
 

Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van  
21 februari 2023 

 

 Ingekomen stukken 
3.1 Schriftelijke vragen SP-fractie inzake covergister Donderen 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 
  

3.2 Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle-gebiedsgericht MIRT Onder-
zoek Zwolle e.o. 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 

  
3.3 Brief BKD aan colleges GS t.a.v. interprovinciale ethische commissie 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 
  

 Akkoordstukken (hamerstukken) 

4.1/2023000242 
H. Jumelet 

Uitstelverlening afronding projecten POP3 

Advies In te stemmen met het verlenen van uitstel van de afronding van het 
POP3-project Wijsterbroeke fase 1 tot en met 31 december 2024. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  
4.2/2023000243 
H. Brink 

Subsidieregelingen MIT Haalbaarheid 2023 en MIT R&D Samenwer-
king 2023 

Advies 1. De Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering regio en topsecto-
ren haalbaarheid Noord-Nederland 2023 (MIT Haalbaarheid 2023) 
vast te stellen. 

2. De Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering regio en top- 
sectoren R&D samenwerking Noord-Nederland 2023 (MIT R&D  
Samenwerking 2023) vast te stellen. 

3. Een bedrag van € 749.060,-- (inclusief uitvoeringskosten SNN:  
€ 57.620,--) beschikbaar te stellen voor de subsidieregelingen. 

4. Deze bijdrage te dekken uit het budget Beleidskaders en pro-
grammabeheer/Bijdragen in projecten Versterking Economische 
Structuur voor het begrotingsjaar 2023. 

5. De uitvoering van de regelingen te beleggen bij het Samen- 
werkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Besluit Vastgesteld conform advies 



  

4.3/2023000244 
H. Jumelet 

Landinrichtingscommissie Veenhuizen 

Advies De Landinrichtingscommissie Veenhuizen te ontbinden per 1 maart 
2023. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.4/2023000245 
H. Kuipers 

Toezichtsbrieven huisvesting statushouders 

Advies In te stemmen met de toezichtsbrieven aan de gemeenten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.5/2023000246 
H. Jumelet 

Deelname gezamenlijke Europese aanbesteding Provinciale Telecom-
municatiediensten 2023 

Advies 1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst inzake geza-
menlijke Europese aanbesteding ‘provinciale Telecommunicatie-
diensten 2023 (PT 2023). 

2. Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan BIJ12 voor het 
uitvoeren van de aanbesteding.  

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

4.6/2023000247 
H. Jumelet 

Beslissingen op bezwaar handhavingsverzoeken PAS-melders 

Advies 1. Conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming met een 
aanvullende motivering het bezwaar van Mobilisation for Environ-
ment (MOB) gericht tegen het besluit om niet te handhaven tegen 
de activiteiten van de onderneming met coördinaten 236660, 
569537 ongegrond te verklaren. 

2. Conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming met een 
aanvullende motivering het bezwaar van MOB gericht tegen het 
besluit om niet te handhaven tegen activiteiten van de onderne-
ming met coördinaten 207250, 540703 ongegrond te verklaren. 

3. Conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming het  
bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om niet te handhaven 
tegen activiteiten van de onderneming met coördinaten 261482, 
526645 ongegrond te verklaren. 

4. Gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie Rechts-
bescherming het bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om 
niet te handhaven tegen activiteiten van de onderneming met de 
coördinaten 228025, 561073 ongegrond te verklaren. 



5. Gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie Rechts-
bescherming het bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om 
niet te handhaven tegen activiteiten van de onderneming met co-
ordinaten 228795, 523457 ongegrond te verklaren. 

6. Gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie Rechts-
bescherming het bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om 
niet te handhaven tegen activiteiten van de onderneming met de 
coördinaten 215464, 527951 ongegrond te verklaren. 

7. Gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie Rechts-
bescherming het bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om 
niet te handhaven tegen activiteiten van de onderneming met de 
coördinaten 230989, 562040 ongegrond te verklaren. 

8. Gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie Rechts-
bescherming het bezwaar van MOB gericht tegen het besluit om 
niet te handhaven tegen activiteiten van de onderneming met de 
coördinaten 231272, 537863 ongegrond te verklaren. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.7/2023000248 
N. Vedelaar 

Subsidieaanvraag project ‘het Noorden leert door’ van VNO-NCW 
MKB Noord 

Advies 1. Een incidentele subsidie van € 50.000,-- te verlenen aan VNO-NCW 
MKB Noord voor het project ‘het Noorden leert door’.  

