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Inleiding 

a. Algemeen 
In 2016 hebben uw Staten besloten middelen te reserveren voor versterking van de  
Gebiedsfondsen windenergie. In de provinciale meerjarenbegroting is indertijd een  
totaalbedrag van € 3,5 miljoen voor een periode van tien jaar opgenomen (op basis van 
een bedrag van € 1.000,-- per jaar per MW opgesteld vermogen aan windenergie en een 
bedrag voor proceskosten). De gebiedsfondsen dragen bij aan een meer evenwichtige 
lusten en lastenverdeling voor de omwonenden van de windparken. De provinciale mid-
delen zijn bedoeld voor gebiedsgerichte maatregelen in de sfeer van bijvoorbeeld leef-
baarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en landschapsverbetering.  
Op verzoek van de provincie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
heeft bij brief d.d. 26 augustus 2019 een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld spe-
cifiek voor het gebiedsfonds voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer (DMO) in 
de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Deze geoormerkte middelen zijn via het 
Provinciefonds aan de provincie beschikbaar gesteld. In de brief van de minister van EZK is 
aangegeven dat de bijdrage bedoeld is voor versterking van de structuur van het gebied 
waarin het windpark zich bevindt en voor omwonenden. Die lijn komt overeen met de 
hiervoor genoemde provinciale lijn voor besteding van de provinciale middelen. 
 
Met betrekking tot het gebiedsfonds is een actualisatie van de Begroting vereist. Deze 
wijziging betreft een overheveling van het budget Gebiedsfonds Windenergie naar 2022, 
vanwege de subsidieverlening die in dat jaar zal plaatsvinden en een onttrekking aan de 
financieringsreserve. In de jaren daarna zal deze weer worden aangevuld. 
 
De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn stellen ook middelen beschikbaar. De ini-
tiatiefnemers van het windpark DMO stellen een totaalbedrag van ca. € 5,0 miljoen  
beschikbaar voor een periode van vijftien jaar. Nu de windparken inmiddels operationeel 
zijn (Coevorden), nagenoeg gereed zijn (windpark DMO in Aa en Hunze/Borger-Odoorn) 
of in voorbereiding zijn (Emmen), is het zaak de gebiedsfondsen financieel te vullen.  
Het is aan het in het windgebied betrokken georganiseerde bewonersoverleg om  
precieze bestedingsdoelen te formuleren. Daarvoor zijn/worden geëigende stichtingen 
(of andere juridische rechtsvorm voor de governance) ingericht. De betrokken gemeen-
ten zijn voor de stichtingen het loket. 
 
Wij stellen voor om in totaal maximaal € 5,6 miljoen beschikbaar te stellen om subsidie te 
verlenen aan de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden voor de 
Gebiedsfondsen windenergie. Voor de gemeenten zijn specifiek de volgende bedragen 
maximaal beschikbaar: 
- gemeente Aa en Hunze   € 1.670.667,-- 
- gemeente Borger-Odoorn  € 2.384.333,-- 
- gemeente Emmen   € 1.035.000,-- 
- gemeente Coevorden   €    510.000,-- 
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b. Europese aspecten 
De gemeenten dienen het volledige subsidiebedrag door te beschikken aan derden  
(de stichtingen). Zij hebben daarbij geen voordeel en er is daarom geen sprake van 
staatssteun. Wel moet de subsidiëring door de gemeenten vanuit het Gebiedsfonds 
staatssteun-proof plaatsvinden. Dit wordt als verplichting in onze subsidieverleningen 
aan de gemeenten opgenomen. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 

d. Participatie 
De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden  
Ministerie van EZK 
Initiatiefnemers windparken 
Bewoners en bewonersgroepen in het “windgebied” en de Stichtingen die de gebieds-
fondsen zullen uitvoeren 

Advies  

1. In te stemmen met het verlenen van vier incidentele subsidies van in totaal maximaal 
€ 5,6 miljoen ten behoeve van de gebiedsfondsen windenergie aan de gemeenten  
Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.  

2. Het beschikbare bedrag van € 3.839.131,-- van het gebiedsfonds windenergie in 2021 
over te hevelen naar 2022. 

3. Een bedrag van € 1.410.869,-- in 2022 te onttrekken aan de Financieringsreserve en toe 
te voegen aan het exploitatiebedrag 2022 voor het Gebiedsfonds windenergie. 

4. De geraamde exploitatiebedragen in de jaren 2023 t/m 2027 (totaal € 1.410.869,--) voor 
het Gebiedsfonds wind om te zetten in een storting in de Financieringsreserve. 

5. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
               

Doelstelling uit de begroting 

5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023 

Argumenten 

1.1.  Met het verlenen van de subsidies dragen wij overeenkomstig ons beleid bij aan de verster-
king van de Gebiedsfondsen windenergie met als doel in de “windenergiegebieden” bij te 
dragen aan een meer evenwichtige lusten- en lastenverdeling. 

De bedragen per gemeente komen overeen met de provinciale uitgangspunten voor het  
gebiedsfonds, de toekenning van middelen door de minister van EZK voor het gebiedsfonds  
en een nadere specificatie van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.   
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- € 3,5 miljoen is beschikbaar voor de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en 
Coevorden, onderverdeeld naar rato van het in de gemeenten opgestelde totaalvermogen 
van de windturbines. De bedragen worden beschikbaar gesteld als de windopgave in betref-
fende gemeente gerealiseerd is..  

- € 2,1 miljoen is beschikbaar voor de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn voor het 
windpark Drentse Monden en Oostermoer, onderverdeeld op basis van het aantal in de  
gemeenten opgestelde windturbines.    

- Ten aanzien van de verdeling van de middelen tussen de gemeente Aa en Hunze en de  
gemeente Borger-Odoorn is een financiële specificatie aangebracht met betrekking tot het 
lint van zes turbines dat ligt tussen Drouwenermond en Gasselternijveenschemond. Dit lint 
van zes turbines dat feitelijk in de gemeente Borger-Odoorn ligt, heeft effecten in beide ge-
meenten. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben aangegeven voor dit lint 
een correctie van € 200.000,- in de verdeling van de beschikbare middelen te willen han- 
teren. Die correctie is gelet op de ligging van de turbines zeer verdedigbaar en ook toe- 
gepast. 

- De maximale looptijd van elke individuele subsidie zal 10 jaar bedragen. Op deze wijze 
wordt binnen de duur van de gebiedsfondsen een maximale inzet bereikt. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 
 

Financiën 

In totaal is het benodigde bedrag in 2022 € 5.600.000,--. In de Begroting 2021 is een bedrag  
beschikbaar van € 3.839.131,-- (beleidsopgave “Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% 
CO2 reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) prestatie 3500515-423462). Aangezien de subsidie-
verlening niet in 2021 zal plaatsvinden maar in 2022, wordt voorgesteld aan uw Staten om dit 
bedrag over te hevelen naar 2022. In 2022 was reeds € 350.000,-- geraamd. Inclusief de voorge-
stelde overheveling is er dan € 4.189.311,-- beschikbaar in 2022. Wij stellen voor om het restant 
bedrag ter hoogte van € 1.410.869,-- te dekken uit de Financieringsreserve in 2022.  
 
Wij stellen voor om in de komende jaren het onttrokken bedrag als volgt weer aan te vullen.  
In de meerjarenraming is een bedrag beschikbaar van € 2.100.000,-- voor bijdragen aan in te  
stellen gebiedsfondsen. Wij stellen voor om deze bijdragen (ter hoogte van € 1.410.869) in de  
komende jaren toe te voegen aan de financieringsreserve met de daarvoor bestemde geraamde 
middelen in de jaren 2023-2027. In onderstaande tabel ziet u hoe dat in de verschillende jaren 
wordt verwerkt.  
 

 
  

Dekkingsbron B2021 B2021 na wijz. B2022 na wijz. B2023 na wijz. B2024 na wijz. B2025 na wijz. B2026 na wijz. B2027 na wijz.
Gebiedsfonds Wind 3.839.131€   -€                    3.839.131€       
Gebiedsfonds Wind in bestaande begroting/meerjarenraming 350.000€           -350.000€         -350.000€         -350.000€         -350.000€         -10.869€           
Financieringsreserve -1.410.869€     350.000€           350.000€           350.000€           350.000€           10.869€             
Totaal Gebiedsfonds 5.600.000€       
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Een en ander is als volgt verwerkt in de Begrotingswijziging. 

 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

1. Brief minister van EZK d.d. 26 augustus 2019 
 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
Assen, 12 oktober 2021 
Kenmerk: 5.4/2021001808 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
mb/coll.



Ontwerpbesluit   2021-32-2 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 oktober 2021, kenmerk 
41/5.4/202100@; 
 
 
 
BESLUITEN:   
 
 

1. In te stemmen met het verlenen van vier incidentele subsidies van in totaal maximaal 
€ 5,6 miljoen ten behoeve van de gebiedsfondsen windenergie aan de gemeenten  
Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. 

