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

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen Familie Jeugd en Gezin
Paragraaf 2.2 Jeugdzorg
Artikel 2.2.14 Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling
Aan lid 3 wordt sub g toegevoegd:
g. het jaardocument jeugdzorg.
Er wordt een nieuwe paragraaf 2.4 toegevoegd

Paragraaf 2.4 Transitie en transformatie jeugdzorg
Artikel 2.4.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. beleidskader: meerjarig beleidsprogramma jeugdzorg.
b. uitvoeringsprogramma (hierna: UP): het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, als bedoeld in
artikel 32, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.
c. transitie jeugdzorg: de verschuiving van de wettelijke taken van jeugdzorg van de provincie
naar gemeenten, zoals bedoeld in het regeerakkoord 2010.
d. transformatie jeugdzorg: de opgave van de gemeenten om het huidige stelsel te
veranderen naar een nieuw jeugdstelsel.
e. jeugdzorg: provinciaal gefinancierde jeugdzorg conform de Wet op de jeugdzorg.
Artikel 2.4.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen of relevant zijn
voor de transitie en transformatie jeugdzorg in Overijssel.
Artikel 2.4.3. Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente;
b. de activiteit past binnen het provinciaal jeugdzorgbeleid, zoals omschreven in het vigerende
UP en beleidskader;
c. de activiteit is vernieuwend voor de aanvrager of betreft een doorontwikkeling van een
vernieuwend project;
d. de activiteiten heeft een leereffect voor de gemeente op het gebied van toekomstige
uitvoering van de jeugdzorg, eventueel in relatie met aanpalende beleidsterreinen;
e. de aanvraag is vooraf afgestemd met de provinciaal beleidsmedewerker jeugd.

