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Inleiding  

a. Algemeen 
 

Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om 
onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Bij de meeste Europese projecten wordt provinciale 
cofinanciering gevraagd. Om de provinciale EU-cofinancieringsmiddelen op basis van een integrale 
afweging te kunnen inzetten, is een werkbare financiële systematiek rondom EU-cofinanciering 
gewenst. In het Spelregelkader EU-cofinanciering wordt deze systematiek uitgewerkt. De spelregels 
gaan met name in op het besluitvormingsproces en de informatieverstrekking en verantwoording aan 
uw Staten over de besteding van de provinciale middelen, passend bij de kaderstellende rol van uw 
Staten. 

b. Europese aspecten 
 
Het Spelregelkader EU-cofinanciering dient als uitgangspunt bij het beoordelen van de aanvragen van 
de nieuwe EU-programma's.  

c. Extern betrokkenen 
 
Niet van toepassing. Het Spelregelkader EU-cofinanciering betreft een provinciale systematiek 
rondom EU-cofinanciering.  

Advies  

1. Instemmen met het Spelregelkader EU-cofinanciering. 
2. Instemmen met het niet van toepassing verklaren van artikel 3, lid 3, van de Algemene 

subsidieverordening (ASV) Drenthe bij provinciale EU-cofinanciering aan EU-instrumenten. 

Beoogd effect 

Een duidelijke en werkbare systematiek rondom EU-cofinanciering, zodat de provinciale middelen op 
basis van een integrale afweging aan de diverse EU-instrumenten verbonden kunnen worden.  

Argumenten 

1.1.  Een eenduidige en transparante wijze van informatieverstrekking en verantwoording aan uw 
Staten over de besteding van provinciale middelen aan EU-instrumenten.  

Zoals in het Spelregelkader EU-cofinanciering is opgenomen, worden uw Staten minimaal drie keer 
per jaar via de reguliere planning & controlcyclus geïnformeerd over de inzet van provinciale middelen 
als cofinanciering bij EU-instrumenten.   
 
1.2. Het Spelregelkader biedt uw Staten sturingsmogelijkheden via de reguliere planning &  
 controlcyclus over de inzet van provinciale middelen als cofinanciering bij EU-instrumenten. 
Zoals in het Spelregelkader EU-cofinanciering is opgenomen, stellen uw Staten door het vaststellen 
van de Begroting de kaders over de besteding van de provinciale middelen aan EU-programma’s.  
 
 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2015-686-2 

 

 
Daarnaast worden uw Staten minimaal drie keer per jaar geïnformeerd over de besteding van de 
provinciale middelen als cofinanciering bij Europese projecten. Dit biedt uw Staten zowel aan de 
voorkant als tussentijds sturingsmogelijkheden om invulling te geven aan uw controlerende taak. 
 
2.1.  Wanneer artikel 3, lid 3, van de ASV van toepassing is bij EU-cofinanciering leidt dit tot 

ongewenste vertragingen in processen, waardoor aan de voorkant projecten mogelijk niet door 
kunnen gaan.  

In artikel 3, lid 3, van de ASV is bepaald dat Gedeputeerde Staten geen besluit nemen over de 
verlening van incidentele prestatiesubsidies van € 150.000,-- en meer, dan nadat Provinciale Staten 
hun wensen en bedenkingen ter zake ter kennis hebben kunnen brengen. In praktische zin is het 
vanwege de door de Management Autoriteiten (MA’s) gestelde termijnen en gehanteerde processen 
feitelijk niet mogelijk om ter zake van besluitvorming over individuele projecten deze in artikel 3 van de 
ASV opgenomen, zogenaamde voorhangprocedure te volgen. Dit leidt tot ongewenste vertragingen bij 
zowel de eindbegunstigde als de MA’s (MA’s wachten met het afgeven van een definitieve 
beschikking totdat financiering door alle partijen is zeker gesteld). Wij stellen daarom ook voor om 
artikel 3, lid 3, van de ASV niet van toepassing te verklaren op  provinciale EU-cofinanciering aan EU- 
instrumenten.  

Tijdsplanning 
Presentatie en toelichting Spelregelkader EU-cofinanciering aan uw Staten: 
26 augustus 2015. 

Financiën 
Zie Spelregelkader EU-cofinanciering. 

Monitoring en evaluatie 
Het Spelregelkader EU-cofinanciering biedt spelregels over de informatieverstrekking en 
verantwoording over de inzet van provinciale middelen als cofinanciering bij EU-instrumenten. 

