
Provincie Noord-Brabant
PS-leden: korte introductie Verbonden partijen!



Agenda

1. Wet- en regelgeving

a. Definitie verbonden partij

b. Wet- en regelgeving

2. Kadernota

a. Afwegingskader

b. Rolverdeling PS en GS

3. Sturing & verantwoording (S&V) en informatievoorziening

4. Uitgelicht GR: omgevingsdiensten



Vragen

– Hoeveel Verbonden partijen denkt u dat we hebben?

– Kunt u er een paar noemen?

– Enig idee wanneer we een samenwerkingsrelatie een Verbonden partij noemen?

– Waarom werken we met Verbonden partijen?

– Wat maakt een Verbonden partij bijzonder voor u als Staten?



Definitie

Definitie volgens Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Er is sprake van een samenwerkingsverband met een publiekrechtelijke- of 

privaatrechtelijke externe partij(en) in welk verband de provincie

– zowel een bestuurlijk (*) 

– als een financieel belang heeft

en dat de status van publiekrechtelijk- of privaatrechtelijk rechtspersoon heeft. 

(*) Zitting in een toezichthoudend orgaan valt niet onder bestuurlijk belang.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ4t_GhM3YAhVkD8AKHVb6AHsQjRwIBw&url=https://www.c-mark.nl/informatiecentrum/wet-en-regelgeving/&psig=AOvVaw1OARDvVjYeJQ6__EQlabnb&ust=1515661295720677


Wet en regelgeving

Wet- en regelgeving Betrekking op

Provinciewet: wensen en bedenkingen (zie rollen PS en GS)

Burgerlijk wetboek, Boek 2 rechtspersonen, aandeelhoudersrechten

Wet gemeenschappelijke regelingen samenwerking tussen gemeenten, provincies 

en waterschappen

BBV definitie, begroting & verantwoording

Wet Normering Topinkomens bezoldiging topfunctionarissen en 

toezichthouders

…



Kadernota

Statenvoorstel 69/14: Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden 

Partijen, met o.a.

– Afwegingskader van samenwerkingsvormen

– Rolverdeling PS en GS

Kadernota



Is het voor de mate van zeggenschap  
wenselijk of noodzakelijk deel te nemen 
in het ‘risicodragend vermogen’ van de              
privaatrechtelijke organisatie?

Is betrokkenheid van andere 
partijen nodig en/of wenselijk voor 
de aanpak van het publiek belang?

Overlaten aan de samenleving / markt
Nee

Nee

Nee

Provincie voert alleen uit

Is een juridische entiteit met              
rechtspersoonlijkheid wenselijk of              
noodzakelijk?

Instrumenten voor een rol "op afstand":

* Verstrekken subsidies met voorwaarden;

* (Achtergestelde) lening of garantstelling;
* Regelgeving in combinatie met handhaving, toezicht of 

consessies;

* Geven van opdracht aan derden;

* Mede-initiatief tot oprichten privaatrechtelijke organisatie 

zonder daar zelf aan deel te nemen

Heeft de privaatrechtelijke 
rechtsvorm de voorkeur?

Publieke instrumenten voor een rol "op afstand":
* Platform, stuurgroep,adviescommissie;
* Intentieverklaring, convenant,

bestuursakkoord;
* Rechtsvorm op basis van Wgr zonder 

rechtspersoonlijkeheid: Gemeenschappelkijk
orgaan, Centrumgemeente constructie, lichte
regeling.

Private instrumenten voor een rol "op afstand":
* CV, Vof, maatschap privaatrechtelijk convenant 
(herenakkoord)

Publieke instrumenten voor een rol "op afstand"
op basis van Wgr met rechtspersoonlijkheid:
* Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Deelneming in een "andere" privaatrechtelijke organisatie:
*Stichting, vereniging, CV e.d

Vraagt het publieke belang om 
actieve betrokkenheid van de 
provincie?

Is er sprake van publiek 
belang?

Deelnemen in een privaatrechtelijke kapitaalvennootschap (NV, BV)

Nee

Nee

Nee

Kadernota: afwegingskader



Kadernota: rolverdeling

Provinciale Staten

– Kaders stellen (beleid)

– Wensen en bedenkingen (bij 

oprichting en beëindigingen met 

ingrijpende gevolgen)

– Toestemming bij oprichten GR

– Budgetrecht

– Zienswijze bij conceptbegroting GR

Gedeputeerde Staten

– GS neemt initiatief tot aangaan, zorgt 

voor beheer, zorgt voor 

verantwoording over en neemt 

initiatief tot beëindiging van een 

verbonden partij

– Verantwoording via S&V (zie later)

– Actieve informatieplicht GS (zie later)

– Binnen GS, in principe scheiden van 

rollen bij meerdere sturingslijnen

Inhoud
Eigendom



S&V en informatievoorziening

Begroting en verantwoording (jaarstukken):

– Aparte paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en jaarverantwoording

• de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

• de lijst van verbonden partijen, met onderverdeling naar type

• financieel beeld per verbonden partij

• stoplichtenmodel: beleid, governance, financiën, actief/monitorend 

eigenaarschap, WNT

• achtergrondinformatie per verbonden partij in bijlage bij begroting



S&V en informatievoorziening

Actieve informatieplicht

GS geven PS alle informatie die zij voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.