Artikel 2.4.4. Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met de volgende maximale
subsidies per gemeente:
a. € 250.000 voor Borne, Dalfsen, Dinkelland, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe,
Ommen, Staphorst, Twenterand, Tubbergen, Wierden en Zwartewaterland;
b. € 500.000 voor Almelo, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Raalte,
Rijssen-Holten en Steenwijkerland;
c. € 800.000 voor Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle.
Artikel 2.4.5. Subsidiabele kosten
In aanvulling op artikel 1.1.5 zijn interne loonkosten van de aanvrager niet subsidiabel.
Artikel 2.4.6. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 2.4.7. Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:
a. de te verlenen subsidie minder dan € 5.000 bedraagt;
b. de activiteit in strijd is met het provinciale jeugdzorgbeleid.
Artikel 2.4.8. Stukken bij de aanvraag voor subsidie
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Transitie en
transformatie jeugdzorg.
2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 een projectplan waaruit blijkt:
a. wat de gemeentelijke doelen, prestaties en inzet gemeentelijke middelen zijn met
betrekking tot de transitie en transformatie jeugdzorg;
b. hoe de gemeente invulling zal geven aan uitwisseling van kennis en ervaring zowel in de
voorbereiding als tijdens het uitvoeren van de activiteiten;
c. hoe de resultaten van de activiteit geborgd worden in het gemeentelijk beleid.
Artikel 2.4.9. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 is de aanvrager verplicht de relevante ervaringen of
resultaten in de voorbereiding, tijdens de uitvoering en na afronding van de activiteit te delen met
andere gemeenten.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten zijn op basis van de Wet op de Jeugdzorg verantwoordelijk voor de zorg voor
jeugdigen en hun opvoeders bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.
In het regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. De
provinciale taak jeugdzorg wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de
afzonderlijke gemeenten.
Met de verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten wil de regering ervoor zorgen dat hulp
voor cliënten sneller beschikbaar is, beter aansluit bij de eigen kracht en de sociale netwerken van
hun ouders of verzorgers en meer samenhang heeft met andere vormen van zorg bij het gezin. Ook
verwacht de regering een eenvoudiger stelsel, met meer effectiviteit en efficiency en minder
bureaucratie
Gedeputeerde Staten hechten aan het belang van continuïteit en kwaliteit van de provinciale
jeugdzorg en het verminderen van wachtlijsten tot het moment van decentralisatie.
Gedeputeerde Staten zien het, in het verlengde van haar huidige provinciale jeugdzorgtaak, als haar
verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goede overdracht van de provinciale jeugdzorg en wil de
gemeenten ondersteunen in hun verantwoordelijkheid zich voor te bereiden op het moment van
overheveling van de provinciale jeugdzorg. Met deze regeling willen Gedeputeerde Staten bijdragen
bij activiteiten die de gemeenten voorbereiden op het moment van overheveling.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2.4.2.
Gezamenlijke activiteiten van gemeenten zijn mogelijk, maar de gemeenten moeten ieder een
afzonderlijke aanvraag indien. De individuele aanvraag kan hiervoor deels overeenkomen met de
aanvraag van de gemeenten waarmee samengewerkt wordt.
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Artikel 2.4.3. sub d
De vernieuwing kan betrekking hebben op diverse aspecten bv. op de lokale situatie, voor de
jeugdzorg algemeen, een cultuuromslag, integraliteit, intersectorale samenwerking,
ontbureaucratisering/ontkokering of op de samenwerking met andere gemeenten. Informatie en
ervaringen die er al zijn (bij andere gemeenten binnen of buiten Overijssel) dienen meegenomen te
worden bij het ontwikkelen van de activiteiten.
Artikel 2.4.4.
De maximale subsidiebedrag per gemeente is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente
per 1 januari 2011. Een gemeente mag meerder aanvragen indienen, gezamenlijk mogen deze niet
meer bedragen dan het maximumbedrag.
Artikel 2.4.8. lid 2 sub b
Gedeputeerde Staten willen sturen op spreiding van onderwerpen in de projecten over de provincie.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen Cultuur Sport en vrije tijd
Paragraaf 4.4 Cultuurdeelname
De artikelen 4.4.8 en 4.4.9 worden toegevoegd.
Artikel 4.4.8. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.2.2. moet een aanvraag ontvangen zijn voor 15 augustus 2012.
Artikel 4.4.9. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 moet de subsidieontvanger de activiteiten hebben afgerond
vóór 31 december 2012.
Toelichting bij artikel 4.4.9.
Voorbeeld: een project loopt tot na 31 december 2012. De voorbereiding vindt plaats in 2012. In de
voorbereiding zitten Cultuurdeelname elementen. Daar kan, mits de activiteiten die tijdens de
voorbereiding plaatsvinden aan de criteria voldoen, subsidie voor worden verleend. Voor de
uitvoering die vervolgens in 2013 plaatsvindt wordt dan geen subsidie verleend.
Er wordt een nieuwe paragraaf 4.15 toegevoegd.

Paragraaf 4.15 Evenementen en festivals
Artikel 4.15.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. festival: een feest of openbare gebeurtenis met verschillende activiteiten of evenementen;
b. economische spin off: het totaal van de volgende effecten: meer bezoekers, uitbreiding
sponsoring, meer werkgelegenheid, meer publiciteitswaarde en vergroten economische
betekenis;
c. evenement: een georganiseerde openbare gebeurtenis rond een thema, dag of week;
d. innovatief project: een project dat nieuw in Overijssel is rondom een evenement of een
festival met als doel het vergroten van de economische spin off van het evenement of
festival;
e. programma: een plan waarin staat hoe het bedrijfsleven en organisaties participeren in de
organisatie of uitvoering van een evenement of een festival met als doel het vergroten van
de economische spin off van het evenement of festival;
f.
toeristische A merken: merken, met inbegrip van het thema Hanzesteden als bedoeld in de
nota Regionaal Economisch Beleid: ‘De kracht van Overijssel 2012-2015”.
Artikel 4.15.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:
a. het uitvoeren van een driejaren programma over de jaren 2013, 2014, 2015 rondom een
evenement of festival in Overijssel;
b. een innovatief project rondom een evenement of festival in Overijssel.
Artikel 4.15.3. Criteria
1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 sub a voldoet aan de volgende
criteria:
a. de aanvrager is een rechtspersoon; en
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i.