Communicatie  
Op 26 augustus 2015 wordt aan uw Staten een toelichting gegeven op het Spelregelkader. Uw Staten 
worden dan geïnformeerd over de totstandkoming van dit kader en de overwegingen die hierbij 
hebben meegespeeld. 

 
Bijlag en  
1. Spelregelkader EU-cofinanciering 
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 Ter inzage in kamer  C0.39 
Geen. 
 
 
 

  
Assen, 29 juni 2015 
Kenmerk: 26/3.4/2015002874 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 juni 2015, kenmerk 
26/3.4/2015002874; 
 
 
BESLUITEN:  

 
 

I. in te stemmen met het Spelregelkader EU-cofinanciering; 
 

II. in te stemmen met het niet van toepassing verklaren van artikel 3, lid 3, van de Algemene 
subsidieverordening Drenthe bij provinciale EU-cofinanciering aan EU-instrumenten.  

 
 
 
Assen, 23 september 2015 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 
 



Spelregelkader EU-cofinanciering Drenthe 
 
 
Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om 
onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze kansen te kunnen benutten, wordt bij de 
meeste Europese projecten provinciale EU-cofinanciering gevraagd. Met dit Spelregelkader EU- cofi-
nanciering Drenthe wordt bijgedragen aan een integrale afweging van de inzet van provinciale midde-
len bij Europese projecten. De spelregels gaan met name in op de financiële systematiek, de informa-
tieverstrekking en verantwoording aan Provinciale Staten over de besteding van de provinciale midde-
len, passend bij de kaderstellende rol van Provinciale Staten.  
 
 
1.     Spelregels over het inzetten van provinciale middelen als cofinanciering bij  
       Europese Instrumenten 
 
1.1 Provinciale middelen worden als cofinanciering ingezet bij Europese instrumenten wanneer 

voldaan wordt aan de kaders vanuit de diverse EU-instrumenten en aangesloten wordt bij het 
Collegeakkoord. 

 
1.2  Provinciale middelen worden als cofinanciering ingezet bij EU-instrumenten wanneer bijgedra-

gen wordt aan het realiseren van de Drentse beleidsopgaven zoals door Provinciale Staten 
vastgesteld in de provinciale Begroting.  

 
1.3  Provinciale middelen worden op basis van een integrale afweging ingezet als cofinanciering bij 

Europese instrumenten. Deze integrale afweging vindt op meerdere niveaus plaats: 
� provinciale doelstellingen: bij het vaststellen van de provinciale Begroting wordt de integra-

le afweging gemaakt over de inzet en verdeling van de middelen over alle provinciale doel-
stellingen; 

� EU-programma: bij het vaststellen van het EU-programma wordt de verdeling van de mid-
delen over de EU-regio’s en doelstellingen bepaald; 

� projectaanvraag: bij de projectaanvraag en toekenning vindt een integrale afweging binnen 
het EU-programma plaats; 

� cofinanciering door provincie binnen provinciale doelstelling: bij het toekennen van de pro-
vinciale cofinanciering vindt de integrale afweging plaats of deze toekenning wel past in het 
totaal. 

 
1.4  Provinciale Staten besluiten over de inzet van provinciale middelen als cofinanciering bij  
 EU-instrumenten via de reguliere besluitvorming over de planning & controldocumenten. In de 

provinciale Begroting wordt een planning van de inzet van middelen uit de exploitatie van de 
Begrotingsprogramma’s en de Cofinancieringsreserve Europa voor de gehele programmaperio-
de (tot en met 2021) opgenomen. Hierbij wordt per jaar per EU-programma een inschatting ge-
maakt welk bedrag er vanuit de reserve benodigd is. Tevens wordt een uitspraak gedaan over 
de provinciale begrotingsthema’s die vooral om cofinanciering zullen vragen  (zie bijlage 1). 

 
1.5   Periodiek wordt via de reguliere planning & controlcyclus minimaal drie keer per jaar aan Pro-

vinciale Staten gemeld of de eerder gemaakte meerjarenplanning nog in lijn is met de verwach-
ting en worden eventuele wijzigingen ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.  

 



1.6 Gedeputeerde Staten besluiten over de inzet van provinciale EU-cofinanciering bij individuele 
projecten. Provinciale Staten worden via de reguliere planning & controlcyclus geïnformeerd 
over de besteding van deze middelen (zie hoofdstuk 2). 