Informatieverstrekking onder geheimhouding

Waar nodig kan met gebruikmaking van de bepalingen rond ‘geheimhouding’ uit de 

provinciewet gevoelige informatie omtrent concrete deelnemingen tussen 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden uitgewisseld.

– Hiermee kan enerzijds een adequate informatie-uitwisseling tussen Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten worden gewaarborgd en kunnen anderzijds 

bedrijfsbelangen worden ontzien. 

– Gedeputeerde Staten worden geacht hierbij terughoudendheid te betrachten om te 

voorkomen dat Provinciale Staten zich in haar controlerende rol mogelijk beperkt 

voelt.



Uitgelicht: gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling (GR) kent afzonderlijke wettelijke basis die 

vastgelegd in Wet gemeenschappelijke regeling (WGR).

Aan de WGR zijn diverse bepalingen verbonden die van belang zijn voor rol van PS 

(en GS), die we graag toelichten. 

De provincie kent onder meer Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voor 3 

omgevingsdiensten en havenschap. We zoomen nader in op omgevingsdiensten. 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt dit jaar nog aan een wetswijziging 

van de WGR. Dit omdat er de wens is om het inzicht en controle op 

gemeenschappelijke regelingen door Raden en Staten te vergroten. 

Zodra dat zover is komen wij daar bij U op terug. 



Vragen? 

– Weet u welke omgevingsdiensten er in de provincie zijn? 

– Wat doen omgevingsdiensten? 

– Weet u wat de rol is van PS bij gemeenschappelijke regelingen? 

– Hoe en wanneer kunt u als PS invloed uitoefenen? 



3 Brabantse omgevingsdiensten 

– Uitvoering van wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en 

handhaving voor milieu, water, bodem en natuur 

– Daarnaast extra taken voor eigen beleid o.a.

• Energie 

• Intensivering Toezicht Veehouderijen 

• Eoezicht buitengebied

– Jaarlijks: 

• 4400 vergunningverleningstrajecten

• 3400 eerste toezichtcontroles

• 1000 hercontroles

• 150 repressieve handhavingsactie

– Opdracht werkprogramma in 2019  27 miljoen



Vorming Omgevingsdiensten

 Opgericht in 2014 n.a.v. rapporten Eijlander en Mans en vuurwerkramp 

Enschede en cafébrand Volendam

 Betreft een opgelegde samenwerking met gemeenten via de WGR, 

tussen provincie en gemeenten in omvang gebied Veiligheidsregio’s 

 Tegenstrijdige belangen maken deze samenwerking complex

 Een goede samenwerking tussen deelnemers van belang voor een 

goed functionerende omgevingsdienst



Samenwerking binnen de dienst

Uitgangspunten:

 Relatie opdrachtgever en opdrachtnemer zorgvuldig uitgewerkt (institutioneel).

 Reguliere overlegsituaties zijn belegd (procedureel).

 Statenleden, bestuurders en medewerkers gaan op basis van vertrouwen en 

commitment te werk. Zakelijk, transparant en op zoek naar consensus 

(relationele dimensie).

Wat kunt u als PS?

 Werken aan relaties; binnen directe invloedsfeer bijv. GS, omgevingsdiensten, 

adviseurs.

 Buiten directe invloedsfeer bijv. uw fractiegenoten bij deelnemende gemeenten

 Bijdragen aan consensus in de regio; dan weet een omgevingsdienst duidelijk 

wat te doen.

 Net als bestuurders en medewerkers kunt u zich informeren of scholen.

 U kunt vanuit uw rol aangeven wat uw wensen zijn en in dialoog gaan over 

belang en haalbaarheid ervan



Rollen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

 Het DB vervult de rol van 

opdrachtnemer van het AB.

 DB werkt collegiaal en behartigt het 

samenwerkings- en organisatorisch 

belang van de dienst. 

 DB doet voorstellen aan AB

 AB vormt eigenaarsvergadering

 Bevoegdheden AB: financiën, 

governance, begroting, jaarverslag, 

moties en amendementen.

 AB lid laat zich leiden door provinciale 

belangen (kaders PS en GS)

 AB lid heeft ruimte om belang OD mee 

te wegen in stemgedrag.

 AB weegt als eindverantwoordelijke 

alle belangen af.



Zetels en Stemverhoudingen

 Het AB kiest het DB uit zijn geledingen. 

 De provincie heeft 1 stem in het AB 

 De provincie heeft vaste plek in het DB

 Besluiten op basis van het principe ‘one man, one vote’

 Bij financiële besluiten (jaarrekeningen en begrotingen) geldt 

gewogen stemming. Daar moet voor een meerderheid het 

aandeel van de omvang van de omzet van partijen meer dan 50% 

zijn.

 Ons aandeel in de omzet van de diensten is gemiddeld 40%



Rollen GS en PS

 GS vervult de rol van eigenaar en 

opdrachtgever

 GS vervult de rol van bestuurlijk 

opdrachtgever

 DB van de OD vervult de rol van 

opdrachtnemer

 GS is verantwoordelijk voor 

uitvoering en DB, incl. aansturing 

van de Omgevingsdienst.

