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Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 als volgt is gewijzigd:

ARTIKEL I

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1.1.1 Begripsbepalingen
Er wordt een nieuw sub k toegevoegd.
k. projectperiode: de periode vanaf datum van de ontvangst van de aanvraag tot en met de in de
beschikking tot verlening of vaststelling van de subsidie opgenomen datum waarop de subsidiabele
activiteit moet zijn afgerond.
Artikel 1.1.5 komt als volgt te luiden:
Artikel 1.1.5 Subsidiabele kosten
1. Interne loonkosten zijn subsidiabel indien deze rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit
toe te rekenen zijn, een getrouw beeld geven, verifieerbaar zijn én de berekening ervan
gebaseerd is op één van de volgende systematieken:
a. berekening van de loonkosten op basis van het Integraal kostprijstarief (IKT). Het IKT mag
worden gehanteerd indien aan de vereisten zoals genoemd in ‘Toepassing Integraal
kostprijstarief provincie Overijssel’ is voldaan;
b. volgens de loonkosten plus vaste opslag. Voor de berekening van de loonkosten wordt de
volgende formule gehanteerd: ((brutoloon op jaarbasis + sociale lasten) /(1600 *
deeltijdfactor)) + 20%, waarbij het brutoloon inclusief vakantiegeld en eventuele
eindejaarsuitkering is;
c. het hanteren van een forfaitair vastgesteld uurtarief van € 35.
2. Kosten voor gebruik van apparatuur, waaronder de afschrijvingskosten daarvan, zijn naar
rato van het gebruik subsidiabel indien deze rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe
te rekenen zijn.
3. Kosten voor gebruik van materiaal zijn subsidiabel indien het verbruik ervan
geadministreerd wordt én deze kosten rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te
rekenen zijn. Indien sprake is van gebruik van materiaal uit voorraad wordt uitgegaan van
historische aanschafprijzen. Voor materiaal dat speciaal voor de activiteit wordt
aangeschaft is het vierde lid van toepassing.
4. Kosten derden zijn subsidiabel indien deze kosten:
a. op factuur aantoonbare aan derden verschuldigde kosten zijn; én
b. binnen de projectperiode gemaakt en betaald zijn; en
c. rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.
Er wordt een nieuw artikel 1.1.6 toegevoegd:
Artikel 1.1.6 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

a.

b.

c.

boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, debetrente, leges, kosten voor het
inhuren van een subsidieadviesbureau of andere subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor
de inzet van vrijwilligers, eigen apparaatskosten medeoverheden én kosten die niet
rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn;
BTW, tenzij door de subsidieaanvrager kan worden aangetoond dat de BTW over de
subsidiabele activiteiten niet met de fiscus of via het BTW compensatiefonds kan worden
verrekend. Indien de gevraagde subsidie € 125.000 of meer bedraagt dient het aantonen te
gebeuren door middel van een verklaring van de belastingdienst of door een verklaring van
een accountant. Indien de gevraagde subsidie minder dan € 125.000 bedraagt, dient het
aantonen te gebeuren door middel een getekende verklaring van de aanvrager.
kosten die betrekking hebben op de activiteiten die buiten de projectperiode zijn
uitgevoerd, met uitzondering van de kosten die gemaakt worden, om de verstrekte subsidie
te verantwoorden aan Gedeputeerde Staten, waaronder de kosten voor het verkrijgen van
de controleverklaring van de accountant.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1.1.5
Dit artikel is de kapstok om in de subsidiegrondslag alleen de volgende rechtstreeks aan de activiteit
toe te rekenen kosten mee te nemen:

loonkosten;

kosten voor gebruik van apparatuur, waaronder afschrijvingskosten;

kosten voor gebruik van materiaal;

kosten voor derden.
Deze kosten zijn subsidiabel voor zover de activiteit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.1.6
sub c binnen de projectperiode uitgevoerd wordt.
lid 1
Voor de berekening van de loonkosten wordt aangesloten bij de praktijk en administratie van de
subsidieontvanger en is de keuze aan de subsidieaanvrager welk van de in het eerste lid genoemde
systematieken gehanteerd wordt.
Loonkosten zijn subsidiabel, indien de urenadministratie en de toerekening van kosten een getrouw
beeld geven. Dat wil zeggen dat uren zorgvuldig worden bijgehouden in een, zo mogelijk, gesloten
urenadministratie, welke verifieerbaar is en dat kosten navolgbaar worden toegerekend.
lid 1 sub a
Het document ‘Toepassing Integraal kostprijstarief provincie Overijssel’ is te vinden op
www.overijssel.nl/subsidie. In dit document zijn de vereisten opgenomen waaraan de
subsidieaanvrager of ontvanger moet voldoen om voor de berekening van de loonkosten het
Integraal kostprijstarief (IKT) te mogen toepassen.
Het gaat om de volgende vereisten:

Het IKT is gebruikelijk en stelselmatig in gebruik door de subsidieaanvrager. Van
stelselmatigheid is sprake indien de subsidieaanvrager of -ontvanger een IKT al minimaal
twee jaar toepast. Wanneer de subsidieaanvrager of -ontvanger pas 1 jaar met het IKT
werkt kan stelselmatigheid worden vastgesteld indien deze kan aantonen wat de IKT’s
zouden zijn geweest in de voorgaande twee jaren;

Het IKT is vooraf bepaald. Dat wil zeggen dat uiterlijk bij de subsidieverstrekking het tarief
bepaald dient te zijn;

het IKT wordt jaarlijks voorcalculatorisch bepaald;

de werkelijke kosten dienen nacalculatorisch te worden vastgesteld;

de subsidieaanvrager of ontvanger hanteert een kostentoerekeningsmodel gebaseerd op
bedrijfseconomisch en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen;

het IKT bestaat enkel uit directe personeelskosten en algemene indirecte kosten
(overhead);

het IKT bevat geen debetrente, boetes, financiële sancties en gerechtskosten;

het IKT is goedgekeurd door een accountant en gebaseerd op het voorgaande boekjaar.
lid 1 sub b
Hierbij vormen de loonstaten per medewerker die deelneemt aan het project de basis voor de
berekening van de subsidiabele kosten. Het aantal productieve uren en percentage overhead
waarmee het uurtarief mag worden berekend is een vast getal. Met deze gegevens levert de
subsidieaanvrager een berekening conform de volgende formule: ((brutoloon op jaarbasis + sociale
lasten) /(1600 * deeltijdfactor )) + 20%.
lid 1 sub c
De subsidieaanvrager kan een vast uurtarief van € 35 hanteren voor loonkosten van personen
waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden.
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lid 2
Dit lid bepaalt dat kosten die gemaakt worden voor gebruik van apparatuur ten behoeve van de
subsidiabele activiteit subsidiabel zijn. Onder apparatuur vallen apparaten en machines, maar
bijvoorbeeld ook licenties voor software. De kosten voor het gebruik van de apparatuur zijn naar
rato van gebruik subsidiabel. Dit betekent dat de kosten niet volledig opgevoerd mogen worden
indien de apparatuur breder ingezet wordt dan alleen voor de subsidiabele activiteit. Ook de
eventuele afschrijvingskosten worden naar rato van gebruik opgenomen als kosten.
lid 3
Dit lid bepaalt dat kosten die gemaakt worden voor gebruik van materiaal ten behoeve van de
subsidiabele activiteit subsidiabel zijn als het verbruik word geadministreerd. Onder materialen
vallen o.a. verbruiksgoederen zoals grondstoffen en onderdelen. Onder kosten voor materiaal uit
voorraad kunnen de kosten van het verbruik van materialen, die al eerder zijn aangeschaft, worden
opgevoerd. Hierbij moet worden uitgegaan van historische aanschafprijzen. Als er geen
administratie van het verbruik van materialen uit voorraad is, dan kunnen de kosten niet
rechtstreeks aan het project worden toegerekend. Onder kosten voor speciaal aangeschafte
materialen kunnen de kosten van materialen die speciaal voor een project worden gekocht, bij
begroting en bij vaststelling opgevoerd worden onder de post ‘kosten derden’.
lid 4
Dit zijn de op factuur aantoonbare aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele
activiteit worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit
en of in de vorm van kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde materialen en diensten.
Het kan hier bijvoorbeeld ook gaan om materiaal en inhuur van personeel.
Artikel 1.1.6
sub a
Dit artikel is de kapstok om in de subsidiegrondslag de in dit artikel genoemde kosten niet mee te
nemen. Deze kosten worden niet aangemerkt als kosten die direct aan de subsidiabele activiteiten
toe te rekenen zijn.
sub c
De projectperiode is de periode vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot en met de in de
beschikking tot verlening van de subsidie opgenomen datum waarop de subsidiabel activiteit moet
zijn afgerond. De kosten van de activiteiten die in de periode worden uitgevoerd kunnen subsidiabel
zijn. Voor zover sprake is van kosten derden moet de betaling ook binnen de projectperiode plaats
hebben gevonden.
Artikel 1.3.1 Weigeringsgrond
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie aan een publieke instelling indien deze een jaarlijkse
subsidie ontvangt en loon in welke vorm dan ook verstrekt aan een persoon die voor hem werkzaam
is, dat uitgaat boven 130 procent van de bezoldiging van de minister, inclusief sociale
verzekeringspremies, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten
behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.
Artikel 1.4.2 lid 2 komt te vervallen
Artikel 1.5.3 Subsidies vanaf € 125.000
Lid 1: Het zinsdeel ‘Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 125.000’ wordt vervangen
door ‘Indien de subsidieverlening € 125.000 of meer bedraagt’.
Er wordt een nieuw lid 7 toegevoegd:
7. Overeenkomstig het vierde lid wordt de verleende subsidie vastgesteld op werkelijk gemaakte
kosten.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen Familie jeugd en gezin
Paragraaf 2.1 Jeugd - preventief jeugdbeleid en activiteiten jeugdbeleid
Artikel 2.1.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de kosten van dat deel van de jeugdzorg dat al is uitgevoerd
voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel.
Toelichting: Afwijking van artikel 1.1.6 sub c is wenselijk, omdat in de praktijk blijkt dat kinderen in
noodsituaties direct zorg krijgen terwijl er nog geen formele aanvraag voor subsidie is ingediend. In
het belang van het kind wordt in overleg met de provincie of de stichting afgesproken dat het kind
alvast in zorg wordt genomen, in afwachting van de aanvraag. De zorg is dan al begonnen.
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Paragraaf 2.2 Jeugdzorg
Artikel 2.2.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de kosten van het deel van de jeugdzorg dat al is
uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel.
2. In afwijking van artikel 1.1.5 worden de subsidiabele kosten overeenkomstig artikel 2.2.4
bepaald.
Toelichting: Afwijking van artikel 1.1.6 sub c is wenselijk, omdat in de praktijk blijkt dat kinderen in
noodsituaties direct zorg krijgen terwijl er nog geen formele aanvraag voor subsidie is ingediend. In
het belang van het kind wordt in overleg met de provincie of de stichting afgesproken dat het kind
alvast in zorg wordt genomen, in afwachting van de aanvraag. De zorg is dan al begonnen.

Paragraaf 2.4 Transitie en transformatie jeugdzorg
Artikel 2.4.5 Subsidiabele kosten
Vervallen

Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen Zorg en gezondheid
Paragraaf 3.2 Ondersteuning uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning
Er wordt een nieuw artikel 3.2.4a toegevoegd:
Artikel 3.2.4a Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.1.6 sub a zijn de gemeentelijke apparaatskosten wel subsidiabel.
Toelichting: deze afwijking is noodzakelijk, omdat de provincie een wettelijke taak heeft om de
uitvoering van de WMO te ondersteunen.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen Cultuur sport en vrije tijd
Paragraaf 4.1 Archeologie
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.2 Restauratieachterstanden Rijksmonumenten
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.3 Podiumplan
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.4 Cultuurdeelname
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.5 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende paragraaf:

Paragraaf 4.5 Productiefonds Overijssel 2013-2015
Artikel 4.5.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
productie: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe, niet eerder
gepresenteerde uiting op het terrein van ten minste één van de volgende kunstdisciplines: muziek,
theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur.
Artikel 4.5.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een productie.
Artikel 4.5.3. Criteria
Een aanvraag voor subsidie voor een productie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de productie staat onder leiding van personen die aantoonbaar beschikken over artistieke
kwaliteiten als maker en ervaring hebben in het artistiek en productioneel leiden van
projecten;
b. de productie heeft een hoge artistieke kwaliteit;
c. de productie wordt ontwikkeld in Overijssel;
d. een substantieel deel van de uitvoeringen vindt plaats in Overijssel;
e. een substantieel deel van de bij de productie betrokken kunstenaars is gevestigd in
Overijssel;
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f.
g.
h.
i.
j.

de productie heeft door thematiek, locatie of door de betrokken makers en uitvoerenden
een relatie met Overijssel;
de productie onderscheidt zich vanwege haar toegevoegde waarde voor het kunst- en
cultuuraanbod in Overijssel;
de productie heeft een landelijke of internationale uitstraling;
de productie maakt geen deel uit van regulier door Rijk of provincie Overijssel
gesubsidieerde activiteiten van de instelling;
de productie is geen festival, boekuitgave of tentoonstelling.

