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1

lnleiding

a. Algemeen
ln uw vergadering van 7 februari 2018 hebt u op verzoek van ons college besloten om bij twee
subsidieregelingen tot I juli 2O18 af te zien van toepassing van de voorhangprocedure uit de
Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV). Wij kondigden tegelijkertijd aan om de
kaders rondom subsidies in de vorm van leningen en de ASV met elkaar in balans te brengen
en met voorstellen te komen ten aanzien van een mogelijk verdere aanpassing van de ASV.
Dit voorstel voorziet daarin.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing.

c. Economie/werkgelegenheid
Niet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing

Advies

Af te zien van toepassing van de in artikel 1.3, vierde lid, van de ASV opgenomen procedure
van wensen en bedenkingen bij de volgende subsidieregelingen:
a. Uitvoeringsregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe
b Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
c. Uitvoeringsregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe
d. UitvoeringsregelingVerwijderingAsbestdakenDrenthe

Doelstelling u¡t de begroting

1.2.2 Optimdisering van de informatie- en beoordelingspositie van uw Staten
1.3.2 Heldere en transparante besluitvorming

Argumenten

1.1 Bij een aantal subsidieregelingen en in een aantalsÍuafþs rs de foepas sing van de voorhang-
procedure niet wenselijk. Wij stellen voor af te zien van de voorhangprocedure in de volgende
siÍuafies:

a. subsidieregelingen die door een externe organisatie (bijvoorbeeld het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN)) worden uitgevoerd en/of waar het budget (mede) af-
komstig is van meerdere overheden;

b. de omvang van de suþsrdie is het resultaat van een lang onderhandelingsproces dat in
vertrouwen wordt gevoerd en waarbij in de eindfase geen ruimte meer is om van het
eindresultaat af te wijken;
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c. subsrdres die vallen onder het spelregelkader EU-cofinanciering vastgesteld door uw
Sfafen op 29 september 2015.

Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Monitoring en evaluat¡e

Niet van toepassing.

Gommunicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Overzicht subsidieregelingen en toepassing voorhangprocedure

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 17 mei2018
Kenmerk: 201 5.1 1201 8001 21 2

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

wa/coll
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Afbakening en context
ln uw vergadering van 7 februari 2018 hebben wij toegezegd de kaders rondom subsidies in de vorm
van leningen en de ASV met elkaar in balans te brengen en te komen met voorstellen ten aanzien van
een mogelijk verdere aanpassing van de ASV in de toekomst.
De regelgeving rond subsidies, inclusief subsidies in de vorm van leningen en garanties is op provin-

ciaal niveau hoofdzakelijk neergelegd in de ASV. Daarnaast hebben wij in onze financiele huis-
houding onder andere te maken met regels uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido),

de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (de Ruddo), het Financieringsstatuut
provincie Drenthe (2014), het Kader revolverend financieren (2012), de Financiële verordening
Drenthe (2012), de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese regelgeving met
betrekking tot staatssteun.

NB: De treasurytaak is het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het
uitoefenen van de publieke taak. Dit betreft uitdrukkelijk geen subsidies in de vorm van leningen zoals
bedoeld in de Awb en de ASV. Dit onderdeel is in dit Statenstuk derhalve niet van toepassing.

De voorhangprocedure is van toepassing
Artikel 1:3, vierde lid, van de ASV regelt dat het college, dat bevoegd is tot het verlenen van subsidies,
over de verlening van projecl en incidentele subsidies vanaf € 150.000,-- geen besluit neemt, dan

nadat uw Staten hun wensen en bedenkingen terzake ter kennis aan het college van Gedeputeerde
Staten (GS) hebben kunnen brengen; de zogenaamde voorhangprocedure. ln de praktijk betekent dit
dat GS een besluit neemt onder voorbehoud van de voorhangprocedure.
Toelichting: Sinds de Wet dualisering provinciebestuur geldt voor GS een actieve informatieplicht (ar-

tikel 167, van de Provinciewet). B¡ de vaststelling van de nieuwe ASV 2004 is in dat kader aan GS

een relatief ruim mandaat verleend voor verlening van subsidies en het vaststellen van subsidierege-
lingen. Om uw Staten in de gelegenheid te stellen met betrekking tot omvangrijke project- en inciden-
tele subsidies toch op voorhand een oordeel uit te kunnen spreken, is voor dergelijke subsidies vanaf
€ 1 50.000,-- een voorhangprocedure geÏntroduceerd.

De voorhangprocedure is beperkt tot project en incidentele subsidies. Onder incidentele subsidie
wordt verstaan de subsidie in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt
verstrekt (artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Onder
projectsubsidie wordt verstaan de subsidie voor een eenmalige activiteit en die in de tijd begrensd is.

