Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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Datum

Bevoegdheden PS inzake wijziging aandeelhoudersinstructie GOB B.V.
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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over uw bevoegdheden met betrekking
tot wijzigingen inzake de aandeelhoudersinstructie en het investeringsreglement van
het GOB B.V. (Groen Ontwikkelfonds Brabant), zoals toegezegd in de
vergadering van 16 december 2016. Hierbij komt nadrukkelijk de vraag aan de
orde of Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot wijziging van de
aandeelhoudersinstructie GOB B.V. zonder dit eerst aan Provinciale Staten voor te
leggen.
Hierover wil ik het navolgende opmerken.

Kopie aan

mary fiers
Van

Henk Leenen
Telefoon

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

1. In artikel 158 lid 2 van de Provinciewet staat dat Gedeputeerde Staten
kunnen besluiten tot de oprichting van vennootschappen indien dat in het
bijzonder dient ter behartiging van het openbaar belang. Tevens staat daar
dat zo’n besluit tot oprichting alleen kan worden genomen nadat er een
ontwerp-besluit is gezonden naar Provinciale Staten en zij in de gelegenheid
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van
Gedeputeerde Staten. Op grond daarvan hadden PS een nader adviesrecht
bij de oprichting en instelling van het GOB BV.

--

2. Bij besluit van 21 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met de
instelling van een viertal fondsen in het kader van de 2e tranche
Versnellingsagenda, waaronder het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V..
Provinciale Staten hebben bij de instelling van dergelijke fondsen een
kaderstellende bevoegdheid, zoals ook nader weergegeven in
statenmededeling d.d. 14 januari 2014. Op grond van hun kaderstellende
bevoegdheid hebben Provinciale Staten bij besluit d.d. 21 juni 2013
aangegeven betrokken te willen worden bij de (vaststelling van de)
definitieve Aandeelhoudersinstructie (AI) en het Investeringsreglement GOB
BV (IR).
3. Op grond van artikel 167 Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten de
plicht Provinciale Staten alle inlichtingen te verschaffen die zij nodig hebben
om hun taak goed uit te oefenen. Gedeputeerde Staten zijn tevens
verantwoording verschuldigd over het door hen gevoerde bestuur.
Gedeputeerde Staten zijn alleen verplicht om de betreffende inlichtingen
vooraf te verschaffen indien het de uitoefening betreft van de bevoegdheden
genoemd in artikel 158 lid 1 onder e, f en h Provinciewet. Deze
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bevoegdheden betreffen (1) het aangaan van privaatrechtelijke
rechtshandelingen, (2) het besluit tot het voeren van rechtsgedingen,
bezwaar- en beroepsprocedures en (3) de voorbereiding van de civiele
verdediging.
Datum

4. Op grond van artikel 167 en 158 Provinciewet zijn Gedeputeerde Staten
gehouden om Provinciale Staten te informeren over wijzigingen in
Aandeelhoudersinstructies en Investeringsreglementen, maar zij zijn niet
verplicht om dit te doen voorafgaande aan de besluitvorming daarover.
Indien wijziging van Aandeelhoudersinstructie en het Investeringsreglement
echter direct de kaders raakt waaronder het GOB B.V. is ingesteld c.q. een
wijziging betreft van de aan het GOB B.V. verstrekte opdracht zoals
geformuleerd bij het instellingsbesluit van 21juni 2013, dan lijkt het voor de
hand liggend om Provinciale Staten gegeven de besluitvorming vooraf te
informeren in het kader van hun ‘kaderstellende bevoegdheden’. Hoewel
deze verplichting niet expliciet valt af te leiden uit het bepaalde in de
Provinciewet, volgt zulks uit de besluitvorming in PS (21 juni 2013).
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5. De aan
•
•
•
•

het GOB B.V. verstrekte opdracht betreft:
De realisatie van 3100 ha. provinciaal deel NNB.
De realisatie van 2274 ha. rijksdeel NNB.
De inrichting van 5648 ha. reeds verworven rijksdeel NNB.
De realisatie van 700 kilometer Ecologische Verbindingszones
(EVZ’s).
Verder is aan het GOB een budget verstrekt ter grootte van € 240
miljoen.
Zodra er sprake is van wijziging van deze opdracht dan wel van het
beschikbaar gestelde budget dan hebben PS een adviserende bevoegdheid
op grond van artikel 158 lid 2 Provinciewet, dan wel een besluitvormende
bevoegdheid, waar het betreft het beschikbare budget.

6. De recente wijzigingen van de Aandeelhoudersinstructie en het
Investeringsreglement betreffen verruimde mogelijkheden om het NNB te
realiseren en wijziging van het subsidie percentage voor EVZ’s. Deze raken
niet de inhoud van de aan GOB B.V. verstrekte opdracht aangezien budget
en omvang (aantal hectaren) geen wijziging ondergaat. Hierover hoefde PS
niet voorafgaand geïnformeerd te worden noch heeft PS dienaangaande
een adviesrecht.

Drs. J.J.C. van den Hout,
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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