Artikel 4.5.4. Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 80.000
per aanvraag.
Artikel 4.5.5. Indieningstermijn aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.2.2. geldt dat een aanvraag ingediend kan worden:
a. vanaf 1 februari en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 april van het betreffende kalenderjaar;
b. vanaf 1 augustus en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 oktober van het betreffende kalenderjaar.
2. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt
voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.
Artikel 4.5.6. Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier
‘Productiefonds Overijssel 2013-2015’.
2. De aanvrager overlegt, in afwijking van artikel 1.2.1. tweede lid, bij zijn aanvraag voor subsidie:
a. een productieplan betreffende het doel en het artistieke concept van de productie, de wijze
waarop de beoogde doelen worden bereikt, de personen en instellingen uit Overijssel die bij de
productie betrokken zijn;
b. een gespecificeerde begroting, de geraamde kosten met dekkingsplan, geraamde opbrengsten;
c. een beschrijving van een marketingstrategie betreffende de publieksgroep of publieksgroepen die
aanvrager met de productie wil bereiken en de marketinginstrumenten die worden ingezet;
d. een speellijst.
Artikel 4.5.7. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.5.8. Volgorde van behandeling
Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde
Staten verstrekken de subsidie in volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het
subsidieplafond dat toelaat.
Artikel 4.5.9. Adviescommissie
Een aanvraag voor subsidie wordt om advies voorgelegd aan de adviescommissie Productiefonds
Overijssel 2013-2015.
Artikel 4.5.10. Weigeringsgrond
1. In aanvulling op artikel 1.3.1 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie voor festivals,
boekuitgaven en tentoonstellingen.
2. In afwijking van artikel 1.3.1 tweede lid weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie als minder
dan € 10.000 aan subsidie zal worden verstrekt.
Algemene toelichting
De provincie Overijssel geeft in 2013-2015 een impuls aan de vergroting van de dynamiek,
diversiteit en vitaliteit van de kunstensector in Overijssel. Hiervoor heeft zij de subsidieregeling
Productiefonds Overijssel 2013-2015 in het leven geroepen.
Dit om aan de ene kant een aantrekkelijker werkklimaat voor jonge getalenteerde makers te
stimuleren. En aan de andere kant om als aanvulling op het reguliere aanbod bijzondere producties
mogelijk te maken.
Het gaat de provincies om bijzondere initiatieven met hoge artistieke en productionele kwaliteit en
bijzondere betekenis voor Overijssel. Met deze impuls kan een nieuw en nog breder en groter
publiek voor de kunsten in Overijssel bereikt worden.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.5.2
Op basis van deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten van professionele
producties in alle kunstdisciplines. Het gaat om producties waarvan een hoge artistieke kwaliteit
verwacht kan worden. Rechtspersonen zoals culturele instellingen kunnen een aanvraag indienen,
maar ook natuurlijke personen zoals individuele kunstenaars (beeldend kunstenaars, componisten,
auteurs). De subsidiabele kosten zijn alle voor de productie noodzakelijke kosten die aantoonbaar
rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de productie. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden
voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van de productie subsidiabel zijn.

5

Aanvragen voor festivals, boekuitgaven, tentoonstellingen en aanvragen ter aanvullende bekostiging
van de reguliere activiteiten van door de provincie Overijssel gesubsidieerde instellingen komen niet
in aanmerking.
Artikel 4.5.3
De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een op voordracht van de provincie Overijssel
ingestelde commissie van onafhankelijke deskundigen op te verwachten artistieke kwaliteit (te
weten vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid), te verwachten onderscheidende
kwaliteit en toegevoegde waarde voor het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Overijssel, op te
verwachten (inter)nationale uitstraling, op kwaliteit van de organisatie, op de mate waarin de
producties in Overijssel worden ontwikkeld en uitgevoerd en op de mate waarin sprake is van
betrokkenheid van Overijsselse kunstenaars. De aanvraag wordt ingediend bij de provincie
Overijssel.
Artikel 4.5.5.
Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van
de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking
van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het
tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die
beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overgelegd en dat daarna geen
rekening kan worden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de
aanvraag.
Lid 2
Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van
kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens
e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria
zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid en juistheid van de aanvraag is de
verantwoordelijkheid van de aanvrager.
Artikel 4.5.6
De aanvraag voor subsidie bestaat uit een productieplan, een marketingplan, een begroting met
dekkingsplan en een voorlopige speellijst of expositieplan waarin de volgende onderwerpen zijn
uitgewerkt: het doel en het artistieke concept van de productie; de wijze waarop de beoogde doelen
worden bereikt, de publieksgroep of
-groepen die de aanvrager met de productie wil bereiken, de marketinginstrumenten die worden
ingezet, de personen en instellingen uit Overijssel die bij de productie betrokken zijn, de geraamde
kosten en opbrengsten van de productie. De subsidieaanvrager maakt gebruik van het
aanvraagformulier Productiefonds Overijssel 2013-2015. Het formulier is te downloaden via
www.overijssel.nl/subsidie.
Artikel 4.5.9
De ingediende subsidieaanvragen voor producties worden ter advisering voorgelegd aan een door
Gedeputeerde Staten ingestelde commissie Productiefonds Overijssel 2013-2015, bestaande uit
deskundigen op de terreinen muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media,
literaire cultuur.

Paragraaf 4.6 Beeldende kunst en Vormgeving Art (E)motion
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.7 Cultureel erfgoed
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.11 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie
Artikel 4.13.4 Subsidiabele kosten
lid 1: ‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6’.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.16 toegevoegd

Paragraaf 4.16 Cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis’
Artikel 4.16.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. cultuureducatie: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen binnen het
leergebied kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs. De Kerndoelen zijn
vastgesteld in het Besluit vernieuwde kerndoelen Wet Primair Onderwijs;
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b.

doorgaande leerlijn: de uitwerking per leerjaar van wat een kind aan het eind van het
primair onderwijs moet kennen en kunnen. Deze uitwerking is gebaseerd op de kerndoelen
kunstzinnige oriëntatie en geeft daarnaast zicht op de plaats van cultuur binnen andere
vakken, de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen
binnenschools en buitenschools leren.

Artikel 4.16.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:
a. een aanbod van cultuureducatieve activiteiten voor het primair onderwijs;
b. activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van doorgaande
leerlijnen cultuureducatie;
c. activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten inclusief
vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
d. activiteiten gericht op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met
de lokale culturele omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling
van leerlingen.
Artikel 4.16.3 Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente;
b. de aanvraag moet betrekking hebben op ten minste drie van de vier in artikel 4.16.2
genoemde subsidiabele activiteiten voor de periode 2013, 2014, 2015 en 2016;
c. er is aantoonbaar gemaakt door de aanvrager dat het bedrag voor cultuureducatie op de
gemeentelijke cultuurbegroting voor de jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 ten minste
75% bedraagt van het bedrag dat in 2012 op de gemeentelijke begroting was opgenomen
voor cultuureducatie;
d. ten minste 50% van de scholen in een gemeente committeert zich uiterlijk 1 juni 2014
inhoudelijk en financieel aan het gemeentelijke cultuureducatieplan.
Artikel 4.16.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt per gemeente maximaal het bedrag zoals opgenomen in tabel 1, waarbij de subsidie voor de
activiteit als bedoeld onder 4.16.2 sub a maximaal 50% van de totale subsidie bedraagt.
Artikel 4.16.5 Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.2.2 kan een aanvraag worden ingediend vanaf 3 januari 2013 en moet deze ontvangen zijn
uiterlijk op 1 april 2013.
Artikel 4.16.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis’.
2. In aanvulling op artikel 1.2.1. tweede lid overlegt de aanvrager bij zijn aanvraag voor subsidie:
a. een vierjarig activiteitenplan, voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 met daarin het aantal, de aard en de
frequentie van de activiteiten die worden uitgevoerd op gebied van cultuureducatie, de
samenwerkingsafspraken met het onderwijs en culturele instellingen;
b. indien aanwezig, een intentieverklaring van het schoolbestuur voor deelname aan het gemeentelijke
cultuureducatieplan;
c. indien aanwezig, een overzicht van scholen die zich financieel en inhoudelijk committeren aan het
gemeentelijk cultuureducatieplan.
Artikel 4.16.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.16.2
Sub c
Het gaat hierbij zowel om pedagogisch-didactische vaardigheden als ook om vaardigheden in de verschillende
kunstdisciplines en kennis over het cultureel erfgoed;
Sub d
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een meerjarige samenwerking tussen een culturele organisatie met een
onderwijsinstelling.
Artikel 4.16.3
Sub c
De aanvrager overlegt een collegevoorstel waarin B&W of de gemeenteraad dit voornemen bevestigt.
Artikel 4.16.4
De maximale subsidie is gebaseerd op het leerlingenaantal per gemeente, volgens de gegevens van DUO, peildatum
1 oktober 2012.
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Tabel 1
Almelo
Borne
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Enschede

€ 24.189
€ 6.324
€ 8.856
€ 30.294
€ 8.454
€ 44.166

Haakbergen

€ 6.879

Hardenberg

€ 19.386

Hellendoorn

€ 11.583

Hengelo

€ 27.453

Hof van Twente

€ 10.125

Kampen

€ 17.661

Losser

€ 6.138

Oldenzaal

€ 10.101

Olst Wijhe

€ 4.785

Ommen

€ 5.868

Raalte

€ 11.433

Rijssen Holten

€ 13.050

Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand

€ 6.258
€ 12.930
€ 7.701
€ 11.154

Wierden

€ 7.296

Zwartewaterland

€ 8.004

Zwolle

€ 42.783

Artikel 4.16.6
Lid 2 sub b
Deze intentieverklaring dient voor 1 juni 2014 ingediend te worden. In de intentieverklaring geeft
het schoolbestuur aan dat zij voornemens is een inspanning te verrichten op bijvoorbeeld
samenwerking in ontwikkeling doorlopende leerlijn, ontwikkeling van visie op cultuureducatie,
activiteiten die bijdragen aan de deskundigheid van leerkrachten, vakdocenten en educatief
medewerkers op het gebied van cultuureducatieactiviteiten die de relatie tussen school en en de
lokale culturele omgeving versterken.
Lid 2 sub c
Hierbij is sprake van een ontwikkelmodel: aan deze voorwaarde moet voor 1 juni 2014 zijn voldaan.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.17 toegevoegd:

Paragraaf 4.17 Cultuurmakelaars
Artikel 4.17.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. cultuurmakelaar: een onafhankelijke adviseur, die ten dienste staat of in opdracht van
culturele organisaties of gemeenten werkt;
b. culturele organisatie: een organisatie met een culturele doelstelling, die werkzaam is op ten
minste één van de volgende disciplines: muziek, theater, beeldende kunst, erfgoed,
literaire cultuur, cultuureducatie, podiumkunsten, volkscultuur en amateurkunst en ten
minste twee jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
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c.
d.

cultuurdisciplines: hieronder worden de volgende disciplines verstaan: muziek, theater,
beeldende kunst en vormgeving, podiumkunsten, film, nieuwe media en literaire cultuur;
samenwerkingsverband: de samenwerking tussen gemeenten of culturele organisaties,
waarbij sprake is van financiële betrokkenheid bij de activiteit van alle betrokken partijen.