2.

een professionele organisatie die in Overijssel tenminste één keer eerder
een festival of evenement heeft georganiseerd met meer dan 50.000
bezoekers; óf
ii. een samenwerkingsverband van organisaties die ieder afzonderlijk in
Overijssel tenminste één keer eerder een festival of evenement heeft
georganiseerd en in totaal meer dan 50.000 bezoekers hebben
getrokken;
b. het betreft een evenement of festival dat een landelijke publiciteit kent en ook
bezoekers vanuit buiten Overijssel trekt;
c. het programma is voor de jaren 2013, 2014 en 2015; en
i. bestaat uit participatie door het bedrijfsleven in Overijssel;
ii. bestaat uit participatie door organisaties uit andere sectoren, waaronder
kunst, cultuur, sport, zorg en landbouw;
iii. is gericht op de versterking van de regionale economie, marketing en
promotie van ten minste één van de toeristische A merken; en
iv. draag kwantitatief bij aan de economische spin off van het evenement of
festival.
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 sub b voldoet aan de volgende
criteria:
a. de aanvrager is een rechtspersoon die een evenement of festival organiseert in
Overijssel;
b. het project is innovatief, experimenteel en draagt bij aan ten minste één van de
provinciale doelstellingen als bedoeld in het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘Kracht
van Overijssel’;
c. de activiteit is vernieuwend voor de aanvrager;
d. de activiteit dient als voorbeeld en is overdraagbaar naar andere evenementen of
festivals.

Artikel 4.15.4. Grondslag subsidie
1. De subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 4.15.2 sub a bedraagt maximaal 50% van
de subsidiabele kosten met een maximum van € 300.000 per aanvraag.
2. De subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 4.15.2. sub b bedraagt maximaal 50% van
de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van €100.000 per aanvraag.
Artikel 4.15.5. Indieningstermijn aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat:
a. een aanvraag voor een subsidie bedoeld in artikel 4.15.2 sub a ingediend kan worden
vanaf 1 september 2012 en ontvangen moet zijn vóór 1 november 2012.
b. een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 onder sub b ingediend kan
worden vanaf 1 november 2012 en ontvangen moet zijn vóór 1 februari 2013 .
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 4.15.6. Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Evenementen en
Festivals.
2. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid bij de aanvraag voor een
subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 sub a:
a. een beschrijving van de aantallen en herkomst van bezoekers aan het evenement of
festival in 2012 en voor zover beschikbaar over voorafgaande jaren;
b. het format ‘monitor Evenementen en Festivals’ waarin is beschreven hoe de
economische spin off van het evenement of festival jaarlijks gemeten gaat worden,
inclusief een daarbij horende nul meting over 2012.
c. een marketing- en communicatieplan.
3. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid bij de aanvraag voor een
subsidie als bedoeld in artikel 4.15.2 sub b een marketing- en communicatieplan.
Artikel 4.15.7. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 4.15.8. Volgorde van behandeling
1. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel
4.15.2. in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verlenen de subsidie in de volgorde van
de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat.
2. De prioriteitsvolgorde als bedoeld in het eerste lid wordt voor subsidies op basis van artikel
4.15.2 sub a bepaald op basis van scoretabel 1. Aan de hand van scoretabel 1 wordt berekent
welke totale score het programma behaalt voor de volgende onderdelen:
a. de mate van samenwerking met het bedrijfsleven;
b. de mate van samenwerking met andere sectoren, waaronder kunst, cultuur, sport,
zorg en landbouw;
c. de mate van de landelijke uitstraling;
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d.
e.