2. Dit bedrag te dekken uit het budget Prikkels functioneren  
Arbeidsmarkt/Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs 
en arbeidsmarkt (begrotingsjaar 2023).  

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

4.8/2023000249 
H. Jumelet 

Bestuurlijke reactie op het onderzoek Natuurcompensatie van de 
Noordelijke Rekenkamer 

Advies In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het eindrapport Natuur-
compensatie van de Noordelijke Rekenkamer. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.9/2023000250 
N. Vedelaar 

Subsidieverlening vier projecten i.k.v. Plan herstel en versterken 
Drentse cultuursector 

Advies 1. Een incidentele subsidie te verlenen ter hoogte van: 
a. € 55.000,-- aan Roestvrij Theater voor de projecten ‘Het Schit-

terende Bos’ en ‘Achter de Schermen’; 
b. € 65.000,-- aan Garage TDI voor het project ‘Drentse 



Liederencyclus’; 
c. € 50.000,-- aan K&C voor het project ‘Het Nieuwe Goed’; 
d. € 50.000,-- aan Podium Zuidhaege voor het project ‘Studio Z’. 

2. Het bedrag van in totaal € 220.000,-- te dekken uit het budget 
“Noodfonds cultuur” 2023. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.10/2023000214 
H. Jumelet 

Definitieve vaststelling Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 
2023 

Advies De Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 definitief vast 
te stellen. 

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

4.11/2023000261 
H. Jumelet 

Instelling Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord- 
Nederland 

Advies 1. De ‘Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord- 
Nederland’ vast te stellen. 

2. De provincie Groningen te mandateren voor de uitvoering van de 
regeling. 

3. De provincie Groningen afspraken te laten maken met het SNN 
voor de uitvoering van de regeling. 

4. Kennis te nemen van de voorlopige maatregelenlijst. 
Besluit Beslispunt 2 is niet conform besloten; de overige beslispunten zijn wel 

conform. De portefeuillehouder heeft het mandaat gekregen om na-
dere afspraken te maken over de mandatering (beslispunt 2) en zo 
nodig dit via GS te laten besluiten.  

  

 Bespreekstukken 
5.1/2023000251 
T. Stelpstra 

Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 

Advies 1. De Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 te 
wijzigen. 

2. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling opruiming drugs- 
afval Drenthe 2021-2024 (zoals opgenomen in artikel 9 van de 
subsidieregeling) voor het jaar 2023 te verhogen tot € 71.624,-- en 
voor het jaar 2024 tot € 50.000,--. 

3. Het bedrag van in totaal € 121.624,-- te dekken uit het budget 
‘opruimen drugsdumpingen’. 

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



Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.2/2023000253 
T. Stelpstra 

Afronding Expeditie Energieneutraal Wonen naar Slim Samen voor In-
woners 

Advies 1. In te stemmen met de wijze waarop de Expeditie het komende 
jaar wordt afgerond. 

2. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.3/2023000254 
T. Stelpstra 

Subsidieverlening aan het Nationaal Warmtefonds 

Advies 1. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een subsi-
die van € 500.000,-- aan het Nationaal Warmtefonds voor het ver-
strekken van rentekorting op de energiebespaarlening. 

2. Dit bedrag te dekken uit het budget  Klimaat en Energie 
(3500511). 

3. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen eventuele wensen 
of bedenkingen kenbaar te maken. 

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

5. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 
  

5.4/2023000255 
H. Brink 

Stand van zaken Health Hub Roden per januari 2023 

Advies 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de Health Hub Ro-
den (HHR) per januari 2023. 

2. Vanaf 2023 de voortgangscommunicatie over de HHR weer via de 
reguliere P&C-cyclus te laten lopen. 

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

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

5.5/2023000256 
T. Stelpstra 

Beleidskader participatie Drentse zonneroute A37 

Advies 1. Kennis te nemen van het Beleidskader participatie Drentse zonne-
route A37. 

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

Besluit Vastgesteld conform advies 

  



5.6/2023000091 
H. Jumelet 

Beantwoording vragen PvdD-fractie over beleid m.b.t. schapen- 
houders die weigeren hun schapen te beschermen 

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

Besluit Vastgesteld conform advies 

  
5.7/2023000090 
J. Klijnsma 

Beantwoording vragen PvdA- en ChristenUnie-fracties over kinder-
hartchirurgie UMCG 

Advies In te stemmen met de brief aan de PvdA en ChristenUnie-fracties, in 
afschrift aan de overige Statenleden. 