Artikel 4.17.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een cultuurmakelaar.
Artikel 4.17.3 Criteria
1. Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is
i.
een samenwerkingsverband van ten minste twee Overijsselse gemeenten,
waarbij één van de gemeenten de aanvrager is; of
ii.
een samenwerkingsverband van ten minste drie culturele organisaties,
werkzaam in ten minste twee Overijsselse gemeenten, waarbij één van de
culturele organisaties de aanvrager is;
b. het werkterrein van de cultuurmakelaar bevindt zich binnen de provinciegrenzen van
Overijssel;
c. de activiteiten van de cultuurmakelaar hebben betrekking op ten minste drie cultuurdisciplines
binnen het werkterrein van de cultuurmakelaar;
d. er is aantoonbaar voor ten minste 50% voorzien in de co-financiering van de totale subsidiabele
kosten;
e. de cultuurmakelaar wordt ingezet voor ten minste vier uur per gemeente per week voor een
periode van twee aaneensluitende jaren;
f. de inzet van de cultuurmakelaar bedraagt maximaal 24 uur per aanvraag;
g. de gevraagde en te verlenen subsidie per aanvraag bedraagt ten minste € 25.000.
2. Aanvullend op het eerste lid moet een subsidie voor een activiteit die zich afspeelt in de
gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo of Zwolle aan het criterium voldoen dat de
cultuurmakelaar in ten minste één andere Overijsselse gemeente dan de gemeenten Deventer,
Enschede, Hengelo of Zwolle voor ten minste vier uur per week wordt ingezet.
Artikel 4.17.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 55.000
per aanvraag.
Artikel 4.17.5 Subsidiabele kosten
In afwijking van 1.1.5 eerste lid bedraagt het uurtarief van de cultuurmakelaar maximaal € 75 per
uur.
Artikel 4.17.6 Indieningstermijn aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend:
a. vanaf 1 januari 2013 en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 april 2013;
b. vanaf 1 oktober 2014 en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 december 2014.
2. Een onvolledige aanvraag kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het
geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.
Artikel 4.17.7 Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidieverlening
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘Cultuurmakelaars’.
2. In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid overlegt de aanvrager bij zijn aanvraag voor subsidie:
a. een projectplan waarin is opgenomen een functieprofiel van de gewenste
cultuurmakelaar, het aantal benodigde uren, de duur van de projectperiode, en een
voorstel voor de regeling van het formeel werkgeverschap van de cultuurmakelaar
b. een activiteitenplan met daarin het aantal, de aard en de frequentie van de
activiteiten die worden uitgevoerd door de cultuurmakelaar, en de eventuele
samenwerkingsafspraken tussen de vragende partijen over de taken en de inhoudelijke
aansturing van de cultuurmakelaar;
c. het ‘format Intentieverklaring Samenwerking Cultuurmakelaars’ waarin de
samenwerkende partners verklaren financieel aan het project bij te dragen.
Artikel 4.17.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.17.9 Weigeringsgrond
In aanvulling op 1.3.1 weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie indien de financiering als bedoeld
onder artikel 4.17.3 eerste lid onder sub d, een door de gemeente ontvangen provinciale subsidie is.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.17.1 sub a
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De cultuurmakelaar wordt onder andere ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te
intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te
onderzoeken en ondersteuning te bieden in het organiseren van cultuurprojecten.
Artikel 4.17.3 lid 1
sub c
Hiermee wordt beoogd dat de cultuurmakelaar als onafhankelijke intermediair op een breed
cultureel terrein wordt ingezet met meerdere cultuurdisciplines.
sub d
Hierbij wordt een intentieverklaring van de partners die co-financieren geleverd.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.18 toegevoegd:

Paragraaf 4.18 Cultuurparticipatie
Artikel 4.18.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. cultuurparticipatie: actief deelnemen aan kunst en cultuur op de volgende deelgebieden:
beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur;
b. amateurkunst: het actief beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of engagement,
zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien;
c. receptieve activiteit: activiteit waarbij de doelgroep passief kijkt of luistert naar kunst- of
cultuuruitingen;
d. innovatieve activiteiten: activiteiten op het gebied van amateurkunst of cultuurparticipatie
die nieuw zijn voor de aanvrager met als doel de inhoudelijke of organisatorische innovatie
of innovatie op het gebied van cultureel ondernemerschap te stimuleren;
e. artistiek inhoudelijke kwaliteit: de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van een activiteit moet
blijken uit een gedegen artistieke of inhoudelijke invulling, een haalbaar organisatorisch
plan voorzien van een begroting en een doordachte en realistische doelgroepbenadering;
f.
cultureel ondernemerschap: de aanvrager maakt gebruik van instrumenten en technieken
uit de commerciële wereld om zoveel mogelijk kunstzinnig, artistiek-cultureel, zakelijk en
maatschappelijk rendement te halen uit een activiteit;
g. culturele ontwikkeling deelnemers: het vergroten van de interesse in cultuur en de mate
waarin actief wordt deelgenomen aan culturele activiteiten van en door deelnemers;
h. deelnemers: personen die actief deelnemen aan een culturele activiteit;
i.
marketingplan: in een marketingplan staat beschreven hoe de aanvrager de doelgroep(en)
gaat benaderen en waarom dit op die manier gebeurt.
Artikel 4.18.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan
de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling
van de deelnemers, in combinatie met ten minste twee van de volgende activiteiten:
a. activiteiten die artistiek inhoudelijke innovatie beogen op het gebied van cultuurparticipatie,
door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen
tussen de amateurkunstsector en professionele sector;
b. innovatieve activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van een culturele organisatie
op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving,
marketing en communicatie;
c. innovatieve activiteiten op het gebied van cultureel ondernemerschap.
Artikel 4.18.3 Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een rechtspersoon;
b. de activiteit vindt plaats binnen de provinciegrenzen van Overijssel;
c. er is aantoonbaar voor ten minste 35% door de aanvrager of andere partijen dan de
provincie Overijssel voorzien in de co-financiering van de totale subsidiabele kosten;
d. de gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt ten minste € 5.000;
e. de activiteit wordt afgerond uiterlijk 18 maanden na ontvangstdatum van de aanvraag.
Artikel 4.18.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten met een
maximum van € 25.000.
Artikel 4.18.5 Indieningstermijn aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.2.2. geldt dat een aanvraag kan worden ingediend:
a. vanaf 1 februari en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 april van het betreffende
kalenderjaar;
b. vanaf 1 augustus en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 oktober van het betreffende
kalenderjaar.
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2.

Een onvolledige aanvraag kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover
het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

Artikel 4.18.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier
Cultuurparticipatie 2013 t/m 2016.
2. De aanvrager overlegt, in afwijking van artikel 1.2.1. tweede lid, bij zijn aanvraag voor
subsidie:
a. een projectplan waarin is omschreven:
i.
het doel van de activiteit;
ii.
de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de activiteit;
iii.
de wijze waarop de activiteiten als bedoeld in 4.18.2 sub a, b of c worden
bereikt;
iv.
het aantal deelnemers;
b. een gespecificeerde begroting, de geraamde kosten met dekkingsplan, geraamde
opbrengsten inclusief een eventuele bijdrage van de deelnemers;
c. een marketingplan betreffende de publieksgroep of -groepen die de aanvrager met het
project wil bereiken en de marketinginstrumenten die worden ingezet.
Artikel 4.18.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.18.8 Volgorde van behandeling
1. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde en verlenen
de subsidie in volgorde van vastgestelde prioriteit voor zover het subsidieplafond dat
toelaat.
2. De prioriteitsvolgorde als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald op basis van de score die
de activiteit behaalt voor de onderdelen zoals genoemd in scoretabel 1.
3. Bij gelijke score bepaalt de mate waarin wordt aangetoond dat er sprake is van cofinanciering van partijen en de mate waarin deelnemers/publiek financieel bijdragen aan de
activiteit de rangorde.
Scoretabel 1

1

2

3

4

Onderdeel
De mate waarin er sprake is van artistiek
inhoudelijke kwaliteit

Cijfer
Matig (1)
Goed (2)
Uitstekend
De mate waarin sprake is van een culturele
Matig (1)
ontwikkeling bij de deelnemers
Goed (2)
Uitstekend
De mate waarin sprake is van samenwerking Matig (1)
tussen organisaties
Goed (2)
Uitstekend
De mate waarin sprake is van verbetering van Matig (1)
de deskundigheid van de betrokken culturele Goed (3)
Uitstekend
organisaties

5

De mate waarin sprake is van cultureel
ondernemerschap

6

De hoeveelheid deelnemers/publiek die een
project bereikt

Weging
20%

score
(cijfer) x 0,2 =
score 1

20%

(cijfer) x 0,2 =
score 2

15%

(cijfer) x 0,15 =
score 3

15%

(cijfer) x 0,15 =
score 4

15%

(cijfer) x 0,15 =
score 5

15%

(cijfer) x 0,15 =
score 6
Totale score = score
1 + score 2 + score
3+ score 4 + score
5 + score 6

(3)

(3)

(3)

(4)

Matig (1)
Goed (3)
Uitstekend (4)
Matig (1)
Goed (3)

Artikel 4.18.9 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie:
a. voor boekuitgaven, geluidsdragers, films of dvd’s, aanschaf van audiovisuele middelen,
muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen;
b. activiteiten met een receptieve doelstelling;
c. activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair
onderwijs;
d. activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;
e. activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van
bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;
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f.

activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met
inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;
g. activiteiten die tot doel hebben subsidie te verwerven voor investeringen in
bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;
h. activiteiten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten voor
professionals;
i.
activiteiten die gefinancierd kunnen worden uit het reguliere taakstellingbudget van
aanvragers;
j.
indien de aanvrager voor de activiteit al subsidie heeft ontvangen op basis van deze
paragraaf.

Artikel 4.18.10 Verplichtingen subsidieontvanger
De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de resultaten en de methodiek van het gesubsidieerde
project overdraagbaar zijn aan andere partijen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.18.1
Sub c
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een tentoonstelling in een museum, een concert, film, toneel- of
dansvoorstelling.
Sub d
Uit de aanvraag moet blijken dat de aanvrager een nieuw doel heeft, een nieuwe vorm van
ondernemerschap ontplooit, een nieuwe doelgroep aanboort of een nieuwe artistiek inhoudelijke
keuze maakt, ten opzichte van eerdere projecten of zijn reguliere werkzaamheden.
Artikel 4.18.2
Sub b
Het gaat hierbij om het borgen en verbreden van kennis en de know how van een organisatie op de
genoemde gebieden.
Sub c
Beoogd wordt dat culturele organisaties op een voor hen nieuwe wijze gebruik maken van
instrumenten en technieken uit de commerciële wereld. Daarbij kun je denken aan crowdfunding,
crowdsourcing of samenwerkingen met het bedrijfsleven.
Artikel 4.18.3 sub e
De aanvrager dient rekening te houden met het feit dat de termijn waarbinnen de activiteit moet
zijn afgerond al begint te lopen op de datum van ontvangst van de aanvraag.
Artikel 4.18.9 sub g
Zoals bijvoorbeeld (pop)podia of tribunes.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.19 toegevoegd:

Paragraaf 4.19 Erfgoed ‘Het verhaal van Overijssel’
Artikel 4.19.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. archeologie: Overijsselse materiële overblijfselen van de menselijke geschiedenis die zich
onder de grond bevinden. Ook grafheuvels, hunebedden, mottes en vergelijkbare
overblijfselen van menselijk handelen in het verleden worden tot archeologie gerekend;
b. cultureel erfgoed: Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn
overgebleven, die het waard zijn om behouden te blijven en die bijdragen aan de
karakteristieke identiteit van het gebied;
c. gebundelde aanpak: ten minste twee eigenaren nemen deel aan de activiteit;
d. restauratiewerkzaamheden: noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan gevels, daken of
cultuurhistorische elementen;
e. streekcultuur: de Overijsselse gewoonten, gebruiken, tradities en rituelen uit het verleden,
die voor mensen van nu betekenis hebben.
Artikel 4.19.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:
a. activiteiten ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie,
inclusief aardkundige waarden;
b. de uitvoering van restauratiewerkzaamheden, inclusief voorbereidende werkzaamheden,
aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak. De restauraties dienen een
substantiële bijdrage te leveren aan behoud, herstel of ontwikkeling van de karakteristieke
identiteit van het gebied;
c. activiteiten op het gebied van streekcultuur die:
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i.
ii.

het verhaal en de geschiedenis achter een plek, karakteristiek gebouw of
archeologische vondst uitdragen; of
bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur.