3.

de mate van het vergroten van de economische spin off;
de mate van het versterken van de promotie en marketing van de toeristische A
merken in Overijssel.
De prioriteitsvolgorde als bedoeld in het eerste lid wordt voor subsidies op basis van artikel
4.15.2 sub b bepaald op basis van scoretabel 2. Aan de hand van scoretabel 2 wordt berekend
welke totaalscore het innovatief project behaalt voor de volgende onderdelen:
a.
de mate waarin de activiteit voldoet aan het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 ‘Kracht
van Overijssel’. Daarbij gaat het om:
i. De verbinding met de Kroonjuwelen van Overijssel zijnde natuur,
rivierenlandschap, Overijssels merengebied, agrarisch buitengebied,
cultuurlandschap, erfgoed, Hanzesteden, Landgoederen óf;
ii. energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen, afvalbeperking;
b. de mate van innovativiteit;
c. in hoeverre de activiteit als voorbeeld kan dienen en overdraagbaar is.

Artikel 4.15.9. Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.1.3 wordt de subsidie geweigerd voor zover:
a. de te verlenen subsidie minder dan € 25.000,--bedraagt;
b. de aanvraag een sponsorverzoek betreft;
c. de aanvraag ten behoeve van kermissen, carnavalsoptochten, braderieën, circussen,
dance-events, congressen of beurzen is.
Artikel 4.15.10. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1 en 1.4.2 dient de subsidieontvanger jaarlijks binnen 13 weken nadat
de evenement of festival heeft plaatsgevonden een tussenrapportage in. De subsidieontvanger
maakt daarbij gebruik van het format ‘Monitor Evenementen en Festivals’. In het format ‘Monitor
Evenementen en Festivals’ is opgenomen waarover de subsidieontvanger moet rapporteren.
Algemene toelichting
Evenementen en festivals leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de regionale
economie. Door het zoeken van de verbinding met het lokale/regionale bedrijfsleven en door
dwarsverbanden te leggen met kunst, cultuur, sport, zorg, natuur en nevenactiviteiten van de
landbouwontstaan nieuwe arrangementen . Deze interesseren gasten voor een langer bezoek aan
of een verblijf in Overijssel. Daarnaast leveren evenementen en festivals ook een bijdrage aan de
verscherping van het profiel van de toeristische A-merken in Overijssel. Doelstelling van deze
subsidieregeling is de economische spin off van festivals en evenementen te vergroten.
De aanvragen worden voorgelegd aan de Regionale Bureau voor Toerisme (RBT’s) die advies
uitbrengen en de aanvragen in een prioriteitsvolgorde plaatsen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 4.15.1. sub f
De toeristische A merken zijn: IJsseldelta, Salland, WaterReijk, Twente en Vechtdal aangevuld met
de Hanzesteden.
Artikel 4.15.2. sub b.
Voorbeelden van innovatie projecten:

innovatieve samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven en partners;

moderne en slimme vormen van crowdmanagement & inzet van multimedia;

moderne en slimme vormen van publieksbereik en -binding en marketing.
Artikel4.15.3. lid 1 sub c.i.
Met participatie door het bedrijfsleven wordt bedoeld het ontwikkelen van arrangementen waardoor
bezoekers langer kunnen verblijven. Ook is te denken aan samenwerking met toeleveranciers .
Artikel 4.15.8. lid 2
De prioriteitsvolgorde wordt bepaald aan de hand van de totale score die het programma behaalt.
Hierover adviseren de RBT’s. Voor het bereken van de score wordt Scoretabel 1gebruikt.
Scoretabel 1: Programma
Onderdeel
 De mate van
samenwerking met het
bedrijfsleven
 De mate van
samenwerking met
andere sectoren,
waaronder kunst,

 Cijfer
matig (1), goed (3 ,
uitstekend (4)




Weging
20%

matig (1), goed (3 ,
uitstekend (4)

