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Inleiding 

a. Algemeen 
De Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV 2017) is op 1 januari 2017 in werking 
getreden. De bevoegdheid tot het verlenen van subsidies is hierin, evenals in de eerdere  
algemene subsidieverordeningen, aan ons overgedragen. In artikel 1.3, vierde lid, van de ASV 
is de voorhangprocedure opgenomen. 
De voorhangprocedure houdt in dat uw Staten wensen en bedenkingen naar voren kunnen 
brengen betreffende besluiten die wij voornemens zijn te nemen ten aanzien van incidentele 
en projectsubsidies boven de € 150.000,--. Projectsubsidies zijn subsidies die, in tegenstelling 
tot incidentele subsidies, op grond van een subsidieregeling worden verleend. 
De afgelopen weken is op een aantal punten onduidelijkheid in de toepassing van de voor-
hangprocedure ontstaan, met name rondom subsidies in de vorm van leningen en subsidie-
regelingen die door externe partijen worden uitgevoerd. Dit voorstel betreft een overgangs-
situatie. Voor 1 juli aanstaande komen wij met definitieve voorstellen bij u terug. 
  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 

Advies  

1. Af te zien van toepassing van de in artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening  
Drenthe opgenomen procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring vanaf € 150.000,-- 
bij de volgende subsidieregelingen: 
a) Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-

2020 
b) Subsidiegids Platteland: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de 

Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische bedrijven. 
 

 

Doelstelling uit de begroting 
1.2.2 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten 
1.3.2 Heldere en transparante besluitvorming 
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Argumenten 

1.1 De voorhangprocedure leidt tot extra uitvoeringslasten en tot vertraging in de besluitvorming als 
het gaat om subsidieregelingen die extern worden uitgevoerd.  
De uitvoering van een aantal subsidieregelingen is bij externe partijen neergelegd, zoals het Restau-
ratiefonds (Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-
2020). Als deze externe partij op basis van de subsidieregeling vallende onder de Drentse ASV 2017 
een subsidie boven de € 150.000,-- verleent, betekent dit dat óók voor deze subsidieaanvragen de 
voorhangprocedure moet worden toegepast. Het toepassen van de voorhangprocedure bij dergelijke 
'reguliere' subsidieaanvragen leidt al gauw tot een fors langere proceduretijd en ingewikkelde admini-
stratieve handelingen. 
 
1.2. De voorhangprocedure leidt tot extra uitvoeringslasten en tot vertraging in de uitvoering als het 
gaat om de Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe 2016  
(onderdeel Subsidiegids Platteland) 
Prolander bereidt de verplaatsing van het agrarische bedrijf in het kader van water, landbouw- en  
natuurdoelen privaatrechtelijk voor (koopovereenkomst gevolgd door een leveringsakte). Hieraan gaat 
een complex langdurig onderhandelingsproces vooraf. De boerderijverplaatsing is het uiteindelijke 
sluitstuk van dit proces. De subsidie is een essentiële voorwaarde om de laatste stap te nemen en dit  
proces feitelijk af te ronden. Als de voorhangprocedure zou worden toegepast, zou de stap tot de koop 
van de grond feitelijk zes weken langer in beslag nemen dan wenselijk is.  
 
1.3. Deze beperkte aanpassing geeft ons de tijd de kaders rondom leningen en de ASV 2017 met 
elkaar in balans te brengen 
Een lening is in juridisch opzicht een subsidie, vallende onder de voorhangprocedure van de ASV 
2017. Op dit moment constateren wij dat het Financieringsstatuut en het Kader revolverend finan-
cieren niet synchroon lopen met de bepalingen in de ASV 2017. Voorbeeld: op basis van het Finan-
cieringsstatuut en het Kader revolverend financieren moeten wij uw Staten achteraf informeren over 
de verstrekte leningen. Dit staat haaks op de voorhangprocedure. 
Het komende half jaar willen wij de kaders rondom subsidies in de vorm van leningen en de ASV 2017 
met elkaar in balans brengen en komen wij met voorstellen ten aanzien van een mogelijk verdere 
aanpassing van de ASV 2017 in de toekomst.  

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 
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Communicatie  

Niet van toepassing.  

Bijlagen  

Niet van toepassing.  

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing.  
 
 
 
Assen, 13 december 2017 
Kenmerk: 50/3.5/2017003448  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 13 december 2017, kenmerk 
50/3.5/2017003448; 
 
gelet op de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
af te zien van toepassing van de in artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 
opgenomen procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring vanaf € 150.000,-- bij de volgen-
de subsidieregelingen: 
a.  Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020; 
b.  Subsidiegids Platteland: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de Verplaat-

singsregeling grondgebonden agrarische bedrijven. 
 
 
Assen, 7 februari 2018 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier     , voorzitter 