Artikel 4.19.3 Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een rechtspersoon;
b. de activiteit wordt uiterlijk 18 maanden na ontvangstdatum van de aanvraag afgerond;
c. de gevraagde en te verlenen subsidie bedraagt ten minste € 7.500;
d. de activiteit wordt uitgevoerd of begeleid door een deskundige uit het veld.
Artikel 4.19.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met maximum van € 100.000 per
aanvraag.
Artikel 4.19.5 Indieningstermijn
1. In afwijking van artikel 1.2.1 geldt dat een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend:
a. vanaf 1 maart en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 april van het betreffende kalenderjaar;
b. vanaf 1 september en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 oktober van het betreffende
kalenderjaar.
2. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden
gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.
Artikel 4.19.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Erfgoed “Het
Verhaal van Overijssel”.
2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 bij de aanvraag tevens een projectplan
waarin is uitgewerkt:
a. welke subsidiabele activiteiten in het project aan elkaar worden verbonden;
b. hoe de activiteit vorm geeft en bijdraagt aan het publieksbereik en de versterking van de
identiteit van Overijssel;
c. welke organisatie(s), met welke deskundigheid en ervaring, betrokken wordt/worden bij
het project.
Artikel 4.19.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.19.8 Volgorde van behandeling
1. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde
Staten verstrekken de subsidie in volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het
subsidieplafond dat toelaat.
2. De prioriteitsvolgorde als bedoeld onder het eerste lid wordt bepaald op basis van
scoretabel 1.
3. Bij gelijke score bepalen de hoogte van de eigen bijdrage , zijnde het percentueel ten
opzichte van de totale subsidiabele kosten, en het aantal betrokken partijen de rangorde.

Onderdeel
Het aantal subsidiabele activiteiten dat het
project aan elkaar verbindt.

Scoretabel 1
Cijfer
1,2 of 3

De mate van publieksbereik en de versterking matig (1), goed (3),
van de Overijsselse identiteit.
uitstekend (4)
De mate van verankering van de betrokken matig (1), goed (3),
uitstekend (4)
deskundigheid bij het project.

Weging
Score
40%
(Cijfer) x 0,4 = score1

30%

(Cijfer) x 0,3 = score2

30%

(Cijfer) x 0,3 = score3

Totale score =
score1+score2+score3
Artikel 4.19.9 Adviescommissie
De aanvragen worden voorgelegd aan de provinciale Monumentencommissie, die advies uitbrengt en
de aanvragen in een prioriteitsvolgorde plaatst.
Artikel 4.19.10 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien:
a. het een aanvraag betreft voor enkel het uitbrengen van een boek;
b. de aanvrager voor de activiteit al subsidie heeft ontvangen op basis van dit
Uitvoeringsbesluit.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.19.1 sub e
Hieronder wordt tevens immaterieel erfgoed verstaan.
Artikel 4.19.2 sub c
Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd richt zich op ten minste één, en bij voorkeur
meerdere, van de thema’s archeologie, cultureel erfgoed of streekcultuur/immaterieel erfgoed. Het
verbinden van meerdere thema’s versterkt het project en levert daarom ook een hogere score op bij
het bepalen van de prioriteitsvolgorde van de aanvragen.
Artikel 4.19.8 lid 3
De prioriteitsvolgorde wordt bepaald aan de hand van de totale score die het programma behaalt.
Hierover adviseert de provinciale Monumentencommissie. Voor het berekenen van de score wordt
Scoretabel 1 gebruikt.
Artikel 4.19.9
De commissie kan op het terrein streekcultuur/immaterieel erfgoed aanvullend advies inwinnen bij
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.20 toegevoegd:

Paragraaf 4.20 Restauratie Rijksmonumenten
Artikel 4.20.1 Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Brim: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;
b. herbestemmingsopgave: cultureel erfgoed krijgt door aanpassing aan nieuwe functies en
economische dragers een duurzame bestemming;
c. herbouwwaarde: kosten om een beschermd monument of zelfstandig onderdeel in zijn
geheel opnieuw te vervaardigen, met dezelfde constructie, materiaalsoorten en detaillering,
zoals blijkt uit de voor het monument afgesloten verzekeringspolis of een door een
verzekeraar geaccepteerde taxatie;
d. inspectierapport: rapport dat de technische of fysieke staat van een beschermd monument
of zelfstandig onderdeel beschrijft, en dat is opgesteld door een ter zake deskundige
persoon of instantie;
e. POM: een professionele organisatie voor monumentenbehoud zoals bedoeld in hoofdstuk 3
van de Subsidieregeling instandhouding monumenten;
f.
rijksmonument: een van rijkswege beschermd monument of zelfstandig onderdeel, niet
zijnde een groen monument als bedoeld in de Subsidieregeling instandhouding monument
hoofdstuk 1 artikel 1.a of archeologisch monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988
hoofdstuk 1 artikel 1.c, en niet zijnde een woonhuis;
g. Sim: de Subsidieregeling instandhouding monumenten zoals gepubliceerd in de
Staatscourant van 9 oktober 2012;
h. woonhuis: beschermd monument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd
voor bewoning of dat thans voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in
gebruik is, met dien verstande dat niet als woonhuizen worden aangemerkt: gebouwen die
deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het
hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen,
agrarische gebouwen en watertorens.
Artikel 4.20.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de restauratie van een rijksmonument.
Artikel 4.20.3 Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is de eigenaar van het rijksmonument;
b. het rijksmonument bevindt zich binnen de Overijsselse provinciegrenzen;
c. de subsidiabele kosten voor rijksmonumenten, niet zijnde molens, bedragen ten minste
6% van de herbouwwaarde;
d. de subsidiabele kosten voor rijksmonumentale molens bedragen ten minste € 120.000;
e. de restauratie wordt uitgevoerd door, of in samenwerking met, een aantoonbaar deskundig
restauratiebedrijf;
f.
op de restauratie wordt ten minste één leerlingplaats voor een leerling in de
restauratiebouw gerealiseerd;
g. de exploitatie van het rijksmonument is voor ten minste vijf jaar gegarandeerd.
Artikel4.20.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.
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Artikel 4.20.5 Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.1.5. eerste lid is voor de berekening van de subsidiabele kosten artikel 4
van de Sim van toepassing.
Artikel 4.20.6 Indieningstermijn
1. In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend
vanaf 1 juni en ontvangen moet zijn uiterlijk op 1 augustus van het betreffende
kalenderjaar.
2. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden
gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.
Artikel 4.20.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘Restauratie
Rijksmonumenten’;
2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 bij de aanvraag tevens:
a. een inspectierapport, niet ouder dan twee jaar;
b. een restauratieplan waarin tevens is opgenomen: een actuele begroting die gespecificeerd
is in hoeveelheden, manuren, materialen, stelposten en onderaannemers;
c. een lijst van restauratiebedrijven die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen voor de
uitvoering van het restauratieplan;
d. een document waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de exploitatie van het
rijksmonument voor een periode van ten minste vijf jaar is gegarandeerd;
e. een verzekeringspolis waaruit de herbouwwaarde van het rijksmonument blijkt, of voor
zover geen verzekering is afgesloten of de herbouwwaarde niet uit de verzekeringspolis
blijkt, een door een verzekeraar geaccepteerde taxatie van de herbouwwaarde. Deze
bepaling geldt niet voor molens.
f.
voor zover het een zelfstandig onderdeel betreft dat is aan te merken als een zelfstandige
bouwkundige eenheid of als een toren van een kerkgebouw, een tekening waarop het
zelfstandig onderdeel duidelijk is weergegeven ten opzichte van aangrenzende zelfstandige
onderdelen;
g. indien rijkssubsidie is ontvangen of is aangevraagd in het kader van de Brim of de Sim, een
kopie van de subsidiebeschikking danwel de ontvangstbevestiging van de
subsidieaanvraag;
h. indien voor het monument een laagrentende lening via het Nationaal Restauratiefonds is
afgesloten een kopie van de akte van lening.
Artikel 4.20.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.20.9 Volgorde van behandeling
1. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde.
Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie in volgorde van de vastgestelde prioriteit,
voor zover het subsidieplafond dat toelaat.
2. De prioriteitsvolgorde als bedoeld in het eerste lid wordt op basis van scoretabel 1 bepaald.
3. Bij gelijke score bepaalt de hoogte van het eigen aandeel de rangorde, waarbij het hoogste
eigen aandeel, percentueel ten opzichte van de totale subsidiabele kosten, voorrang krijgt.
Artikel 4.20.10 Adviescommissie
De aanvragen worden voorgelegd aan de provinciale Monumentencommissie, die advies uitbrengt en
de aanvragen in een prioriteitsvolgorde plaatst.
Artikel 4.20.11 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien de exploitatie van het
rijksmonument voor een periode van ten minste vijf jaren niet aannemelijk kan worden gemaakt.
Algemene toelichting
Met ingang van 2012 heeft het Rijk middelen voor de restauratie van rijksmonumenten
overgedragen aan de provincies. Overijssel ontvangt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 1.249.181.
Met het Rijk is afgesproken dat deze middelen worden aangevuld.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.20.3
Sub c
De Sim, de instandhoudingsregeling van het Rijk, richt zich op planmatig onderhoud. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van een rekenmodel dat stelt dat een investering voor sober onderhoud in beginsel
gelijk is aan 0,5 % van de herbouwwaarde per jaar. Omdat de Sim subsidie verstrekt voor een
zesjarig instandhoudingsplan komt dit neer op 3% van de herbouwwaarde in zes jaar. De provinciale
regeling richt zich op restauraties die het reguliere onderhoudswerk overstijgen. Hierbij wordt
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uitgegaan van restauratiewerkzaamheden die niet binnen twee onderhoudsperiodes kunnen worden
gerealiseerd. Dat betekent dat de restauratieopgave voor de provinciale subsidieregeling groter
moet zijn dan 6% van de herbouwwaarde.
Sub d
De Sim, de instandhoudingsregeling van het Rijk, maakt voor het berekenen van de
onderhoudskosten aan molens geen gebruik van de herbouwwaarde. Deze methode volstaat bij
molens niet, omdat de bewegende onderdelen van molens harder slijten dan “gewone”
monumenten. De subsidiabele kosten voor molens in de Sim zijn daarom voor zesjarig onderhoud
vastgesteld op maximaal € 60.000. De provinciale regeling zich richt op restauratiewerkzaamheden
die niet binnen twee onderhoudsperiodes kunnen worden gerealiseerd. Dat betekent dat de
restauratieopgave voor molens voor de provinciale subsidie groter moet zijn dan € 120.000.
Sub f
Om ook in de toekomst vakkundig en kwalitatief hoogstaand restauratiewerk mogelijk te maken is
het noodzakelijk dat restauratieleerlingen worden opgeleid voor dit specialistische vak. Zonder de
benodigde praktijkervaring is het succesvol afronden van een leertraject niet mogelijk. De provincie
hecht er daarom aan dat op projecten die subsidie ontvangen voor restauratie voor ten minste één
leerling in de restauratiebouw een leerlingplaats wordt gerealiseerd. Indien de aard van de
werkzaamheden de inzet van leerlingen uitsluit overlegt de aanvrager hierover een verklaring van
het restauratiebedrijf. Gedeputeerde Staten kunnen deze verklaring ter beoordeling aan de
provinciale Monumentencommissie voorleggen.
Artikel 4.20.9
Lid 1
Bij het bepalen van de volgorde van behandeling hanteren Gedeputeerde Staten een
prioriteitsvolgorde waarbij punten kunnen worden toebedeeld op basis van een aantal kenmerken
van de aanvraag. Investeren in een restauratie heeft pas zin als er planmatig onderhoud aan het
rijksmonument wordt uitgevoerd. Aanvragers krijgen dan ook voorrang wanneer ze een aanvraag
hebben ingediend bij een instandhoudingsregeling van het Rijk.
Een eigenaar die maximaal leent via het Nationaal Restauratiefonds toont de bereidheid te
investeren in het onderhoud van het monument. Ook deze aanvragers krijgen voorrang.
Lid 2
Instandhouding van monumenten is een van de hoofdactiviteiten van de POM’s. Met het rijk is
afgesproken om zorg te dragen voor de POM’s vanwege hun bijzondere rol bij het behoud van
monumenten. In deze regeling vertaalt zich dat door per POM aan maximaal twee aanvragen een
punt in de scoretabel toe te kennen.
scoretabel 1:
Onderdeel

Cijfer

1
Het rijksmonument is eigendom van een POM (per POM kunnen
maximaal twee aanvragen aanspraak maken op een punt. Indien de
POM meer aanvragen indient, dient zij zelf een onderlinge prioritering
aan te geven).
Voor het rijksmonument is in het kader van de Brim of de Sim subsidie 1
ontvangen, danwel aangevraagd.
Voor het rijksmonument is een laagrentende lening via het Nationaal
Restauratiefonds afgesloten.

