonden Partijen 

Kern mededeling: 

De portefeuillehouder heeft op 11 november j l toegezegd (nr. B58) dat voor de 
evaluatie van de verbonden partijen een overzicht van de planning wordt toege
stuurd aan uw Staten. 

Mededeling: 

In het onderzoek worden alle verbonden partijen tegelijkertijd geëvalueerd. Een 
brede evaluatie maakt een integrale en samenhangende behandeling van de 
verbonden partijen beter mogelijk. De door uw Staten op 28 oktober 2015 vast
gestelde Kadernota Verbonden Partijen wordt bij de evaluatie als uitgangspunt 
gehanteerd. De inventarisatie ten behoeve van de evaluatie is in november 
gestart. 

De planning is erop gericht om het onderzoek en de resultaten in de commissie
vergadering Bestuur van april 2016 in de beeldvormende ronde toe te lichten. 
Het evaluatierapport van deze brede evaluatie zal dan volgens verwachting 
respectievelijk in mei en juni in de oordeelsvormende ronde en de besluitvor
mende ronde via de inhoudelijke commissies in uw Staten kunnen worden behan
deld. Ter verdere informatie is de 'Notitie Evaluatie verbonden partijen' als 
bijlage bijgevoegd. 
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Notitie Evaluatie verbonden partijen 
15 december 2015, eDocs 1839043 

Inleiding 
Op 28 oktober 2015 is door PS de Kadernota Verbonden Partijen (eDocs 1754139) vastgesteld. In het 
kader van de behandeling van de Kadernota is een brede evaluatie van GS naar de verbonden partijen 
aangekondigd. Tevens heeft de Randstedelijke Rekenkamer advies uitgebracht over verbonden 
partijen.^ Dit advies is op 31 oktober 2015 door PS onderschreven. In de evaluatie zal dan ook rekening 
gehouden worden met de kadernota en het advies van de rekenkamer. De evaluatie richt zich op de 
wijze waarop de provincie invulling geeft aan de verbonden partijen. De werkzaamheden voor de 
evaluatie zijn onlangs gestart. In deze notitie wordt kort Ingegaan op de aanpak, organisatie en 
planning van het onderzoek. 

Verbonden partijen 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een 
bestuurlijk én financieel belang heeft. De verboden partijen van de provincie Flevoland zijn in bijlage 
B weergegeven. 

Inhoud 
In de evaluatie worden de in de begroting en kadernota genoemde verbonden partijen geëvalueerd. 
Per verbonden partij wordt een 'factsheet' opgesteld. De opzet van de factsheet is als volgt: 

Factsheet 

1. Inleiding 
- Waar gaat het over? Korte omschrijving van de verbonden partij. 

2. Totstandkoming 
- Hoe is de verbonden partij tot stand gekomen? 

3. Doelstelling en werkzaamheden verbonden partij In relatie tot het provinciaal belang 
- Relatie met het publiek belang. 
- Nevenactiviteiten cq andere hoofdactiviteit in relatie tot het publiek belang. 
- Relatie met provinciale begroting. 

4. Huidige positie van de provincie (besturingsmodel) 
- Rol gedeputeerden in relatie tot de eigenaars- en opdrachtgeverrol. 
- Betrokkenheid PS. 
- Ambtelijke advisering. 

5. Financieel kader 
- Kort informatie over de financiële inbreng van en risico's voor de provincie. 

6. Juridisch kader 
- Welke juridische vorm is gekozen en welke rol vervult de provincie. 
- is deze nog gewijzigd na deelname. 

7. Exitstrategie 
- Welke mogelijkheden zijn er om uit te treden? 

8. Analyse met toetsing aan het afwegingskader 
- Toetsing aan het toetsingskader geeft een beeld of de verbondenheid nog steeds passend is. 
- Overige aandachtspunten 

9. Conclusies en aanbevelingen 

Analyse en toetsing 
Centraal in de evaluatie staat het stroomschema 'afwegingskader' uit de Kadernota. De bestaande 
verbonden partijen worden getoetst aan het afwegingskader. Dit afwegingskader bestaat uit de 
volgende zes vragen (zie bijlage A, voor het stroomschema): 

' Rapport RRK, 'Beleid en Praktijk met betrekking tot Verbonden Partijen', eDocs 1783417. 