2. Het beschikbare bedrag van € 3.839.131,-- van het gebiedsfonds windenergie in 2021 
over te hevelen naar 2022. 

3. Een bedrag van € 1.410.869,-- in 2022 te onttrekken aan de Financieringsreserve en toe 
te voegen aan het exploitatiebedrag 2022 voor het Gebiedsfonds windenergie. 

4. De geraamde exploitatiebedragen in de jaren 2023 t/m 2027 (totaal € 1.410.869,--) voor 
het Gebiedsfonds wind om te zetten in een storting in de Financieringsreserve. 

5. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
 
Assen, 15 december 2021 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
mb/coll.  
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
T.a.v. de heer T. Stelpstra 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN

Datum
Betreft

16 AUG 2019
Gebiedsfonds windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geachte heer Stelpstra,

Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage voor het gebiedsfonds 
van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer stuur ik u mijn reactie.

In uw brief van 14 mei 2019 met kenmerk 20/5.5/2019001259 heeft u mij, mede 
namens de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, verzocht om een bedrag 
beschikbaar te stellen voor het gebiedsfonds vanwege de impact van dit windpark 
op het gebied die tot grote onrust bij bewoners heeft geleid. U denkt hierbij aan 
een omvang die minimaal overeenkomt met uw reservering voor de provinciale 
bijdrage voor het gebiedsfonds (€ 2,1 miljoen).

Ik deel uw mening dat het belangrijk is dat alle betrokken partijen zich nu 
gezamenlijk inzetten voor versterking van het gebied en waardeer uw inzet om te 
komen tot herstel van vertrouwen in het gebied. Eerder heb ik bereidheid 
uitgesproken om in deze specifieke situatie mee te denken en te onderzoeken op 
welke wijze de Rijksoverheid hieraan een bijdrage kan leveren. Dit in de context 
dat het Rijk als algemene insteek heeft dat geen bijdrage wordt gegeven aan 
gebiedsfondsen bij windparken die met behulp van de Rijkscoördinatieregeling tot 
stand zijn gebracht.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid. nl/ezk

Behandeld door
A.M. Post

T 070 379 6366 
A.M.Post@minezk.nl

Ons kenmerk
DGKE-WO / 19146176

Uw kenmerk
20/5.5/2019001259

Naar aanleiding van uw verzoek wil ik bij wijze van uitzondering gehoor geven aan 
uw verzoek door eenmalig een totaalbedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar te 
stellen. Hiervoor zal ik in het najaar van 2019 - in overleg met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - zorgdragen dat een bedrag van € 2,1 
miljoen via het Provinciefonds aan de provincie Drenthe beschikbaar wordt 
gesteld. U heeft vervolgens de mogelijkheid dit, vergelijkbaar met de provinciale 
bijdrage, toe te kennen aan het gebiedsfonds van het windpark in een tiental 
jaren. In geval er twee deel-gebiedsfondsen zouden komen, kunt u het bedrag 
toedelen naar deze fondsen.

De bijdrage is bedoeld voor de versterking van de structuur van het gebied waarin 
het windpark zich bevindt en is bedoeld voor de omwonenden van het windpark. 
Zoals u in uw brief aangeeft kan hierbij gedacht worden aan de verbetering van 
de leefbaarheid van de betrokken dorpskernen, de verduurzaming van woningen 
en/of landschapsverbetering. Uw intentie om samen met de omgevingsadviesraad
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voorstellen te ontwikkelen voor de daadwerkelijk besteding van de (te 
verstrekken) middelen, ondersteun ik van harte.

Verder merk ik op dat uit de provinciale bestedingsvrijheid volgt dat de provincie 
verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder met name het toepasselijke (Europese) mededingingsrecht. Dit houdt 
in dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft en houdt voor een correcte 
naleving van de staatssteunregels die gemoeid zijn met het verstrekken van 
subsidies en de aanbestedingsregels bij het doen van aanbestedingen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

n

Oirectoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Warmte en Ondergrond

Ons kenmerk
DGKE-WO / 19146176

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Pagina 2 van 2


	STATENSTUK 2021-32
	Gebiedsfonds windenergie
	Inleiding
	Advies
	Doelstelling uit de begroting
	Argumenten
	Tijdsplanning
	Financiën
	Monitoring en evaluatie
	Communicatie
	Bijlagen
	Ter inzage in kamer C0.39