20%




Score
(Cijfer)x
0.2=score1

(Cijfer)x
0.2=score2
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cultuur, sport, zorg en
landbouw;
De matevan het
vergroten van de
economische spin off van
het evenement of festival

matig (1), goed (3 ,
uitstekend (4)

40%

(Cijfer)x
0.4=score3

De mate van versterking
van de promotie en
marketing van de
toeristische A merken in
Overijssel

matig (1), goed (3 ,
uitstekend (4)

20%

(Cijfer)x
0.2=score4

Totale score=
score1+score2+
score3+score4
Bij gelijke score bepaalt het % bijdragen van bedrijven en sponsoren op de begroting de rangorde.
Artikel 4.15.8. lid 3
De prioriteitsvolgorde van de innovatieve projecten wordt bepaald aan de hand van de totale score
die het project behaalt. Hierover adviseren de RBT’s. Voor het bereken van de score wordt
Scoretabel 2 gebruikt.
Scoretabel 2: Innovatieve projecten
Onderdeel
De mate van innovativiteit
In hoeverre de activiteit als
voorbeeld kan dienen en
overdraagbaar is
De mate waarin het bijdraagt aan
het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015
‘Kracht van Overijssel, als bedoelt
onder 4.15.8 derde lis onder sub a.

Cijfer
matig (1), goed
(3 , uitstekend
(4)
matig (1), goed
(3 , uitstekend
(4)
matig (1), goed
(3 , uitstekend
(4)

Weging
30%

Score
(Cijfer)x
0.3=score1

30%

(Cijfer)x
0.3=score2

40%

(Cijfer)x
0.4=score3

Totale score=
score1+score2+
Score3
Bij gelijke score bepaalt het % bijdragen van bedrijven en sponsoren op de begroting de rangorde.

Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen Wonen en Leefomgeving
Paragraaf 5.3 Ruimtelijke kwaliteit
Ingetrokken

Paragraaf 5.5. Kulthurhusen
Artikel 5.5.3. lid 1 sub a en b komen als volgt te luiden:
a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente;
b. er is aantoonbaar voorzien in cofinanciering, in ieder geval door de aanvragende gemeente;
Er wordt een nieuwe paragraaf 5.8 toegevoegd.

Paragraaf 5.8 Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving
Artikel 5.8.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.

b.

c.

herinrichting: werkzaamheden op zowel stedebouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel
of milieuhygiënisch terrein, gericht op behoud, herstel en verbetering, herindeling of sanering
van een gebied;
gebouw: elk bouwwerk met een minimale oppervlakte van 20m2 dat een voor mensen
toegankelijk overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt en bestaat uit
minimaal twee muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf,
handel, verkeer of arbeid. Kassen en opslagtanks zijn hierbij niet inbegrepen;
transformatie: het proces waarbij een gebouw opnieuw wordt ingericht waarbij de bestaande
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d.

e.

f.

functie wordt omgezet naar een andere functie;
kwaliteit van de leefomgeving: het vergroten van de belevings- en gebruikswaarde of het
verhogen van de sociale veiligheid of het versterken van identiteit en imago of het verbeteren
van de beschikbaarheid van voorzieningen;
stedelijke leefomgeving: feitelijk bebouwd gebied dat geheel is omsloten door binnenstedelijke
bebouwing(sranden), met uitzondering van bedrijventerreinen die vallen onder het
Meerjarenprogramma vitale bedrijvigheid 2009-2015;
ruimtelijke kwaliteit: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de
ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is.

Artikel 5.8.2. Subsidiabele activiteiten
1.
2.

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die de kwaliteit van het
stedelijke leefomgeving verhogen.
De activiteit als bedoeld onder het eerste lid betreft één van de volgende activiteiten:
a. het deels of geheel verwijderen van een gebouw gevolgd door herinrichting;
b. transformatie van een gebouw.

