
 

Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van  
7 februari 2023 

 

 Ingekomen stukken 
3.1 Schriftelijke vragen D66-fractie inzake stikstof-/natuurvergunningen in 

Drenthe 

Advies Te bespreken. 
Besluit Beantwoording via gedeputeerde Jumelet  

  

 Akkoordstukken (hamerstukken) 
4.1/2023000162 
H. Jumelet 

Prestatieovereenkomst RVO uitvoering POP3/POP3+ periode 2023-2025 
 

Advies 1.  In te stemmen met de Prestatieovereenkomst uitvoering POP3/POP3+ pe-
riode 2023-2025 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

2.  Hiervoor een bedrag van € 2.180.505,-- beschikbaar te stellen. 
3.  Dit bedrag voor 50% te dekken uit het budget uitvoeringskosten PMJP 

(Prestatie 3600518 Natuur algemeen, kostensoort 423208 Uitvoeringskos-
ten) en voor 50% uit het budget EU-cofinancieringsreserve (Prestatie 
3710104, kostensoort 437499) voor de begrotingsjaren 2023, 2024 en 
2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de Begrotingen 2024 en 
2025 door Provinciale Staten. 

4. Gedeputeerde Jumelet aan te wijzen om de Prestatieovereenkomst na-
mens GS te ondertekenen. 

 
Besluit Vastgesteld conform advies 
  

4.2/2023000163 
N. Vedelaar 

Wijzigen subsidieverlening wind- en waterdicht maken van rijksmonument 
in asbestsanering 
 

Advies De subsidieverlening van € 45.000,-- aan de Nieuwe Rentmeester voor het 
wind- en waterdicht maken van de dienstwoningen Oude Asserstraat 6-8 en 
10-12 in Veenhuizen te wijzigen in subsidie voor de asbestsanering van de 
nummers 6-8. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.3/2023000164 
H. Kuipers 

Wijziging Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027 
 

Advies 1. De Subsidieregeling programma zandgronden 2022-2027 te wijzigen. 
2. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling programma zandgronden 



2022-2027 voor de periode van zes jaar vast te stellen op € 8.100.020,--. 
3. De financiële middelen voor het aandeel van de eigen activiteiten van de 

provincie met een omvang van € 6.532.506,-- te laten lopen via de presta-
tieovereenkomst (PPO) met Prolander. 

 
Besluit Vastgesteld conform advies 

  
4.4/2023000165 
H. Brink 

Incidentele subsidie Stichting De Noorderlingen 2023 
 

Advies 1. Een incidentele subsidie van € 10.000,-- te verlenen aan de Stichting De 
Noorderlingen voor het HBO-studentondernemerschapsprogramma  
De Noorderlingen 2023. 

2. Dit bedrag voor 50% te dekken uit het budget Beleidskaders en pro-
grammabeheer/Bijdragen in projecten versterking economische structuur 
(projectnummer 63020150) en voor 50% uit het budget Prikkels functio-
neren arbeidsmarkt (projectnummer 63020152). 

 
Besluit Vastgesteld conform advies 
  

 Bespreekstukken 

1.2/2023000161 
T. Stelpstra 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding 
N.V. op 9 februari 2023 

Advies 1. In te stemmen met het besluit tot goedkeuring van het voorgenomen 
besluit van de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. om € 78,8 mil-
joen te investeren in dochterbedrijf Mijnwater Warmte Infra (MWWI).  

2. Volmacht te verlenen aan de secretaris van de Aandeelhouderscommis-
sie Enexis Holding N.V. en de secretaris van Enexis Holding N.V. om de 
provincie Drenthe te vertegenwoordigen tijdens de Buitengewone Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. op 9 febru-
ari 2023.  

3. In te stemmen met het besluit tot goedkeuring van het voorgenomen 
besluit van de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. om € 78,8 mil-
joen te investeren in dochterbedrijf Mijnwater Warmte Infra (MWWI).  

4. Volmacht te verlenen aan de secretaris van de Aandeelhouderscommis-
sie Enexis Holding N.V. en de secretaris van Enexis Holding N.V. om de 
provincie Drenthe te vertegenwoordigen tijdens de Buitengewone Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V. op 9 febru-
ari 2023. 

 
Besluit Vastgesteld conform advies 

   

5.1/2023000166 Instellen Adviescommissie vervolg Uitvoeringsprogramma 



H. Kuipers Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 

Advies 1. Het Plan van aanpak vervolg Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa vast 
stellen. 

2. De Adviescommissie vervolg Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewater-
winning Drentsche Aa in te stellen. 

3. Het Reglement voor de Adviescommissie vast te stellen. 
4. Een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor onderzoek. 
5. Dit bedrag te dekken uit het budget Onderzoeken grondwatersystemen/ 

Overige goederen en diensten. 
6. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Portefeuillehouder heeft mandaat gekregen voor het aanbrengen van en-
kele wijzigingen in de adviesnota.  

  

5.2/2023000167 
H. Jumelet 

Woo-verzoek inzake de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) 

Advies 1. Te beslissen op het Woo-verzoek van 23 november 2022 betreffende de 
Nationale Database Flora en Fauna. 

2. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.3/2023000168 
H. Brink 

Jaarplan 2023 MKB Fonds Drenthe 
 

Advies 1. Kennis te nemen van het Jaarplan 2023 van het MKB Fonds Drenthe.  
2. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.4/2023000169 
N. Vedelaar 

Overhevelingen van budgetten van 2022 naar 2023 bij de Jaarstukken 2022 
 

Advies 1. Provinciale Staten (PS) voor te stellen in te stemmen met overheveling 
van in totaal € 5.212.634,20. 

2. Deze overhevelingen, als beslispunt, op te nemen in het voorstel bij de 
Jaarstukken 2022.  

3. Vooruitlopend op PS-besluitvorming over de Jaarstukken 2022, de bud-
getten reeds beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2023. 

 
Besluit Vastgesteld conform advies 
  



5.5/2023000073 
H. Brink 

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de 
VVD-fractie over vitale vakantieparken 
 

Advies In te stemmen met de brief aan de VVD-fractie, in afschrift aan de overige 
Statenleden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

5.6/2023000021 
H. Brink 

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de 
CDA-fractie over stilvallen project stroomverzwaring 
 

Advies In te stemmen met de brief aan de CDA-fractie, in afschrift aan de overige 
Statenleden. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.7/2023000172 
H. Jumelet 

Subsidieverleningen voor het uitvoeren van de gebiedsplannen van de 
agenda Boer Burger Natuur Drenthe 
 

Advies 1. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van drie aanvullende 
subsidies aan Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor het uitvoeren van 
drie gebiedsplannen van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe voor de 
jaren 2023 en 2024. Het gaat hierbij om: € 92.124,-- voor het gebiedsplan 
Roden-Leekstermeer, € 63.952,-- voor het gebiedsplan Norger Esdorpen 
en € 296.475,-- voor het gebiedsplan Broekstreek. 

2. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een aanvullende 
subsidie van € 300.000,-- aan Agrarische Natuur Drenthe (AND) voor het 
uitvoeren van het gebiedsplan Drentsche Aa van de agenda Boer Burger 
Natuur Drenthe voor de jaren 2023 en 2024. 

3. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een aanvullende 
subsidie van €  235.250,-- aan de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe 
voor het uitvoeren van het gebiedsplan Koekange-Ruinerwold/Nijeveen-
Kolderveen van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe voor de jaren 
2023 en 2024. 

4. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een aanvullende 
subsidie van € 210.795,-- aan Agro-Eco advisors voor het uitvoeren van 
de pilot Boekweitteelt van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe voor 
de jaren 2023 en 2024. 

5. Een bedrag van € 1.198.596,-- te dekken uit het budget Versnellingsop-
gave NPLG, onder voorbehoud van goedkeuring van de Begroting 2024 
door Provinciale Staten. 



6. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen eventuele wensen of be-
denkingen kenbaar te maken. 

7. Dit voornemen om te zetten in een definitieve subsidieverlening als 
blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. 

8. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.8/2023000173 
H. Jumelet 

Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij 

Advies 1. De Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij vast 
te stellen. 

2. Het subsidieplafond van de subsidieregeling vast te stellen op € 
4.750.000,-- voor de looptijd van de subsidieregeling.  

3. Een bedrag van € 1.013.778,-- te dekken uit het budget Investerings-
agenda 2016-2019, prestatie 3730305, een bedrag van € 1.736.222,-- te 
dekken uit het budget Investeringsagenda 2019-2023, prestatie 3730308, 
en een bedrag van € 2.000.000,-- te dekken uit het budget Versnellings-
opgave NPLG, prestatie 3621165. 

4. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN vast te stellen. 
5. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  
5.9/2023000174 
H. Brink 

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek Drenthe 2022 
 

Advies 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het werkgelegenheidsonder-
zoek 2022. 

2. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

 Strategische onderwerpen (opiniërend/informerend) 

6.1/2023000188 
H. Jumelet 

Geannoteerde agenda BC Stikstof op 9 februari 2023 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  
6.2 Deltaplan voor het Noorden 

Advies Stand van zaken te delen 



Besluit Laatste stand van zaken gedeeld  

  

6.3 Rijksdiensten en Werkgelegenheid 

Advies Stand van zaken te delen 

Besluit Laatste stand van zaken gedeeld 

  
6.4 Terugkoppeling IPO-vergaderingen 

Advies Stand van zaken te delen 

Besluit Laatste stand van zaken gedeeld 
  

6.5/2023000175 
H. Brink 

Geannoteerde agenda DB SNN op 7 februari 2023 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

6.6/2023000176 
N. Vedelaar 

Geannoteerde agenda IPO Bestuur op 9 februari 2023 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 
 

Besluit Vastgesteld conform advies  

  
6.7/2023 Overzicht Woo-verzoeken  

Advies Voor kennisgeving aan te nemen  

Besluit Kennisgenomen van het overzicht 
  

6.8/2023 Kamer-
agenda  

Kameragenda  

Advies Voor kennisgeving aan te nemen 

Besluit Kennisgenomen van de agenda 
  

 

 