1

Het rijksmonument maakt onderdeel uit van een
herbestemmingsopgave.

1

De gevraagde subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten.

1

De gevraagde subsidie ligt tussen de 69 en 50% van de subsidiabele
kosten.
De gevraagde subsidie ligt tussen de 49 en 30 % van de subsidiabele
kosten.
De gevraagde subsidie ligt tussen de 29 en 1 % van de subsidiabele
kosten.
Totaalscore is de optelsom van toegekende punten

2
3
4

Er wordt een nieuwe paragraaf 4.21 toegevoegd:
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Paragraaf 4.21 Herbestemming cultureel erfgoed
Artikel 4.21.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. cultureel erfgoed: Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn
overgebleven, die het waard zijn om behouden te blijven en die bijdragen aan de
karakteristieke identiteit van het gebied;
b. herbestemming: geven van een nieuwe functie aan cultureel erfgoed of een belangrijk deel
daarvan;
c. transformatieplan: verkenning en beschrijving van de mogelijkheden van
functieverandering in vrijkomend of vrijgekomen cultureel erfgoed, die bijdragen aan de
ruimtelijke kwaliteit en een nieuwe toekomst en exploitatie kunnen bieden. Het
transformatieplan wordt opgesteld aan de hand van de “checklist transformatieplan
cultureel erfgoed”.
Artikel 4.21.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:
a. het opstellen van een transformatieplan;
b. het uitvoeren van een herbestemming op basis van een transformatieplan.
Artikel 4.21.3 Criteria
1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.21.2 sub a voldoet aan de volgende
criteria:
a. de activiteit heeft betrekking op een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of
bouwwerk;
b. de activiteit vindt niet plaats in de landbouwontwikkelingsgebieden van het
Reconstructieplan Salland-Twente;
c. ontwerpende partijen van het transformatieplan zijn professionals met relevante expertise.
2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.21.2 sub b voldoet aan de volgende
criteria:
a. de activiteit is gebaseerd op een transformatieplan als bedoeld in artikel 4.21.1 sub c en
bevat alle in de “Checklist transformatieplan cultureel erfgoed” opgenomen onderdelen;
b. de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen.
Artikel 4.21.4 Grondslag subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 4.21.2 sub a bedraagt 50% van de subsidiabele kosten
met een maximum van € 20.000 per transformatieplan.
2. De subsidie als bedoeld in artikel 4.21.2 sub b bedraagt 40% van de subsidiabele kosten
met een maximum van € 100.000 per transformatieplan.
Artikel 4.21.5 Indieningstermijn
In afwijking van artikel 1.2.2 kan een subsidieaanvraag ingediend worden vanaf 1 maart 2013.
Artikel 4.21.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘Herbestemming
cultureel erfgoed’.
2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 bij de aanvraag voor subsidie als
bedoeld in artikel 4.21.2 sub a tevens:
a. kaarten en fotomateriaal van het betreffende erfgoed en het gebied waarin het is gelegen;
b. een beknopte toelichting over de aanwezige cultuurhistorische waarden;
c. documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende gemeente instemt met het opstellen van
het transformatieplan;
d. informatie over opleiding en ervaring van de deskundigen die het transformatieplan zullen
opstellen en begeleiden.
3. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 bij de aanvraag voor subsidie als
bedoeld in artikel 4.21.2 sub b tevens het opgestelde transformatieplan.
Artikel 4.21.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.21.9 Adviescommissie
Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieaanvraag om advies voorleggen aan de provinciale
Monumentencommissie.
Artikel 4.21.10 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien de te verlenen subsidie gestapeld
wordt met een andere subsidie voor het opstellen van een transformatieplan of het uitvoeren van
een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van herbestemming.
Artikel 4.21.11 Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 dient de subsidieontvanger:
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a.
b.

binnen drie maanden na subsidieverlening te zijn gestart met het opstellen van het
transformatieplan;
het transformatieplan binnen één jaar na de start te hebben afgerond.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.21.1
Sub a
Te denken valt aan: industrieel erfgoed (fabrieken of fabriekscomplexen bestaande uit gebouwen,
installaties en infrastructuur die van cultuurhistorische en architectonische waarde zijn), agrarisch
erfgoed (boerenerven, bestaande uit gebouwen en beplanting, die van cultuurhistorische en
landschappelijke waarde zijn, het gaat om vrijgekomen of vrijkomende agrarische bebouwing),
religieus erfgoed, militair erfgoed etc.
sub c
Het transformatieplan wordt opgesteld aan de hand van de “checklist transformatieplan cultureel
erfgoed”. Deze is in te zien via de provinciale website www.overijssel.nl/erfgoed. De checklist
bestaat uit een vijftal onderdelen:
inzicht in de financiële aspecten van een mogelijke herbestemming. Voordat gestart wordt
met het opstellen van het transformatieplan, wordt eerst de financiële ruimte in beeld
gebracht om zo de kaders waarbinnen een schetsontwerp wordt opgesteld scherp te
krijgen. Dit om te voorkomen dat het eindresultaat een transformatieplan oplevert dat voor
de betrokken partijen onbetaalbaar blijkt te zijn. In deze eerste stap wordt gekeken naar
gemaakte en te maken kosten, mogelijke opbrengsten van de nieuwe bestemming en
mogelijke financieringen voor herbestemming (is er eigen kapitaal, zijn er subsidies of
fondsen beschikbaar, kan er, eventueel laagrentend, geleend worden etc);
hierna worden de bestaande situatie en de cultuurhistorische waarde van het gebouw en de
directe omgeving in beeld gebracht;
het onderdeel ‘architectuurverkenning en verkenning van de mogelijkheden van
functieverandering' is het creatieve deel van het transformatieplan. Het kan zijn dat er nog
geen duidelijk beeld bestaat over de toekomstige functie. Het ligt dan voor de hand diverse
alternatieve functies te bestuderen. Is de toekomstige functie wel bekend dan beperkt de
opgave zich tot de vraag of de beoogde functie op een zodanige wijze kan worden
gerealiseerd, dat er sprake zal zijn van cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit;
een goede inrichting van de omgeving van het erfgoed draagt ook bij aan de ruimtelijke
kwaliteit. Een terreinontwerp is daarom een wezenlijk onderdeel van het transformatieplan;
tenslotte gaat het transformatieplan ook in op belangrijke uitvoeringsaspecten, bijvoorbeeld
op planologisch en financieel gebied. De mate van detaillering van deze ontwerpopgaven
uit het transformatieplan kan worden omschreven als schetsplan of schetsontwerp.
Tevens is een overzicht opgenomen van de processtappen die bij de opstelling van een
transformatieplan moeten worden gezet. Voor het opstellen van een transformatieplan kan de
aanvrager een professionele procesbegeleider , die aantoonbare ervaring heeft op dit gebied,
inschakelen.
Artikel 4.21.3
Lid 1
In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen die
bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Om die reden is het ongewenst om
in deze gebieden de transformatie van agrarische bedrijven gericht op niet agrarische functies te
ondersteunen. De ligging van deze landbouwontwikkelingsgebieden vindt u via de website van de
provincie op de kaart van de Omgevingsvisie.
Het transformatieplan dient te worden uitgevoerd door een ontwerper/architect en
landschapsarchitect die beschikt over een gedegen ontwerpkwaliteit. Voor diverse onderdelen van
het transformatieplan kan hij/zij de hulp inroepen van andere deskundigen, bijvoorbeeld een
cultuurhistoricus, een financieel deskundige, een constructeur of een stedenbouwkundige.
Het proces transformatieplan staat op de website www.overijssel.nl/erfgoed. Voor het opstellen van
een transformatieplan kan de aanvrager een professionele procesbegeleider die aantoonbare
ervaring heeft op dit gebied, inschakelen.
Lid 2
Voordat een aanvraag voor subsidie voor een project ter uitvoering van het transformatieplan wordt
aangevraagd, dient uit vooroverleg met de desbetreffende gemeente te blijken dat er naar
verwachting geen planologische bezwaren tegen het project zullen zijn. De noodzakelijke
vergunningen moeten zijn verkregen.

18

Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen Wonen en leefomgeving
Paragraaf 5.1 Effectuering ruimtelijk beleid
Artikel 5.1.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn alleen de kosten derden subsidiabel.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is
ontvangen wel subsidiabel.

Paragraaf 5.2.5 Bodem
Artikel 5.2.5.5 Indieningstermijn aanvraag
‘ voor 1 mei 2012’ wordt vervangen door ‘uiterlijk op 1 mei 2013’.

Paragraaf 5.2.6 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Artikel 5.2.6.1 Begripsbepalingen
Na ‘zonder winstoogmerk’ wordt het volgende toegevoegd: ‘voor eigen gebruik’.
Artikel 5.2.6.3 Criteria, komt als volgt te luiden:
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.2.6.2. sub a moet voldoen aan de volgende
criteria:
a. de groep particulieren is aantoonbaar georganiseerd in een vereniging of stichting;
b. het woningbouwproject van de groep particulieren bestaat uit minimaal 3 woningen.
Artikel 5.2.6.6. Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn alleen kosten derden subsidiabel.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de voorbereidingskosten subsidiabel, indien op het
moment van de aanvraag voor de subsidie de feitelijke bouw van het CPO project waarvoor
subsidie wordt aangevraagd nog niet is gestart.
Er wordt een nieuw artikel 5.2.6.8 toegevoegd:

Artikel 5.2.6.8 Aanvullende stukken bij aanvraag
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘CPO’.
2. In aanvulling op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager bij de aanvraag om een subsidie als bedoeld
in artikel 5.2.6.2 sub a tevens:
i.
een oprichtingsakte van de vereniging of stichting;
ii.
een verklaring van de vereniging of stichting getekend door alle afzonderlijke particulieren
die zich verbonden hebben aan het project;
iii.
een opdrachtverlening welke aansluit bij de begrote kosten in het aanvraagformulier.

Er wordt een nieuw artikel 5.2.6.9 toegevoegd:
Artikel 5.2.6.9 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien de aanvrager voor de activiteit al
subsidie heeft ontvangen op basis van deze paragraaf.

Paragraaf 5.5 Kulturhusen
Artikel 5.5.5. Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. Voor subsidie als bedoeld in artikel 5.5.2 sub a geldt dat:
a. in aanvulling op artikel 1.1.5 eerste lid alleen de directe loonkosten inclusief sociale lasten, maar
exclusief overhead, subsidiabel zijn.
b. in afwijking van artikel 1.1.6 sub a eigen apparaatskosten subsidiabel zijn indien de gemeente
zelf het haalbaarheidsonderzoek uitvoert. De gemeente toont dan expliciet aan dat deze uren
specifiek gemaakt zijn ten behoeve van de pMJP-prestatie en anders niet zouden zijn gemaakt.
2. Voor subsidie als bedoeld in artikel 5.5.2 sub b geldt:
a. in afwijking van artikel 1.1.5 dat de investeringskosten in bouw of verbouw van het kulturhus en
met de bouw of verbouw samenhangende aard- en nagelvaste inventaris, en
onkosten(vergoedingen) die gemaakt worden door of voor vrijwilligers subsidiabel zijn.
b. in aanvulling op artikel 1.1.6 zelfwerkzaamheid bij de (ver)bouw niet subsidiabel is.