Artikel 5.8.3. Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a.
b.

c.

de aanvrager is een Overijsselse gemeente anders dan de gemeente Zwolle,
Enschede, Deventer, Hengelo of Almelo;
de activiteit betreft een stedelijke leefomgeving waar ten minste één van de
volgende problemen zich voordoen: een verloedering van het straatbeeld,
ongewenst gebruik van de openbare ruimte, onveiligheid, vandalisme,
hangproblematiek of overlast; de problemen worden aantoonbaar veroorzaakt
door de aanwezigheid van een al meer dan 12 maanden leeg staand gebouw, dat
zijn functie heeft verloren;
de activiteit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Artikel 5.8.4. Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van €
200.000 per gemeente.
Artikel 5.8.5. Subsidiabele kosten
In aanvulling op artikel 1.1.5 zijn de loonkosten van de aanvrager niet subsidiabel.
Artikel 5.8.6. Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Kwaliteit Stedelijke
Leefomgeving.
Artikel 5.8.7. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast.
Artikel 5.8.8. Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien:
a.
b.

de gemeente al twee keer per kalenderjaar een subsidie op basis van deze paragraaf
verstrekt heeft gekregen;
de te verlenen subsidie minder dan € 25.000 bedraagt.

Artikel 5.8.9. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.2 moet de subsidieontvanger voldoen aan de volgende
verplichtingen:
a.
b.

de aanvrager start binnen 12 maanden na de datum van subsidieverlening met de uitvoering
van de activiteit en rond deze af binnen drie jaar na de datum van subsidieverlening.
voor zover subsidie is verstrekt op basis van artikel 5.8.2 tweede lid sub b, dient er binnen zes
maanden na de datum van subsidieverlening door de subsidieontvanger een herinrichtingsplan
te worden vastgesteld . Het herinrichtingsplan is verankerd te worden in het bestemmingsplan
of gebiedsvisie.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.8.1. sub e
Het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 is op 1 juli 2009 vastgesteld. Onderdelen
van het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 zijn de provinciale
Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel en een subsidieregeling
Herstructurering bedrijventerreinen, paragraaf 5.7 van dit Uitvoeringsbesluit.
Het Meerjarenprogramma kent een limitatieve lijst met herstructureringsprojecten. De daarin
opgenomen bedrijventerreinen zijn op grond van deze subsidieregeling uitgesloten.

Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen Innovatie
Er wordt een nieuwe paragraaf 6.3 toegevoegd.