Besluit De portefeuillehouder heeft het mandaat gekregen om in de ant-
woordbrief enkele wijzigingen aan te brengen.  

  
5.8/2023000258 
H. Brink 

Incidentele subsidie voor ontwikkeling voorterrein GAE 

Advies 1. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een sub-
sidie van € 200.000,-- aan Groningen Airport Eelde ter uitvoering 
van de herinrichting van het voorterrein. 

2. Dit bedrag te dekken uit het budget Omgeving van de luchthaven 
(projectnummer 63020171/ prestatie 3710604).  

3. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen eventuele wensen 
of bedenkingen kenbaar te maken. 

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

5. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 

  

5.9/2023000218 
T. Stelpstra 

Fase 2 van de organisatieontwikkeling 

Advies 1. Kennis te nemen van het adviesrapport van bureau & Van de Laar: 
‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ d.d. 2 februari 2023 en de opdracht te 
geven aan de directie om het onderdeel overlegvormen nader uit 
te werken.  

2. Met inachtneming van de adviezen van bureau & Van de Laar het 
samenspel tussen college, directie en organisatie verder vorm te 
geven. 

3. In te stemmen met de besluiten van de directie d.d. 20 februari 
2023 inzake het verder inrichten van de detailstructuur. 

4. Het Organisatiebesluit 2023 als voorgenomen besluit vast te 



stellen. 
5. Het functieboek met de nieuwe en gewijzigde functies en het 

plaatsingsplan als voorgenomen besluit vast te stellen.  
6. Te koersen op inwerkingtreding van de nieuwe organisatie op 

1 juli 2023.  
7. De directie de opdracht te geven met een separaat voorstel te ko-

men aan Provinciale Staten met daarin het verzoek om de loonsom 
voor een periode van vijf jaar met € 1,8 miljoen te verhogen vanuit 
de beschikbare vrije ruimte.  

8. De directie de opdracht te verstrekken om kritisch te kijken naar 
de mogelijkheden om inhuur om te buigen en het college van GS 
hierover in 2025 middels een rapportage te informeren. 

9. Kennis te nemen van de adviesaanvraag aan de Ondernemings-
raad.  

10.  In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten.  
11. In te stemmen met de brief aan de medewerkers. 

Besluit De voorgenomen besluiten zijn genomen. De portefeuillehouder 
heeft het mandaat gekregen om in de brieven aan Provinciale Staten 
en de medewerkers enkele aanpassingen door te voeren.  

  

 Strategische onderwerpen (opiniërend/informerend) 
6.1 Stikstof 

Advies Stand van zaken te delen 

Besluit Stand van zaken gedeeld 
  

6.2 Deltaplan voor het Noorden 

Advies Stand van zaken te delen 
Besluit Stand van zaken gedeeld 

  

6.3 Rijksdiensten en Werkgelegenheid 

Advies Stand van zaken te delen 

Besluit Stand van zaken gedeeld 

  
6.4 Terugkoppeling IPO-vergaderingen 

Advies Stand van zaken te delen 

Besluit Stand van zaken gedeeld 
  

6.5/2023000259 
H. Brink 

Geannoteerde agenda DB SNN op 21 februari 2023 (schriftelijke 
ronde) 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 



Besluit Vastgesteld conform advies 

  

6.6 Vergadering Statencommissie FCBE op 22 februari 2023 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 

  
6.7/2023000260 
J. Klijnsma 
N. Vedelaar 
H. Brink 
T. Stelpstra 

Geannoteerde agenda Regiegroep SNN op 21 februari 2023 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 

Besluit Stand van zaken gedeeld 
  

6.8 Kameragenda 

Advies Te bespreken 
Besluit Besproken 

  

6.9 Overzicht Woo-verzoeken 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 

  
 

 

Besluitenlijst van de schriftelijke ronde van Gedeputeerde Staten van  
22 februari 2023 

 Bespreekstukken 
5.1/2023000295 
H. Brink 

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van 
1 februari 2023 over relevante ontwikkelingen met betrekking tot het pro-
vinciaal ruimtelijk beleid 
 

Advies In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 

 


