
 

Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van  
21 maart 2023 

 

 Uitnodigingen 

2.1 Uitnodiging jubileumfeest De Bonte Wever te Assen op 14 april 2023 
Advies Te bespreken. 

Besluit Geen deelname namens GS 

  
2.2 Uitnodiging Stichting 200 jaar Veenhuizen  op 20 april 2023 

Advies Te bespreken 

Besluit Gedeputeerde Kuipers neemt namens GS hieraan deel 
  

 Ingekomen stukken 

3.1 
J. Klijnsma 

Brief aan Ministerie LNV en college GS Drenthe over voorstellen aan overhe-
den m.b.t. bollenteelt 

Advies Te bespreken 

Besluit Voor kennisgeving aangenomen 
  

 Akkoordstukken (hamerstukken) 

4.1/2023000406 
H. Jumelet 

Incidentele subsidie aan Landschapsbeheer Drenthe voor het project Wilde 
narcis 

Advies 1. Een incidentele subsidie van € 18.484,-- te verlenen aan Landschapsbe-
heer Drenthe voor het project Wilde narcis. 

2. Dit bedrag te dekken uit het budget 3621105 R-soortenbescher-
ming/kostensoort 440466 Soortenbescherming. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  
4.2/2023000407 
H. Brink 

Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringskosten Just Transition Fund  
 

Advies 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Just Transition Fund 
tussen de regionale partners en het Samenwerkingsverband Noord-Ne-
derland. 

2. De commissaris van de Koning aan te wijzen om de overeenkomst  
namens GS te ondertekenen. 

3. In te stemmen met een bijdrage in de uitvoeringskosten van in totaal  
€ 1.185.104,-- voor de jaren 2024 tot en met 2029. 

4. Deze bijdrage als volgt te verdelen: gedurende 6 jaar jaarlijks € 98.759,-- 
ten laste van het budget Cofinanciering Europa/Bijdragen projecten co-
financiering Europa (3710104/437499), € 49.379,-- ten laste van het bud-
get Beleidskaders en Programmabeheer/Bijdragen projecten versterking 



economische structuur (63020501/3700501/440275) en € 49.379,-- ten 
laste van het budget Klimaat en Energie (3500511/73010136/423014), 
onder voorbehoud van goedkeuring van de Begrotingen 2024-2029 
door Provinciale Staten. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.3/2023000408 
N. Vedelaar 

Incidentele subsidie aan Stichting het Pauperparadijs voor theatervoorstel-
ling 'Boer Koekoek' 

Advies 1. Een incidentele subsidie te verlenen van € 145.000,-- aan de Stichting 
het Pauperparadijs voor theatervoorstelling 'Boer Koekoek'. 

2. Dit bedrag te dekken uit het budget voor grote evenementen 2023, 
budgetcode 3830615/440812 (projectnr. 63030533/01). 

Besluit Gewijzigd vastgesteld: enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd  

  

4.4/2023000409 
H. Brink 

Incidentele subsidie aan Bork Sloop & Milieu bv voor de doorontwikkeling 
van Bork Automated Service 

Advies 1. Een incidentele subsidie van € 40.000,-- te verlenen aan Bork Sloop &  
Milieu bv voor de doorontwikkeling van Bork Automated Service.  

2. Dit bedrag te dekken uit het budget Beleidskaders en programmabe-
heer/Bijdragen in projecten versterking economische structuur, project 
63020150/prestatie 3700501/kostensoort 440275. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.5/2023000410 
H. Brink 

Incidentele subsidie aan Stichting Hanzehogeschool Groningen voor Innova-
tion Center Connected Solutions 

Advies 1. Een incidentele subsidie van € 25.000,-- te verlenen aan de Stichting 
Hanzehogeschool Groningen voor het Innovation Center Connected So-
lutions.  

2. Dit bedrag te dekken uit het budget Beleidskaders en programmabe-
heer/Bijdragen in projecten versterking economische structuur, project 
63020150/prestatie 3700501/kostensoort 440275. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.6/2023000411 
H. Jumelet 

Verzoek tot instemming met vaststellen gewijzigd toegangsbeperkingsbe-
sluit Zuidlaardermeergebied 

Advies In te stemmen met het voornemen van de provincie Groningen om het ge-
wijzigde toegangsbeperkingsbesluit te nemen voor het Zuidlaardermeer- 
gebied. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  



4.7/2023000412 
H. Jumelet 

Voorfinanciering LEADER-project Zuidwest-Drenthe 

Advies 1. Subsidie in de vorm van een lening te verlenen aan de Stichting Toeris-
tische Promotie Zuid-West Drenthe ter hoogte van € 40.000,-- als voorfi-
nanciering voor het LEADER-project Tijdreizen in de Oerprovincie Dren-
the, tot uiterlijk 30 november 2024. 

2. 10% van het leningbedrag toe te voegen aan de Reserve opvang revol-
verend financieren, ter afdekking van het risico op oninbaarheid.  

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

4.8/2023000414 
H. Kuipers 

Geannoteerde agenda DB RUDD op 20 maart 2023 

Advies Kennis te nemen van de geannoteerde agenda. 