Paragraaf 5.7 Herstructurering bedrijventerreinen
Artikel 5.7.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
In aanvulling op artikel 1.1.6 zijn de volgende kosten niet subsidiabel:
a. interne kosten;
b. verrekenbare belastingen, BTW, heffingen of lasten, waaronder kosten van
aanleg/herstel/vervanging van riolering;
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c. rente, bank, financierings- en gerechtskosten, geldboetes en sanctiekosten;
d. afschrijvingskosten;
e. kosten van planschade;
f. kosten van werkzaamheden die verband houden met bodemsanering;
g. kosten van werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud worden gerekend;
h. de aanleg of verbetering van bovenwijkse infrastructuur.

Paragraaf 5.8 Kwaliteit Stedelijke leefomgeving
Artikel 5.8.5 Subsidiabele kosten
vervallen

Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen Innovatie
Paragraaf 6.1 Economische innovatie
Artikel 6.1.5. Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c mogen projecten die eerst instemming van de in artikel
6.1.7. genoemde adviesorganen nodig hebben, kosten opvoeren vanaf het moment dat de
projecten zijn geagendeerd voor de eerste bestuurlijke bespreking.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c kunnen projecten, die op grond van een
geheimhoudingsplicht pas na een door het samenwerkingsverband bepaald moment naar
buiten mogen treden, de subsidiabele kosten met terugwerkende kracht tot een periode
van maximaal 6 maanden voor indiening van de aanvraag opvoeren.

Paragraaf 6.3 Innovatievouchers
Artikel 6.3.5 Subsidiabele kosten
Na ‘artikel 1.1.5’ vervalt ‘eerste lid’.

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen verkeer vervoer en wegen
Paragraaf 7.1 Realisatie van verkeers- en vervoersprojecten
Artikel 7.1.5 Subsidiabele kosten
‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6’.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen milieu
Paragraaf 8.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing
Artikel 8.1.1 Begripsbepalingen
Sub a
Tekst en toelichting: 2010 wordt vervangen door 2001
Sub n komt als volgt te luiden:
n. Zonne-energie: energieopwekking door middel van Photo-voltaïsche panelen.
Sub o tot en met sub q worden nieuw toegevoegd:
o. bodemenergie: energieopwekking door benutting van warmte die in de bodem is opgeslagen. Tot
een diepte van 500 meter wordt gesproken over warmte- en koudeopslag; op grotere dieptes, vanaf
500 meter, is sprake van geothermie;
p. energieneutrale woning: een woning met een EPC-waarde van 0,0, met benutting van 1.500 kWh
duurzame energie die is opgewekt binnen een straal van 500 meter van het perceel;
q. utiliteitsgebouw: een gebouw niet zijnde een woning, zoals kantoren, scholen, fabrieken,
ziekenhuizen, sportgebouwen, wijkcentra etc.
Artikel 8.1.2 Subsidiabele activiteiten
Lid 2 sub a: ‘geothermie’ wordt vervangen door ‘bodemenergie’.
Artikel 8.1.3 Criteria
Aan lid 1 wordt een nieuw sub c toegevoegd met vernummering van de bestaande sub c en d in
respectievelijk sub d en e.
Sub c: voor de investering is geen lening of garantstelling verstrekt vanuit het Energiefonds;
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Lid 2 sub a komt als volgt te luiden:
De energiebesparende voorzieningen in de woningbouw moeten leiden tot ten minste 15
energieneutrale nieuwbouwwoningen.
Lid 2 sub c kom te vervallen.
Lid 2 sub d komt als volgt te luiden:
De energiebesparende voorzieningen voor bestaande utiliteitsgebouwen bereiken tenminste een
energieprestatie van label A++, voldoen aan minimaal 4 labelstappen of voldoen aan minimaal de
eisen uit het bouwbesluit zoals die gelden voor nieuwbouw.
Artikel 8.1.5 Subsidiabele kosten
Na ‘artikel 1.1.5’ vervalt ‘eerste lid’.
Artikel 8.1.6 Indieningstermijn aanvraag
Lid 1 komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 februari
en ontvangen moet zijn uiterlijk op 3 april van het betreffende kalenderjaar;
In de Tabel energieprijzen behorende bij artikel 8.1.7 wordt het volgende gewijzigd:
Na de rij ‘biomassa gedroogd €/ton’ wordt een nieuwe rij toegevoegd: Houtpellets €/ton € 170,00
In de opsomming onder de Tabel energieprijzen wordt de laatste bullet (beginnend met
‘onderbouwing van de 25%..’) vervangen door: een onderbouwing van het huidige en nieuwe
energielabel, indien de aanvraag een gebouwgebonden investering betreft.
De alinea beginnend met ‘ Ook moeten o.a. de volgende bijlagen meegestuurd worden” komt als
volgt te luiden:
Ook moeten o.a. de volgende bijlagen meegestuurd worden:
Offertes ten behoeve van de investering, waarbij ook duidelijk wordt welke kosten gemaakt
worden voor installeren, engineering en voorbereiding;
een kopie van de noodzakelijke vergunningen;

-

indien van toepassing, een bewijsstuk waaruit de inkoop van biomassa blijkt, inclusief
inkoopprijs per ton;
een ingevulde de-minimisverklaring, indien de aanvrager een onderneming is.

Artikel 8.1.9 Volgorde van behandeling
De Scoretabel investeringen behorende bij artikel 8.1.9 lid 2 sub a wordt als volgt aangepast:
Onder de kop Combinatie subsidiabele activiteiten worden de kolommen ‘van – tot’ vervangen door
een kolom ‘Aantal activiteiten’.
De rij met rapportcijfer 4 wordt ingetrokken.
De formule investeringen komt als volgt te luiden:
Formule investeringen= toegekende rapportcijfer vermeden primaire energie*15 (30%) +
toegekende rapportcijfer kosteneffectiviteit*15 (30%) + toegekende rapportcijfer de mate van
slaagkans*10 (20%) + toegekende rapportcijfer praktische navolging *5 (10%) + toegekende cijfer
de mate van combinatie subsidiabele activiteiten*5 (10%). De totale som wordt gedeeld door 50,
zodat een cijfer tussen de 0 en 10 wordt verkregen.
Lid 2 sub e:
Na de eerste zin wordt toegevoegd: Elk lid van artikel 8.1.2. geldt als afzonderlijke activiteit.
Artikel 8.1.10 Weigeringsgrond
De toelichting bij sub b komt te luiden:
Voor huishoudens zijn duurzaamheidleningen en – premies beschikbaar bij gemeentelijke
Energieloketten.
Er wordt een nieuw sub c toegevoegd, met vernummering van het bestaande sub c in sub d
Energiebesparende – en energieopwekkingsvoorzieningen in huurwoningen van woningcorporaties;
Toelichting bij sub c: woningcorporaties kunnen hiervoor terecht bij het Energiefonds van de
provincie Overijssel.
Artikel 8.1.13
vervallen

Paragraaf 8.2 Gemeentelijke voorbeeldwoningen
Wordt ingetrokken.
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Paragraaf 8.8 Leren voor duurzame ontwikkeling
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 8.9 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans
Artikel 8.9.5 Aanvullende stukken bij de aanvraag
Lid 2 sub b en sub c vervallen

Paragraaf 8.10 Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel
Artikel 8.10.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn alleen externe advieskosten subsidiabel, tot een
maximum van 5% van het investeringsbedrag.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is
ontvangen wel subsidiabel.

Paragraaf 8.11 Rijden op groengas en elektriciteit
Artikel 8.11.4a Subsidiabele kosten wordt toegevoegd:
1.
2.

In afwijking van artikel 1.1.5 geldt een forfaitair vastgesteld bedrag per voertuig.
In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is
ontvangen wel subsidiabel.

Artikel 8.11.7. Weigeringsgrond komt als volgt te luiden
In aanvulling op artikel 1.3.1. weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als voor de aanschaf of
lease van het voertuig al een andere subsidie is ontvangen, met uitzondering van een subsidie op
grond van de Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto’s van het Rijk.

Paragraaf 8.12 Duurzaam dorp
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 8.13 Logistieke biomassaprojecten
Artikel 8.13.3 Criteria
Er wordt een nieuw sub f toegevoegd:
f. er zijn minimaal twee deelnemende rechtspersonen aan het logistieke biomassaproject, niet zijnde
een ingenieurs- of adviesbureau.
Artikel 8.13.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
In aanvulling op artikel 1.1.5 eerste en vierde lid geldt dat de loonkosten subsidiabel zijn tot een
maximum van 50% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 8.14 MKB energielening
Artikel 8.14.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn voor een energielening alleen de
aanschafkosten, inclusief kosten die betaald worden aan derden om het bedrijfsmiddel
bedrijfsklaar te krijgen, subsidiabel.
2. In aanvulling op artikel 1.1.6 sub a komen de volgende kosten niet in aanmerking voor de
energielening:
a. kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder gebruikt zijn;
b. kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die niet bestemd zijn voor
goederenvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen,
concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties;
c. onderhoudskosten.
Artikel 8.14.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de maximale leenruimte vast.

Paragraaf 8.15 Gemeentelijk energieloket 2.0
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 8.16: titel komt te luiden: Duurzaamheidpremie particuliere woningeigenaar
In de paragraaf wordt ‘duurzaamheidspremie’ vervangen door ‘duurzaamheidpremie’.
Artikel 8.16.4a Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel 1.1.5 geldt een forfaitair vastgesteld bedrag per isolatiemaatregel.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is
ontvangen wel subsidiabel.
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Paragraaf 8.17: titel komt te luiden: Duurzaamheidlening particuliere woningeigenaar
In de paragraaf wordt ‘duurzaamheidslening’ vervangen door ‘duurzaamheidlening’.
Artikel 8.17.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn voor een duurzaamheidlening alleen de volgende kosten
derden subsidiabel:
a. afsluitkosten duurzaamheidlening;
b. de aanschaf-, installatie- of montagekosten.
Er wordt een nieuwe paragraaf 8.18 toegevoegd:

Paragraaf 8.18 Duurzaamheidpremie Vereniging van eigenaren
Artikel 8.18.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Vereniging van Eigenaren: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van eigenaren zoals
bedoeld in artikel 5:124 e.v van het Burgerlijk Wetboek;
b. VvE wooncomplex: een wooncomplex vertegenwoordigd door een VvE in de provincie Overijssel,
dat op het moment van de aanvraag voor subsidie al een jaar opgeleverd is en bewoond wordt en
dat geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;
c. splitsingsakte: notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in
meerdere appartementsrechten en waarmee zeggenschap en verplichtingen met betrekking tot het
gemeenschappelijk eigendom is geregeld;
d. appartementsrechten: de combinatie van het aandeel in de bij de splitsing betrokken goederen,
het uitsluitend gebruiksrecht op een privé-gedeelte en het verplichte lidmaatschap van een
Vereniging van eigenaren, indien een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen;
e. dakisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van het dak van het VvE
wooncomplex;
f. gevelisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van de gevel van het VvE
wooncomplex;
g. isolatieglas: het aanbrengen van isolatieglas met een Ugl-waarde ter plaatse van transparante
delen van het VvE wooncomplex;
h. vloerisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van de vloer van het VvE
wooncomplex;
Artikel 8.18.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen een duurzaamheidpremie verstrekken voor het realiseren van
isolatiemaatregelen.
Artikel 8.18.3. Criteria
1. Een aanvraag voor een duurzaamheidpremie als bedoeld onder 8.18.2 moet voldoen aan de
volgende criteria:
a. de aanvrager is een VvE, die voor meer dan 75% uit particuliere appartementsrechten bestaat;
b. de aanvraag wordt gedaan voor een bestaand VvE wooncomplex;
c. de isolatiemaatregel betreft dak-, gevel-, vloerisolatie of isolatieglas;
d. de isolatiemaatregel voldoet aan de kwaliteitseisen genoemd in tabel 1.
Tabel 1: Kwaliteitseisen isolatiemaatregelen
Type isolatie
Kwaliteitseis
Dakisolatie
Rd-waarde groter of gelijk aan 2,50 m2K/W
Gevelisolatie
Rd-waarde groter of gelijk aan 1,30 m2K/W, voor spouwmuurisolatie Rd-waarde groter of gelijk
aan 1,30 m2K/W
Vloerisolatie
Rd-waarde groter of gelijk aan 2,50 m2K/W
Isolatieglas
U-waarde kleiner of gelijk aan 1,60 W/m2.K(6)