 
1.7  Provinciale EU-cofinanciering bestaat in principe uit een mix van middelen uit de provinciale 

Begrotingsprogramma’s (exploitatie-/beleidsbudgetten) en de middelen uit de Cofinancierings-
reserve Europa. Uitgangspunt hierbij is eerst dekking uit de provinciale Begrotingsprogramma’s, 
vervolgens kan een beroep gedaan worden op de middelen uit de Cofinancieringsreserve Eu-
ropa. Dit uitgangspunt geldt ook voor dekking van proces-, voorbereidings- en advieskosten. 

 
 
2.    Spelregels over de informatieverstrekking en verantwoording over de inzet van  
      provinciale middelen als cofinanciering bij EU-instrumenten 

 
2.1. Provinciale Staten worden minimaal drie1 keer per jaar via de reguliere planning & controlcyclus 

in een afzonderlijke paragraaf geïnformeerd over de inzet van provinciale middelen als cofinan-
ciering bij EU-instrumenten.  

 
2.2. Provinciale Staten worden via de reguliere planning & controlcyclus geïnformeerd over de vol-

gende monitoringsgegevens: 

• cofinanciering, investering en EU-bijdrage in Drenthe naar provinciale begrotingsprogram-
ma’s; 

• cofinanciering, investering, EU-bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU-
programma; 

• cofinanciering provincie naar herkomst; 

• investering in Drenthe per EU-programma en provinciaal begrotingsprogramma. 
 In bijlage 2 worden bovenstaande monitoringsgegevens schematisch weergegeven. 
 
2.3. Provinciale Staten ontvangen jaarlijks via de provinciale Jaarstukken een inhoudelijke verant-

woording van het Drentse aandeel in de EU-instrumenten. 
 
2.4. Informatieverstrekking en verantwoording op projectniveau vindt plaats in de provinciale begro-

tingsprogramma’s. 
 
 
Van bovenstaande spelregels kan worden afgeweken wanneer het college van Gedeputeerde Staten 
hiermee heeft ingestemd.  

                                                           
1  Twee keer via Bestuursrapportages en één keer via de Jaarstukken. 



Bijlage 1: Tabel raming provinciale cofinanciering EU-instrumenten  
 
Cofinancieringsreserve Europa 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
EFRO 
1. Arbeidsmarkt MKB 

2. Samenwerking MKB-

kennisinstellingen 

3. Valorisatieprojecten 

4. CO2-reductie 

 

       

INTERREG A 
1. Innovatie MKB en CO2-        

reductie 65% 

2. Sociaal-culturele en territo-

riale cohesie 35% 

 

       

INTERREG B 
1. Onderzoek, tech.  ontw. en 

innovatie 

2. Efficiënte omgang met 

hulpbronnen 

3. Klimaat  

4. Duurzaam vervoer 

 

       

POP 
1 Innovatie landbouw 

2 Landbouw struct.verb./ 

kavelruil 

3 Jonge boeren 

4 Agrarisch natuurbeer 

5 Water (KRW, PAS) 

6 Leader 

 

       

Overig 
 
 

       

 
 
 



Bijlage 2 Tabellen informatieverstrekking en verantwoording provinciale cofinanciering bij 
EU-instrumenten 

 
 
Tabel 1. Cofinanciering, investering en EU-bijdrage in Drenthe naar prov. beleidsprogramma  

 Totaal 2.  
Mobiliteit 

4.  
Welzijn 

6.  
Water, 
milieu 
bodem 

7.  
Natuur en 
landschap 

8.  
Klimaat en 

energie 

9.  
Innovatie,  

MKB 

Cofinanciering        

Investering in Drenthe        

EU-bijdrage        

 

Tabel 2. Cofinanciering, investering,  EU-bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU-programma  

 Totaal EFRO INTERREG A INTERREG B POP Overig 

Cofinanciering       

Investering in Drenthe       

EU-bijdrage       

Aantal projecten       

 

Tabel 3. Cofinanciering provincie naar herkomst  

Totaal Reserve cof. 2. Mob. 4.Welz. 6.WMB 7.N&L 8. K&E 9. I&MKB 

        

 

Tabel 4. Investering in Drenthe per EU-programma en provinciaal beleidsprogramma 

 Totaal 2. Mobiliteit 4.  
Welzijn 

6.  
Water, 
milieu 
bodem 

7.  
Natuur en 
landschap 

8.  
Klimaat 
en ener-

gie 

9.  
Innovatie,  

MKB 

EFRO        

INTERREG A        

INTERREG B        

POP        

Overig        

Totaal        

   