 GS informeert PS actief dmv

Statenmededelingen en 

Statenvoorstellen op vaste 

momenten

 PS stelt kaders en controleert GS

 PS heeft een toezichthoudende rol, 

blijft betrokken bij einddoelen en route.

 PS kan GS ter verantwoording roepen 

en het eigen ‘GS lid’ in het AB van de 

OD.

 PS controleert GS, GS controleert de 

OD.



Aan welke knoppen kunt u draaien:

 Invloed in de beleidscyclus: 

 Input in beleid (kaderstellend)

 Budget bepalen (kaderstellend)

 Zienswijzen bij kadernota, begroting en eventuele aanpassingen 

(kaderstellend)

 Vaststellen gewijzigde GR-en (besluitvormend)

 Terugkijken / evalueren bijv. via prestaties werkprogramma & jaarrekening 

(controleren)

 Zorgen voor goede overleggen tussen betrokken partijen.

 Invloed uitoefenen via stemverhoudingen.

 U kunt actief informatie opvragen bij uw gedeputeerde via Statenvragen.

 Stellen van technische vragen voorafgaand aan behandeling in uw Staten



Aan welke knoppen kunt u niet draaien:

 Iets zelfstandig opleggen. Dat doen alle deelnemers van de GR 

samen.

 Een uitvoeringsopdracht verstrekken, dat is voor GS.

 De stemverhoudingen aanpassen, tenzij hiervoor een meerderheid is 

bij alle deelnemers. En in alle raden en staten die deelnemer zijn aan 

de GR.

 VTH beleid is een medebewindstaak en wordt vastgesteld door GS 

 Let op: de provincie is maar 1 partij. Omgevingsdiensten bestaan uit 

meerdere partijen. OMWB 25; ODBN 16; ODZOB 21.



Invloed op de eigenaarsrol door PS 

– Bij de Kadernota’s van de omgevingsdiensten kunt u richtinggevende uitspraken 

doen. 

– GS doet PS een voorstel voor de zienswijze op de begrotingen van de diensten. 

Aanvullingen op zienswijzen kan op alle zaken. PS is niet gehouden aan 

standpunt GS. U kunt aanvullen met eigen standpunten, dan wel aanpassen via 

amendementen 

– Het DB en AB houdt rekening met de zienswijze van de diverse partijen, maar de 

meerderheid beslist. 

– U kunt samen met coalities van partijen in gemeenten druk uitoefenen op besturen 

omgevingsdiensten

– Jaarlijks is er 1 informatiebijeenkomst over de jaarrekeningen van de diensten, de 

kadernota’s en de begrotingen. 



Invloed op de opdracht aan omgevingsdiensten

– Bij het vaststellen van beleidskaders andere dan VTH, bijv voor 

Water, milieu, natuur, agrofood, energie, klimaat, mobiliteit 

(inhoudelijke kaders)

– Bij het vaststellen van de Begroting van de provincie (budgettaire 

kaders) 

– Jaarlijks 1 informatiebijeenkomst op basis van de realisatie VTH 

voorafgaand jaar, de inschatting van de risico’s en de 

maatschappelijke opgaven. 

– GS stelt de opdracht vast, gehoord hebbende PS. 



Jaarlijkse cyclus omgevingsdiensten

1 jan 1 apr 1 jul 1 sep 31 dec

Kader-

nota’s 

OD’n

(E)

Jaar-

rekeningen

OD’n

(E)

Eind-

rapportage

programma 

VTH

(O)

Ziens-

wijzen 

begroting 

OD’n

(E)

Opdracht

VTH (O)

Vast-

stellen

begroting 

PNB (E)

Input aan
GS tbv 

voorbereiding 
zienswijzen 
op ontwerp-
begroting 
OD’n (E)

Input aan
GS voor 
VTH-

opdracht (O)

2 vaste 

informatiemomenten





Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

– Havenschap Moerdijk

– Zuidelijke Rekenkamer

– Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-oost

– Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

– Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

– Omgevingsdienst Brabant Noord

Stichtingen en verenigingen

– Interprovinciaal overleg IPO (vereniging)

– Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)

– Stichting Brabant C Fonds

– Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen 

(BIFN) (Stichting)

– Stichting Beheer Museum Kwartier

– Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant

Overige

– Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 

Deelnemingen

– Enexis NV

– CBL Vennootschap BV

– Vordering op Enexis BV

– Verkoop Vennootschap BV

– CSV Amsterdam BV

– Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

– Brabant Water NV

– Eindhoven Airport NV

– BOM Holding BV

– Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte BV

• CV ORR I 

• CV ORR II

– Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM

• CV TOM

– Business Park Aviolanda BV

– Nederlandse Waterschapsbank NV

– NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 

– PZEM NV

– Pivot Park Holding BV (OLSP Holding en -Vastgoed)

– Green Chemistry Campus BV

– Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

– NV Monumentenfonds

– Brabant Startup Fonds BV

– Breedbandfonds Brabant BV



Bedankt voor 

uw aandacht