Of hier een subsidieregeling voor aan de basis ligt, is dus niet relevant.

Om duidelijkheid te scheppen over de toepassing van de voorhangprocedure bij krediet- en garantie-

subsidies moet worden gekeken naar het begrip subsidie. De essentie van subsidie is dat een be-
paalde aanspraak op middelen wordt gecreëerd. De aanspraak die bij een krediet- of garantiesubsidie

ontstaat, is het leningsbedrag dan wel het garantiebedrag, welke beschikbaar wordt gesteld voor een

bepaald doel. Dit betekent dat, voordat wordt besloten tot het verschaffen van een lening of een ga-

rantie van boven de € 150.000,--, dit moet worden voorgelegd aan uw Staten voor wensen en beden-
kingen. Dat in het Kader revolverend financieren is geregeld dat achteraf verantwoording wordt af-
gelegd, doet daar niet aan af. De evaluatie van het Kader revolverend financieren wordt separaat aan

u toegestuurd.

Waneer is de voorhangprocedure niet van toepasing?
(1) wanneer uw Staten een subsidieverordening hebben opgesteld, zoals de verordening POP3,

dan wel;
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(2) de verordende bevoegdheid is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, bijvoorbeeld de

SNN;
(3) u op verzoek van ons college heeft ingestemd met het niet toepassen van de voorhang-

procedure.

De voorhangprocedure is niet van toepassing op subsidies kleiner dan € 150.000,--. Voor het over-
grote deelvan de subsidieregelingen geldt een financiële limiet die dit bedrag niet overschrijdt. Voor
een overzicht verwijzen wij u naar de bijlage. Bij kleinere subsidies dan € 150.000,- worden uw Staten
uiteraard wel betrokken indien het politiek gevoelige zaken betreft.

Uitzonderinge n op de voorhangprocdure

De afgelopen jaren is gebleken dat de toepassing van de voorhangprocedure voor bepaalde sub-
sidies, in bepaalde situaties niet wenselijk is. ln dergelijke gevallen heeft ons college aan uw Staten
toestemming gevraagd en verkregen om toepassing van de voorhangprocedure bij bepaalde rege-
lingen achterwege te laten. Voor een overzicht van de hier bedoelde uitzonderingen verwijzen wij u
naar de bijlage.

Argumenten om af te zien van de voorhangprocedure zijn:
a. subsidieregelingen die door een externe organisatie (bijvoorbeeld SNN) worden uitgevoerd

en/of waar het budget (mede) afkomstig is van meerdere overheden;
b. de omvang van de subsidie is het resultaat van een lang onderhandelingsproces dat in ver-

trouwen wordt gevoerd en waarbij in de eindfase geen ruimte meer is om van het eindresul-
taat af te wijken;

c. Subsidies die vallen onder het spelregelkader EU-cofinanciering vastgesteld door uw Staten
op 29 september 2015.

Op grond van deze argumenten stellen wij voor de volgende regelingen uit te zonderen van de

voorhangprocedure. Tussen haakjes wordt naar de argumenten venvezen:
1. Subsidiegids Platteland:

1.1. Uitvoeringsregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe (b)
1.2. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (a)

2. Uitvoeringsregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe (a)

3. UitvoeringsregelingVerwijderingAsbestdakenDrenthe(a)

Wij vragen u in lijn van het voorgaande om uw instemming om deze buiten toepassing verklaring
formeel op te nemen in de desbetreffende subsidieregelingen.

Vervolg

Bij het opmaken van de inventarisatie van de subsidieregelingen in het kader van de voorhangproce-
dure (zie bijlage) hebben wij geconstateerd dat het nodig is om de financieringsinstrumenten goed te

beschrijven. Deze beschrijving geeft ínzicht in de bestaande financieel-juridische kaders, de samen-
hang en toepassing van de financieringsinstrumenten. Bij het maken van deze beschrijving kunnen
discrepanties aan het licht komen. De eerste stappen voor het maken van deze beschrijving zijn
gezet. ln het voorjaar 2019 denken wij deze aan u te kunnen aanbieden.
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 mei 2018, kenmerk
5.112018001212:

BESLUITEN

af te zien van toepassing van de in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe 2017 opgenomen procedure van wensen en bedenkingen bij de volgende subsidieregelingen:
a. Uitvoeringsregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe
b Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
c. Uitvoeringsregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe
d. Uitvoeringsregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe

Assen, 11juli2018

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzítter

wa/coll



Lijst met regelingen behorend bij Statenstuk "toepassing voorhangprocedure ASV bij subsidieregelingen

Opmerkingen

Lijst voor project- en ¡nc¡dentele subsidies waar een subsidieregel¡ng aan ten grondslag ligt

Regelingen waarvan de maximale subs¡dieb¡jdrage beneden de € 150.OO0 ligt.

