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Onderwerp: Afwijzing subsidiêaanvraag GAS DrOvF 2020

Geachte mevrouy Van der Velde,
I

op 20 september 2019 ontvingen wij uw subsidieverzoek. U vraagt ons om een
bedrag van € 4.500,- beschikbaar te stellen voor uw initiatief GAS DrOvF 20ZO.ln
deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. Uw subsidieaanvraag is
bij ons geregistreerd onder zaaknummer 201g02g48.

U vraagt subsidie aan ter ondersteuning van uw stichting die als belangenorganisatie
fungeert, opgericht voor bewoners uit de gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en
Steenwijkerland die zich zorgen maken over de gaswinning en de negatieve gevolgen
hiervan binnen haar werkgebied.

Allereerst willen wij u meegeven dat wij uw initiatief als positief beoordelen. Wij vinden
het een goede zaak dat bewoners zich organiseren en zich kritisch opstellen ten
opzichte van die zaken díe hen verontrusten.

Besluit
Wij hebben echter besloten uw subsidieaanvraag af te wijzen op grond van artikel 2.8,
sub f, van de Algemene subsidieverordening provÍncie Drenthe 2017:'een subsidie
kan geweigerd worden wanneer een activiteit onvoldoende provinciale prioriteit heeft.'
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Toelichting
Uit uw brief hebben wij opgemaakt dat uw stichting niet het geluid van de gehele
provincie Drenthe vertegenwoordigt. Als lokale belangengroep is uw werkgebied van-
zelfsprekend beperkt. Het omvat niet de hele provincie en heeft daardoor formeel
onvoldoende provinciale prioriteit. Het feit dat uw stichting maar een deel van Drenthe
vertegenwoordigt, heeft ons dan ook doen besluiten uw verzoek om subsidie niet te
honoreren.

ln aanvulling op vorenstaande zouden wij graag zien dat u samen met ons, maar ook
met andere lokale initiatieven, verdere samenwerking zoekt met als doel een provin-
ciebrede vertegenwoordiging te organiseren op het gebied van de gaswinning of
andere mijnbouwactiviteiten. Een goed functionerende provinciebrede vertegenwoor-
diging maakt gestroomlijnd inbreng van inwoners mogelijk, zoals bij de advisering van
de provincie Drenthe aan de minister van Economische Zaken en Klimaat op basis
van de Mijnbouwwet.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
R. van der Sleen, telefoonnummer (0592) 36 50 43.

Wijwillen nogmaals benadrukken dat wij openstaan voor verdere samenwerking en
dat wij het belangrijk vinden met u in gesprek te blijven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthd

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www. provi ncie. d renthe. n l/bezwaarproced u re.
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