Artikel 8.18.4. Grondslag subsidie
De duurzaamheidpremie bedraagt:
a. bij een aanvraag voor één isolatiemaatregel maximaal 10% van de subsidiabele kosten;
b. bij een aanvraag voor twee isolatiemaatregelen;
i.
maximaal 10% van de subsidiabele kosten van de maatregel met de hoogste
subsidiabele kosten; en
ii.
maximaal 20% van de subsidiabele kosten van de maatregel met de laagste
subsidiabele kosten.
Artikel 8.18.5 Subsidiabele kosten
Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn alleen kosten derden subsidiabel.
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Artikel 8.18.6 Indieningstermijn aanvraag subsidie
In afwijking van artikel 1.2.2 wordt een aanvraag voor 1 juli 2014 ingediend.
Artikel 8.18.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1. De aanvrager maakt bij zijn aanvraag gebruik van het daarvoor beschikbaar gestelde
aanvraagformulier.
2. In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid, overlegt de aanvrager bij de aanvraag:
a. een offerte voorzien van NAW-gegevens van de aanvrager en een omschrijving van de te
realiseren energiebesparende maatregel of woningverbetering. Uit de offerte moeten de
kosten ten behoeve van de realisatie van de isolatiemaatregelen blijken;
b. een rechtsgeldig vergaderbesluit van de VvE waaruit blijkt dat tot de aanvraag is besloten;
c. splitsingsakte(n) waaruit de verdeling van de appartementsrechten blijkt, eventueel
aangevuld met een lijst van eigenaars;
d. een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
e. een kopie van het identiteitsbewijs van de bestuursleden van de aanvrager;
f.
reglementen en statuten van de VvE;
g. de gegevens van de beheerder van het gebouw van de aanvrager.
Artikel 8.18.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 8.18.9 Weigeringsgrond
In afwijking van artikel 1.3.1 tweede lid weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als:
a. het VvE wooncomplex waar de aanvraag voor wordt gedaan gevestigd is in een Overijsselse
gemeente, die niet beschikt over een gemeentelijk energieloket 2.0;
b. de VvE al een duurzaamheidpremie op basis van deze paragraaf heeft ontvangen;
c. meer dan 25% van de stemmen binnen de VvE in handen is van één enkele
appartementseigenaar.
Artikel 8.18.10 Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 wordt de isolatiemaatregel gerealiseerd binnen 52 weken na
datum beschikking tot verlening van de duurzaamheidpremie.
Artikel 8.18.11 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling
In aanvulling op artikel 1.5.2 en artikel 1.5.3 overlegt de subsidieontvanger bij de aanvraag tot
vaststelling van de duurzaamheidpremie een factuur en een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat de
subsidiabele kosten gemaakt en betaald zijn binnen de projectperiode.
Algemene toelichting
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) die een wooncomplex bezit, gevestigd in Overijssel, kan een
duurzaamheidpremie aanvragen.
De volgende isolatiemaatregelen aan een bestaand VvE wooncomplex komen in aanmerking voor
een duurzaamheidpremie: dak-, gevel-, vloerisolatie of isolatieglas. De isolatiemaatregelen moeten
aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Welke eisen dit zijn, is weergegeven in tabel 1.
De regeling gaat ervan uit dat premie voor dak-, gevel- en vloerisolatie in alle gevallen alleen kan
worden aangevraagd door de VvE als rechtspersoon en niet door de individuele
appartementseigenaren. Het onderhoud aan de beglazing (en kozijnen) kan daarentegen wel de
individuele verantwoordelijkheid zijn van de appartementseigenaar. Dit vloeit voort uit de
splitsingsakte van de VvE. Binnen de VvE waar beglazing de individuele verantwoordelijkheid is van
de appartementseigenaar, moet de betreffende appartementseigenaar voor het deel isolatieglas
worden gezien in de rol van particuliere woningeigenaar. Paragraaf 8.16 is dan van toepassing.
Een VvE kan maar één keer een duurzaamheidpremie ontvangen. De VvE als aanvrager moet
daarom vooraf goed nagaan voor welke duurzaamheidpremie een aanvraag wordt gedaan. Stel dat
de aanvrager eerst voor één isolatiemaatregel een duurzaamheidpremie ontvangt en na enige tijd
besluit een tweede isolatiemaatregel te realiseren, dan wordt de tweede aanvraag voor een
duurzaamheidpremie afgewezen.
De aanvraag voor de duurzaamheidpremie wordt ingediend met het daarvoor bestemde
aanvraagformulier bij stichting Meer Met Minder.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.18.1 sub a
De Vereniging van Eigenaren is een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten die
tot een appartementencomplex behoren. De VvE ontstaat op het moment dat de splitsingsakte
wordt ondertekend. Iedere appartementseigenaar wordt van rechtswege lid van de VvE, die als doel
heeft de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. De
VvE voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Een
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VvE is op grond van de Handelsregisterwet verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel. De VvE zelf en het bestuur moeten zijn ingeschreven.
Artikel 8.18.3 lid 1 sub d, tabel 1
Rd-waarde: de warmteweerstand van een materiaal (aanduiding voor isolatiemateriaal)
U-waarde: de warmtetransmissiecoëfficiënt van een materiaal oftewel het warmteverlies door een
constructiedeel (aanduiding voor transparante materialen, voor glas is Ugl gebruikelijk)
Artikel 8.18.4
Dit artikel vormt de grondslag voor de duurzaamheidpremie. Een VvE ontvangt een
duurzaamheidpremie voor maximaal twee maatregelen. De hoogte van de duurzaamheidpremie
wordt bepaald op basis van de hoogte van de kosten derden; artikel 1.1.5 vierde lid geeft een
omschrijving van kosten derden.
Artikel 8.18.9 sub c
Uit dit artikel vloeit voort dat een aanvraag van bijvoorbeeld een VvE waarvan 25% van de
stemmen in handen is van een corporatie geweigerd wordt.
Er wordt een nieuwe paragraaf 8.19 toegevoegd:

Paragraaf 8.19 Duurzaamheidlening Vereniging van Eigenaren
Artikel 8.19.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Vereniging van Eigenaren (VvE): de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van eigenaren
zoals bedoeld in artikel 5:124 e.v van het Burgerlijk Wetboek;
b. VvE wooncomplex: een wooncomplex vertegenwoordigd door een VvE in de provincie Overijssel,
dat op het moment van de aanvraag voor subsidie al een jaar opgeleverd is en bewoond wordt en
dat geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;
c. splitsingsakte: Notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in
meerdere appartementsrechten en waarmee zeggenschap en verplichtingen met betrekking tot het
gemeenschappelijk eigendom is geregeld;
d. appartementsrechten: de combinatie van het aandeel in de bij de splitsing betrokken goederen,
het uitsluitend gebruiksrecht op een privé-gedeelte en het verplichte lidmaatschap van een
Vereniging van eigenaren, indien een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen;
e. particuliere appartementseigenaar: een privé persoon die beschikt over een appartementsrecht
in een VvE wooncomplex;
f. duurzaamheidlening: een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekte lening aan
een VvE ten behoeve van energiebesparende maatregelen, waarbij een deel van de lening
aangewend mag worden voor woningverbetering;
g. energiemaatregel: een maatregel genoemd in de bijlage onder tabel 1 ‘Maatregelen
duurzaamheidlening';
h. hoofdsom lening: het bedrag waarover rente wordt berekend;
i. woningverbetering: bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te
realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen die een directe relatie hebben met de te
realiseren energiemaatregel.
Artikel 8.19.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie in de vorm van een rentekorting op een
duurzaamheidlening verstrekken.
Artikel 8.19.3. Criteria
Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een VvE, die voor meer dan 75% uit particuliere appartementsrechten bestaat;
b. de aanvraag wordt gedaan voor een VvE wooncomplex;
c. de aan te vragen duurzaamheidlening heeft een looptijd van 10 jaar of 15 jaar, op basis van
annuïteiten, zonder een aflossingvrije periode;
d. de hoofdsom van de duurzaamheidlening, gedeeld door het aantal particuliere woningeigenaren in
de VvE bedraagt:
i. minimaal € 7.500 en maximaal € 20.000 bij een looptijd van 15 jaren,
ii. minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 bij een looptijd van 10 jaren;
e. de energiemaatregel voldoet aan de kwaliteitseis zoals genoemd in tabel 1 ‘Maatregelen
duurzaamheidlening';
f. maximaal 30% van de hoofdsom van de lening wordt besteed ten behoeve van
woningverbetering;
g. de VvE bestaat uit ten minste 10 particuliere appartementseigenaren.
Artikel 8.19.4. Grondslag subsidie
De rentekorting bedraagt maximaal 3% en wordt in mindering gebracht op het 10- of 15 jaars
rentetarief, zoals op het moment van toekennen van de Duurzaamheidlening door SVn wordt
gepubliceerd, met een minimum van 0,5%.
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Artikel 8.19.5 Subsidiabele kosten
Overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid zijn alleen de afsluitkosten duurzaamheidlening en de
aanschaf-, installatie- of montagekosten die op basis van een factuur betaald worden aan derden
subsidiabel.
Artikel 8.19.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1. De aanvrager maakt bij zijn aanvraag gebruik van het daarvoor beschikbaar gestelde
aanvraagformulier.
2. In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid, overlegt de aanvrager bij de aanvraag:
a. een offerte voorzien van NAW-gegevens van de aanvrager en een omschrijving van de te
realiseren energiebesparende maatregel of woningverbetering. Uit de offerte moeten de
kosten ten behoeve van de realisatie van de energiebesparende maatregel of
woningverbetering blijken.;
b. een rechtsgeldig vergaderbesluit van de VvE waaruit blijkt dat tot de aanvraag is besloten;
c. meerjaren onderhoudsplanning;
d. jaarrekeningen over de afgelopen drie jaar;
e. opgave van debiteuren over het afgelopen jaar;
f.
opgave van servicekosten over de afgelopen drie jaar;
g. splitsingsakte(n) waaruit de verdeling van de appartementsrechten blijkt, evt. aangevuld
met een lijst van eigenaars;
h. gespecificeerde opgave van de te treffen energiemaatregelen en een specificatie per type
isolatiemaatregel van oppervlakte en prestatie;
i.
een op naam gestelde gespecificeerde offerte/prijsopgave van de te treffen
energiemaatregelen voor de aanvrager;
j.
een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden;
k. een kopie van het identiteitsbewijs van de bestuursleden van de aanvrager;
l.
reglementen en statuten van de VvE;
m. de gegevens van de beheerder van het gebouw van de aanvrager.
Artikel 8.19.7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de maximale leenruimte vast.
Artikel 8.19.8 Weigeringsgrond
In afwijking van artikel 1.3.1 tweede lid weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als:
a. het VvE wooncomplex waar de aanvraag voor wordt gedaan gevestigd is in een Overijsselse
gemeente, die niet beschikt over een gemeentelijk energieloket 2.0;
b. de aanvrager al eerder een duurzaamheidlening heeft ontvangen.
Artikel 8.19.9. Verplichtingen subsidieontvanger
Indien de subsidieontvanger PV-panelen of zonnecollectoren gaat realiseren:
a. moeten de PV-panelen geplaatst worden op het dak of het erf van de aanvrager; en
b. mag het dak waarop de PV-panelen of zonnecollectoren geplaatst worden geen asbest
bevatten.
Artikel 8.19.10 Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 wordt de isolatiemaatregel gerealiseerd binnen 52 weken na
datum beschikking tot verlening van de subsidie.
Artikel 8.19.11 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling
In aanvulling op artikel 1.5.2 en artikel 1.5.3 overlegt de subsidieontvanger bij de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie een factuur en een betalingsbewijs, waaruit blijkt dat de subsidiabele
kosten gemaakt en betaald zijn binnen de projectperiode.
Algemene toelichting
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een duurzaamheidlening met rentekorting van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ontvangen. Deze regeling richt zich uitsluitend op het
verstrekken van de rentekorting. Een aanvraag voor een duurzaamheidlening met rentekorting
wordt aangevraagd bij Stichting Meer Met Minder. De duurzaamheidlening wordt aangevraagd bij
SVn. Bij positieve beoordeling door SVn onder andere op basis van een kredietbeoordeling wordt
een offerte uitgebracht door SVn.
Eerst wordt bepaald of de energiemaatregel(en) waarvoor de duurzaamheidlening aangevraagd
wordt in aanmerking komt voor de rentekorting van maximaal 3%.
Als dat zo is dan ontvangt de aanvrager een beschikking van Meer Met Minder, waarin staat dat de
subsidie in de vorm van een rentekorting wordt verstrekt. De rentekorting wordt verstrekt onder de
opschortende voorwaarde, dat de aanvrager een SVn duurzaamheidlening verkrijgt. De aanvrager
ontvangt met de verleningsbeschikking tevens het aanvraagformulier om de duurzaamheidlening bij
SVn aan te kunnen vragen. SVn ontvang een kopie van de verleningsbeschikking en zorgt voor de
verdere afwikkeling van de duurzaamheidlening en de betaling.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.19.1 sub a
De VvE is een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten die tot een
appartementencomplex behoren. De vereniging ontstaat op het moment dat de splitsingsakte wordt
ondertekend. Iedere appartementseigenaar wordt van rechtswege lid van de VvE, die als doel heeft
de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. De VvE
voert ook het beheer over de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Een VvE is
op grond van de Handelsregisterwet verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel. De VvE zelf en het bestuur moeten zijn ingeschreven
Artikel 8.19.3
Sub e
Een overzicht van de energiemaatregelen die in aanmerking komen is weergegeven in tabel 1
energiemaatregelen duurzaamheidlening.