Besluit Voor kennisgeving aangenomen 
  

4.9/2023000415 
H. Kuipers 

Adhesiebetuiging aanvraag Woningbouwimpuls gemeente Tynaarlo 

Advies In te stemmen met de adhesiebetuiging aan de gemeente Tynaarlo voor de 
aanvraag Woningbouwimpuls. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.10/2023000416 
H. Brink 

Geannoteerde agenda Stuurgroep Naober Drenthe op 23 maart 2023 

Advies In te stemmen met de geannoteerde agenda. 

Besluit Voor kennisgeving aangenomen 
  

4.11/2023000417 
H. Kuipers 

Woo-verzoek huisvesting statushouders 

Advies Te beslissen op het Woo-verzoek van 4 november 2022 inzake huisvesting 
statushouders. 

Besluit Vastgesteld conform advies 

  

4.12/2023000418 
H. Jumelet 

Verkoop van 24 hectare landbouwgrond te Gijsselte 

Advies 1. Volmacht, mandaat en machtiging te verlenen aan Prolander voor de 
verkoop van 24.33.47 hectare landbouwgrond aan de aanliggende  
eigenaar en de tegenoverliggende eigenaar. 

2. De bedoelde grond reeds in gebruik te geven aan de kopers vooruit- 
lopend op de aktepassering. 

Besluit Vastgesteld conform advies 



  

 Bespreekstukken 

5.1/2023000276 
H. Jumelet 

Verhoging krediet voor verduurzaming, (brand)veiligheid, beveiliging, toe-
gankelijkheid en collectie-inpassing van het provinciaal vastgoed Drents  
Museum 

Advies 1. Provinciale Staten voor te stellen: 
 het krediet van NCP installaties met € 2.067.000,-- te verhogen naar 

€ 3.867.000,--; 
 het krediet van NCP gebouwen met € 1.324.000,-- te verhogen naar 

€ 2.524.000,--; 
 de extra kapitaallasten ad € 137.800,-- van het krediet NCP installa-

ties te dekken uit de Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbud-
getten; 

 de extra kapitaallasten ad € 44.133,-- van het krediet NCP gebouwen 
te dekken uit de Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudget-
ten; 

 de Begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen. 
2. In te stemmen met het Statenstuk. 

Besluit Gewijzigd vastgesteld: enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  

  

5.2/2023000420 
H. Jumelet 

Subsidie aan Landschapsbeheer Drenthe voor gebiedsplan Ees-Weerdinge 
 

Advies 1. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een subsidie van 
€ 742.383,-- aan Landschapsbeheer Drenthe voor het uitvoeren van het 
gebiedsplan Ees-Weerdinge van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe. 

2. Dit bedrag voor € 200.000,-- te dekken uit het budget Regio Deal Na-
tuurinclusieve Landbouw (prestatie 3170002, kostensoort 423705) en 
voor € 542.383,-- uit het budget Versnellingsopgave NPLG (prestatie 
3621165/kostensoort 423855).  

3. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen eventuele wensen of be-
denkingen 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 
  

5.3/2023000421 
H. Brink 

Subsidie aan gemeente Borger-Odoorn voor kwaliteitsverbetering recrea-
tieve fietspaden: fietspad ‘weg van de Westerlanden’ 

Advies 1. In te stemmen met het voornemen tot het verlenen van een subsidie van 
€ 175.000,-- aan de gemeente Borger-Odoorn voor de 



kwaliteitsverbetering van het fietspad ‘weg van de Westerlanden’. 
2. Dit bedrag te dekken uit het budget Investeringsagenda thema Recrea-

tie en Toerisme/Toekomstbestendig fietsnetwerk Kwaliteitsimpuls opti-
maal fietsnetwerk (budgetcode 3700107/423811). 

3. Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen eventuele wensen of be-
denkingen 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 

  
5.4/2023000422 
J. Klijnsma 

Voortgang realisatie asiel- en vluchtelingenopgaven in de provincie Drenthe 
 

Advies 1. Kennis te nemen van de brief van de commissaris van de Koning, als 
voorzitter van de Provinciale Regietafel Asiel, aan de Landelijke Regie-
tafel Migratie en Integratie.  

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

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

5.5/2023000423 
T. Stelpstra 

Brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Mijnbouw) 
inzake de Contourennota aanpassing Mijnbouwwet 

Advies 1. In te stemmen met de brief aan de staatssecretaris van Economische  
Zaken en Klimaat (Mijnbouw) inzake de Contourennota aanpassing 
Mijnbouwwet. 

2. Een afschrift van de brief te sturen aan Provinciale Staten. 
Besluit Vastgesteld conform advies 

  

 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 
  

6.5/2023000424 
N. Vedelaar 

Geannoteerde agenda IPO-Bestuur op 23 maart 2023 

Advies In te stemmen met de adviezen bij de agendapunten. 

Besluit Vastgesteld conform advies 
  

6.6 
 

Overzicht Woo-verzoeken 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 

  
6.7 
 

Kameragenda 

Advies Te bespreken 

Besluit Besproken 

  
 

 