1. Is er sprake van een (provinciaal) publiek belang? 
2. Is betrokkenheid van andere partijen nodig voor de aanpak van het publiek belang? 
3. Vraagt het publiek belang om actieve betrokkenheid van de provincie? 
4. Is rechtspersoonlijkheid wenselijk of noodzakelijk? 
5. Heeft een privaatrechtelijke rechtsvorm de voorkeur? 
6. Is het voor de mate van zeggenschap wenselijk of noodzakelijk deel te nemen in het risicodragende 

vermogen van een privaatrechtelijke organisatie? 

Aanvullend wordt Ingegaan op de volgende aspecten: 
- de verschillende rollen bij de verbonden partij, zoals opdrachtgever-eigenaar en betrokkenheid 

Algemeen Bestuur (AB)- Dagelijks Bestuur (DB); 
- de financiële risico's; 
- wat de rol en betrokkenheid van PS bij de verbonden partij is; 
- exit-strategie; 
- Wet normering topinkomens. 

Uiteindelijk wordt basis van de analyse een oordeel uitgesproken of de Verbonden Partij een 
verbonden partij moet blijven en waarom, of dat andere wijzigingen in de relatie met de verbonden 
partij gewenst zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het wijzigingen van bijv. een regeling, de Inbreng 
of de wijze van sturing vanuit de provincie (govemance). 

Organisatie en planning 

Organisatie 
Ambtelijk opdrachtgever is Tjeerd van der Wal. Het onderzoek wordt getrokken door de afdeling RE en 
uitgevoerd in samenwerking met BDO. Ambtelijk opdrachtnemer is Ada van Oorschot. 
Het project wordt uitgevoerd door: Robert Bolmer (RE), Marjolein van Hemert (RE) en Gerbe de Vos 
(BDO). 

Bestuurlijk 
Voorgesteld wordt om deze brede evaluatie bestuurlijk te coördineren vanuit de portefeuille Bestuur. 
De inhoudelijke afstemming en behandeling in Provinciale Staten van de individuele verbonden partij 
vindt plaats met de portefeuillehouder van betreffende verbonden partij (zie bijlage B). 

Planning 
De bestuurlijke behandeling van de evaluatie is als volgt gepland: 

Processtap Datum 
1 Behandeling in GS maart 2016 
2 Beeldvorming in commissie Bestuur april 2016 
3 Oordeelsvorming in verschillende Staten 

Commissies Duurzaamheid, Economie, Ruimte en 
Bestuur 

mei 2016 

4 Besluitvorming PS juni 2016 



Bijlage A, Stroomschema met afwegingskader uit de Kadernota Verbonden Partijen 
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Uit: Kadernota Verbonden Partijen, eDocs 1677338 



Bijlage B, Overzicht van de verbonden partijen met portefeuillehouder 

Privaatrechtelijk 

Publiekrechtelijk 

Verbonden Partij Portefeuillehouder 

Alliander N.V. A. Stuivenberg 

Enexis Holding N.V. A. Stuivenberg 

OMALA N.V. J. Lodders 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. J.N.J. Appelman 

N.V. Afvalzorg Holding A. Stuivenberg 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) A. Stuivenberg 

Vitens N.V. J. Lodders 

CV. Airport Garden City J. Lodders 

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen A. Stuivenberg 

Stichting DE-on'"' A. Stuivenberg 

IPO (Inter Provinciaal Overleg) A. Stuivenberg 

Provinciaal fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen A. Stuivenberg 

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek A. Stuivenberg 

Openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land M.A. Rijsberman 

Randstedelijke Rekenkamer L. Verbeek 

[1] Juridisch gezien geen verbonden partij, maar volgens afspraak met PS wordt deze wel als zodanig behandeld. 