Tabel 1: energiemaatregelen duurzaamheidlening
Criteriatabel
Maatregelen
Kwalitatieve criteria
Dakisolatie
Rd groter of gelijk aan 2,50 m2K/W
Gevelisolatie
Rd groter of gelijk aan 2,50 m2K/W
Spouwmuurisolatie
Rd groter of gelijk aan 1,30 m2K/W
Vloerisolatie
Rdgroter of gelijk aan 2,50 m2K/W
Isolatieglas
Uglas kleiner of gelijk aan 1,60 W/m2.K
Isolatiekozijn
Uraam kleiner of gelijk aan 1,70 W/m2.K
Warmtepomp bron bodem
COP(bij 7/45°C) groter of gelijk aan 4
Warmtepomp bron lucht
COP(bij 7/45°C) groter of gelijk aan 3
Warmtepompboiler/Combiwarmtepomp (tap)
COP(bij 7/45°C) groter of gelijk aan 3
Pellet ketel/kachel
geen
Micro-WKK/Hre-ketel
geen
WTW voor ventilatie
geen
PV-cellen/Zonecollectoren
geen
LTV (laag temperatuur verwarming)
geen
Douchewater WTW
geen
Vraag-/Druk-/CO2gestuurde ventilatieroosters geen
Groene dak/gevels
geworteld in de constructie(gevel/dak)

Sub f
Onder woningverbetering wordt verstaan maatregelen die leiden tot verbetering van de woning en
die een directe relatie hebben met de uitvoering van energiemaatregelen. Te denken valt aan de
volgende bouwtechnische aanpassingen: aanpassingen van kozijnen, dakconstructies. Maar ook
schilderwerkzaamheden of onderhoud als gevolg van het treffen van de energiemaatregel vallen
hieronder.
Sub g
Een VvE met minder dan 10 appartementseigenaren kan een gebundelde aanvraag voor een
duurzaamheids lening doen zoals bedoeld in paragraaf 8.17 Duurzaamheidlening particuliere
woningeigenaar. De VvE wordt daarmee niet de aanvrager of de ontvanger van de
duurzaamheidlening met rentekorting, maar de particuliere appartementseigenaren.

Hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen Landbouw natuur en landschap
Paragraaf 9.9 Toepassing stikstof emissiebeperkende maatregelen en
technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000 (pMJP 1.3.2)
Artikel 9.9.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. In aanvulling op artikel 1.1.5 tweede en derde lid komen voor subsidie als bedoeld in artikel
9.9.2, tweede lid de volgende kosten in aanmerking:
a. de bouw en de aanpassing van de inrichting van bedrijfsgebouwen;
b. de aanschaf van machines en apparatuur;
c. met de onder sub a en b genoemde investeringen samenhangende advieskosten tot een
maximum van 10% van de totale investering.
2. De subsidiabele kosten zoals genoemd in het eerste lid zijn maximaal de meerkosten van
investeringen om lagere stikstofemissies te realiseren dan vereist op grond van de landelijke
regelgeving ten opzichte van de kosten van de investeringen die gemaakt zouden moeten worden
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om te voldoen aan de normen van de landelijke regelgeving. Kosten die worden gemaakt om te
voldoen aan de eisen waaraan op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij in
2013 voldaan moet zijn, zijn niet subsidiabel. Deze bedrijven komen wel voor subsidie in
aanmerking voor kosten van maatregelen die een minstens 10% lagere emissie opleveren dan
waaraan in 2013 moet worden voldaan.

Paragraaf 9.13. Versterking van de twee Nationale Parken De WeerribbenWieden en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheers- en
inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3)
Artikel 9.13.4 Subsidiabele kosten
‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6 sub c’

Paragraaf 9.14 Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
Wordt ingetrokken.

Paragraaf 9.23 Beheervergoeding Rietimpuls 2012/2013
Artikel 9.23.5 Subsidiabele kosten
‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6 sub c’

Hoofdstuk 10 Bijzondere bepalingen Onderwijs
Paragraaf 10.1 Onderwijs en arbeidsmarkt

Artikel 10.1.5 Subsidiabele kosten
‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6’

Hoofdstuk 11 Bijzondere bepalingen Werk en loopbaan
Paragraaf 11.1 Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt
Artikel 11.1.1 Begripsbepalingen
Toelichting bij sub b komt als volgt te luiden:
Het gaat hierbij om jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De jongere woont of verblijft in Overijssel. De
jongere is arbeidsgeschikt en kan moeilijk een baan krijgen en/of behouden omdat de jongere naast
een niet afgeronde opleiding te maken heeft met minstens één van de volgende problemen:
psychosociale problemen, schulden, verslaving, justitieverleden, problematische woonsituatie of
maatschappelijk isolement.
sub d
‘Stedendriehoek’ wordt vervangen door: Deventer
Toelichting bij sub e komt als volgt te luiden:
De kwetsbare jongere wordt door een ITB-er begeleid naar een werkleerbedrijf waar deze jongere
een werkleertraject aangeboden krijgt voor minimaal 6 maanden.
De taken van de ITB-er zijn onder andere:
- De ITB-er indiceert of een jongere aangemerkt kan worden als een kwetsbare jongere op grond
van deze subsidieregeling.
- De ITB-er stelt het contract tussen werkleerbedrijf en jongere op, waarin onder andere
werkzaamheden, voorwaarden, traject naar regulier werk, scholingsafspraken, regeling vergoeding/
uitkering (in samenwerking met bedrijf, gemeente en/of UWV) en organisatie scholingstraject
geregeld zijn.
- De ITB-er stelt een individueel plan van aanpak voor de jongere op waarin gemaakte afspraken
met het werkleerbedrijf worden vastgelegd.
- De ITB-er begeleidt de jongeren in de realisatie van het individuele plan van aanpak en
communiceert met de werkleermeesters in het werkleerbedrijf.
- De ITB-er en de werkleermeester werken nauw samen.
Gedurende het werkleertraject kent de jongere twee begeleiders. Vanuit het werkleerbedrijf heeft de
jongere te maken met een werkleermeester die praktijkbegeleiding biedt ten aanzien van alle
aspecten van de baan/werkplek. Daarnaast is er de ITB-er die op alle andere gebieden de
begeleiding verzorgt en die ook contactpersoon is naar gemeente, UWV, school, woningcorporaties,
enz.
Artikel 11.1.3 Criteria
sub f komt als volgt te luiden:
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f. het werkleertraject resulteert in ten minste een kwalificatie gericht op een baan voor de jongere of
een arbeidsovereenkomst bij het werkleerbedrijf of een andere onderneming.
Aan de toelichting wordt aan de laatste zin (na: het werkleerbedrijf) toegevoegd: of heeft een
arbeidsovereenkomst elders.
Artikel 11.1.4 Grondslag subsidie komt als volgt te luiden
De subsidie bedraagt € 6000 per werkleertraject per kwetsbare jongere, uitgaande van een
werkleertraject van 12 maanden, met een maximale subsidie van € 200.000 per werkleerbedrijf.
Artikel 11.1.5. Subsidiabele kosten
‘artikel 1.1.5 derde lid’ wordt vervangen door ‘artikel 1.1.6 sub c’
Er wordt een nieuw artikel toegevoegd:
Artikel 11.1.7 Vaststelling subsidie
In afwijking van artikel 1.5.1 wordt de subsidie van € 25.000 of minder ambtshalve vastgesteld
binnen 22 weken nadat de activiteit is afgerond.

Hoofdstuk 12 Bijzondere bepalingen Veiligheid
Artikel 12.1.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
1. In afwijking van artikel 1.1.5 en artikel 1.1.6 sub a zijn alleen de kosten van ambtenaren
aangesteld bij een Overijsselse overheid ingezet ten behoeve van de subsidiabele
activiteiten subsidiabel.
2. In afwijking van artikel 1.1.6 sub c zijn de kosten gemaakt in de periode van 1 januari
2011 tot en met 31 december 2014 subsidiabel.

Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen Steunfunctietaken
Paragraaf 13.2 Belangenorganisaties Sociale Kwaliteit Overijssel
Artikel 13.2.2 Subsidiabele activiteiten komt als volgt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan een belangenorganisatie voor activiteiten
die:
a. een bijdrage leveren aan de vergroting van de collectieve maatschappelijke acceptatie van
de provinciale doelen en de bijbehorende investeringsopgave zoals omschreven in ‘De
Kracht van Overijssel'; of
b. een bijdrage leveren aan een vermindering van de negatieve gevolgen op sociaal niveau
van de provinciale doelen en de bijbehorende investeringsopgave zoals omschreven in ‘De
Kracht van Overijssel'
2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan een belangenorganisatie voor activiteiten
die een bijdrage leveren of relevant zijn voor de transitie naar inzet van sociale kwaliteit bij
provinciale projecten.
Artikel 13.2.3. Criteria
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. Aanvullend op het eerste en tweede lid voldoet de activiteit als bedoeld in artikel 13.2.2 tweede
lid aan de volgende criteria:
a. De activiteit heeft een leereffect voor de belangenorganisatie op het gebied van inzet van sociale
kwaliteit naar inzet van sociale kwaliteit bij provinciale projecten.
b. De belangenorganisatie werkt samen met ten minste één andere belangenorganisatie als
genoemd in artikel 13.2.3 eerste lid sub b.
Artikel 13.2.4. Grondslag subsidie komt als volgt te luiden:
1. De subsidie voor activiteiten als bedoel in artikel 13.2.2 eerste lid bedraagt:
a. voor het jaar 2013, maximaal 65% van de verstrekte subsidie in 2011;
b. voor het jaar 2014, maximaal 50% van de verstrekte subsidie in 2011;
c. voor het jaar 2015, maximaal 40% van de verstrekte subsidie in 2011.
2. De subsidie voor activiteiten als bedoeld onder 13.2.2 tweede lid bedraagt maximaal 100% van
de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van € 50.000 per aanvaag.
Artikel 13.2.5. Indieningstermijn aanvraag komt als volgt te luiden:
In afwijking van artikel 1.2.2 wordt een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 13.2.2 eerste lid
voor de jaren 2013, 2014 en 2015 ingediend uiterlijk op 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het
jaar, of de jaren waarop de aanvraag voor subsidie betrekking heeft.
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Hoofdstuk 15 Slotbepalingen
Artikel 15.2 Overgangsrecht
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd onder vernummering van de bestaande tekst tot lid 1:
2. Subsidies die zijn aangevraagd en verstrekt vóór een eventuele wijziging van het
Uitvoeringsbesluit worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Uitvoeringsbesluit die
golden op de datum van aanvraag dan wel verstrekking van de subsidie.
ARTIKEL II
De wijzigingen treden, na publicatie in het Provinciaal Blad, in werking op 1 januari 2013.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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