Voorhang
procedure
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Uitvoering

Diverse

Provinc¡e

Provinc¡e

Prov¡ncie

Provincie

Provincie

Provincie

Provinc¡e

Provincie

Provinc¡e

Provinc¡e

Provincie

Provincie

Provinc¡e

Provincie

SNN en SVN

Provinc¡e

Prov¡ncie

Provincie

Provincie

Provincie

BIJ 12

Provincie

SNN

L¡jst met project- en incidentele subsidies en de voorhangprocedure

Alle project- en incidentele subsidies > € 150.000

Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds

Uitvoeringsregeling Drentse Groene Energ¡e Afspraak

Uitvoeringsregeling Drentse Groene Energ¡e Afspraken (onderdeel Expeditie regeling)

Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

Uitvoeringsregeling lmpuls Volkshuisvesting

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe: ¡nfrastructuur

U¡tvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls F¡etsnetwerk: beleving en innovatie

Uitvoeringsregeling subs¡d¡everlening incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020

Uitvoer¡ngsregeling BDU verkeer en vervoer

Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrar¡sch Waterbeheer

Behoud, beheer en ontw¡kkeling van nationale parken (onderdeel subsidiegids pletteland)

Biodiversite¡t (onderdeel subs¡diegids plattetand)

Subsidieregeling drainagebu¡zen en beregeningsputten (voortoets)

Subsidieregeling Vr¡.ietijdseconomie Drenthe

Subsidieverordening Duurzaamhe¡dslening hern¡euwbare energie (zonnelening)

Uitvoeringsbesluit subsidie Culturele gemeente van Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidie Natuur - en milieueducatie

Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen

U¡tvoeringsregel¡ng lnternationaal Ondernemen Drenthe

Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid

Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

U¡tvoeringsregeling Vouchers - lk ben Drents ondernemer.nl 2017-2019

Subsidieregeling toekomstgerichte melkveehouders (e
Þ-(S
rù



Opmerkingen

Regelingen waar reeds besloten is af te zien van de voorhangprocedure

Regelingen die een andere grondslag hebben en waarop de ASV niet van toepassing ¡s

grondslag: Ri.iksregelingen

grondslag: Spelregelkader EU - cofinanc¡er¡ng

grondslag: Spelregelkader EU - cofinanciering

grondslag: POP3 verordening

grondslag: ASV SNN 201 6

grondslag: ASV SNN 201 6

grondslag: ASV SNN 201 6

grondslag: Subsidieverordening natuur en
landschapsbeheer
grondslag: Subsidieverordening natuur en
landschapsbeheer

Uitvoering door zelfstandige sticht¡ng

Regelingen waarbij ¡n dit Statenstuk wordt voorgesteld af te zien van de voorhangprocedure

Was reeds tijdelijk uitgezonderd door PS tot 1 juli 2018

Was reeds tijdelijk uitgezonderd door PS tot 1 juli 2018

Was reeds tijdelijk uitgezonderd door PS tot 1 juli 2018

Voorhang
procedure

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Uitvoer¡ng

SNN

SNN

Prov¡ncie

RUD

Provincle

SNN

SNN of RVO

SNN

SNN

SNN

RVO

RVO

DEO

Provincie

RVO

Provincie

SNN ên SVN

Lijst met project- en inc¡dentele subs¡dies en de voorhangprocedure

Uitvoeringsregeling Bedrijven Drenthe 201 8-2019 (BRDR)

Bedrijvenregeling Vierkant voor werk (Dutch TechZone)

Uitvoeringsregeling Aanleg breedband Drenthe 201 7

Besluit financièle bepalingen bodemsanering

Cofinanciering Europees Programma - lnterreg Va

Europees Programma - OP EFRO diverse regelingen, cofinanciering

Europees Programma - POP3 regelingen (diverse regelingen waaronder Leader)

Subsidieregeling Kennis en lnnovatie 2018 (KEl)

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren N-NL 2018 (MlT-regeling)

Subsidieregeling Versneller lnnovatieve Ambities 201 I

Subsidieverordening Natuur en Landschap 2018 (SvNL)

Subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 201 I

Kredietsubsidies verstrekt door de DEO

Subsid¡eregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven (onderdeel subsidiegids platteland)

Subsidieregeling Kwalite¡ts¡mpuls Natuur en Landschap (SKNL) (onderdeel subsidiegids platteland)

Uitvoeringsregeling Behoud/herbestemming karekteristiek bezit in Drenthe (2017-2020)

U¡tvoer¡ngsregel¡ng Verwijdering Asbestdaken Drenthe
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