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Inleiding 

a. Algemeen 
Er zijn drie verordeningen die om verschillende redenen kunnen worden ingetrokken. 

b. Europese aspecten 
Door dit voorstel worden de provinciale regelingen weer in overeenstemming gebracht met Europees 
recht. 

c. Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Advies  

1. Instemmen met de intrekking van: 
1. de Verordening Plattelandsontwikkelingsplan Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

2000-2006; 
2. de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied, met dien verstande dat deze verordening 

van kracht blijft voor aanvragen die zijn ingediend voor de datum van intrekking van deze ver-
ordening; 

3. de Omnibus decentraal-regeling Drenthe. 

Beoogd effect 

Bijdragen aan het actueel houden van het regelingenbestand. 

Argumenten 

1.1 De Verordening Plattelandsontwikkelingsplan Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
2000-2006 kan worden ingetrokken, omdat deze betrekking heeft op een programmaperiode 
die reeds is verlopen. 

 
1.2  De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied kan worden ingetrokken, omdat deze gold 

voor de periode 2008-2013. 
Nog niet alle op basis van deze verordening verleende subsidies zijn vastgesteld; de verordening blijft 
hiervoor dan ook wel van kracht. 
 
1.3  De Omnibus decentraal-regeling Drenthe (ODR Drenthe) kan worden ingetrokken in verband 

met de gewijzigde Kaderregeling onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). 
De ODR Drenthe is een juridisch kader voor overheidssteun aan projecten voor onderzoek, ontwikke-
ling en innovatie. De Europese Commissie heeft de ODR Drenthe destijds goedgekeurd op basis van 
de toen geldende Kaderregeling O&O&I. Onder de ODR Drenthe kon staatssteunproof steun worden 
verleend. De ODR Drenthe is niet in overeenstemming met de nieuwe Kaderregeling O&O&I. 
In 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie 
in werking getreden. De mogelijkheden om steun te verlenen op basis van de AGVV komen in grote 
lijnen overeen met de mogelijkheden tot steunverlening die in de ODR zijn beschreven. Daarom wordt 
voorgesteld de ODR Drenthe niet aan te passen, maar voortaan gebruik te maken van de AGVV bij 
steun voor O&O&I. Deze lijn is ook landelijk gekozen. 
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Tijdsplanning 
De wijzigingen treden in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
Geen. 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Geen. 
 
 
Assen, 8 juli 2015 
Kenmerk: 27/5.1/2015002986 
 
 
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 8 juli 2015, kenmerk 
27/5.1/2015002986; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
in te trekken: 
I. de Verordening Plattelandsontwikkelingsplan Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

2000-2006; 
 
II. de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied, met dien verstande dat deze verordening 

van kracht blijft voor aanvragen die zijn ingediend voor de datum van intrekking van deze veror-
dening; 

 
III. de Omnibus decentraal-regeling Drenthe. 
 
 
 
Assen, 23 september 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 

 