Paragraaf 6.3 Innovatievouchers
Artikel 6.3.1. begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. de-minimisverordening: Verordening (EG) 1998/2006 PbEU L379/10 van de commissie van
15 december 2006, betreffende de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun;
b. PSP: het Polymer Science Park te Zwolle, een open innovatiecentrum waar
opleidingsinstituten en onderzoekers samenwerken met bedrijven actief in kunststof en
coatings. Het PSP verzorgt industrieel toegepast polymeer onderzoek: engineering plastics,
rubber, harsen, coatings, composieten en biopolymeren;
c. Texperium: het Texperium te Haaksbergen, een open innovatiecentrum voor
hoogwaardige textielrecycling en dat onderzoek verzorgt op het gebied van hoogwaardige
recycling van textiele materialen. Via vervezeling van de materialen worden deze
herwonnen vezels opnieuw ingezet in de “normale” textiel-productieketen;
d. OICAM: het ‘Open innovation Center Advanced Materials’ te Nijverdal, een open
innovatiecentrum dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling rondom hoogwaardige
materialen en materiaaltechnologie met bijzondere eigenschappen om nieuwe productmarkt-technologiecombinaties te realiseren;
e. TPRC: het ThermoPlastic composite Research Centre (TPRC) op het Kennispark in Enschede
waarin onderzoekers, leveranciers en eindproducenten samenwerken aan onderzoek naar
en de ontwikkeling van thermoplastische composieten;
f.
MKB-onderneming: onderneming als bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese
Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003,
p.36).
Artikel 6.3.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
bij:
a. het PSP;
b. het Texperium;
c. OICAM;
d. TPRC.
Artikel 6.3.3. Criteria
Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is:
i.
een MKB-onderneming, met een vestiging in Overijssel of in één van de
gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, Hattem, Heerde of Meppel; of
ii.
een MKB-onderneming, met een vestiging buiten het onder i genoemde gebied;
b. de aanvrager heeft een onderzoeksvraag passend bij de kennisgebieden en
onderzoeksactiviteiten van het PSP, het Texperium, OICAM of TPRC;
c. de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit is nieuw en risicodragend voor de aanvrager;
d. de onderzoeks en ontwikkelingsactiviteit heeft verband met een proces waarbij kennis en
technologie worden samengebracht voor nieuwe of betere produkten, diensten of processen
ten opzichte van hetgeen al op de markt beschikbaar is;
e. indien de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subside voldoen aan
artikel 2 van de de-minimisverordening.
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Artikel 6.3.4. Grondslag
1. De subsidie op basis van artikel 6.3.2 sub a of b bedraagt maximaal 50% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager.
2. De subsidie op basis van artikel 6.3.2 sub c bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele
kosten met een maximum van € 7.500 per aanvrager.
3. De subsidie op basis van artikel 6.3.2 sub d bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele
kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager.
Artikel 6.3.5 Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.1.5 eerste lid zijn alle bij PSP, het Texperium, OICAM of TPRC gemaakte
kosten subsidiabel.
Artikel 6.3.6. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor een subsidieplafond vast.
Artikel 6.3.7. Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
De aanvrager overlegt in afwijking van artikel 1.2.1. tweede lid bij de aanvraag:
a. een door de aanvrager en door PSP, Het Texperium, OICAM of TPRC getekende offerte
waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten blijken;
b. een ingevulde MKB-toets;
c. een de-minimisverklaring
Artikel 6.3.8. Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.1.3 wordt de subsidie geweigerd voor zover de de te verlenen subsidie
minder dan
€ 2.500 bedraagt.
Artikel 6.3.9. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op artikel 1.4.1. en 1.4.2 moet de subsidieontvanger de activiteiten starten binnen drie
maanden en afronden binnen 12 maanden na subsidieverlening.
Algemene toelichting
Het doel van deze subsidieregeling is MKB-ondernemingen te stimuleren om versneld innovatie,
onderzoek en testen te laten plaatsvinden binnen een van de kennisgebieden van de genoemde
innovatiecentra in Overijssel en het versterken van de Overijsselse open innovatiecentra. De
aanvrager kan voor een offerte contact opnemen met één van de in de regeling onder 6.3.2
genoemde innovatiecentra.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 6.3.4.
Per open innovatiecentrum worden verschillende maximale subsidies gehanteerd, omdat de aard en
omvang van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ook verschillend zijn.

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen Verkeer, vervoer en wegen
Paragraaf 7.1 Realisatie van verkeers en vervoersprojecten
Artikel 7.1.3. Criteria
De toelichting komt als volgt te luiden:
De projecten moeten passen binnen de doelstellingen uit de Omgevingsvisie Overijssel en de in het
jaarlijkse bestedingsplan opgenomen accenten voor de verdeling van bijdragen aan gemeenten of
samenwerkingsverbanden. Vooralsnog gaat het om de volgende accenten:

Aanpak verkeers-ongevallen-concentratiepunten

Scheiding van verkeerssoorten

Herinrichting van wegvakken, kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen

Verbetering van de herkenbaarheid van de wegcategorie

Aanpassing van het wegontwerp aan CROW-richtlijnen

Infrastructurele maatregelen met het oog op verkeersveiligheid
Het accent ligt niet bij infrastructurele maatregelen in verblijfsgebieden, zoals projecten
snelheidsbegrenzing en attentieverhoging 30 km/h-wegen en 30 km/h-zones. Verder wordt er geen
subsidie verstrekt voor kosten van onderhoud aan wegen of kunstwerken en parkeerinfrastructuur.
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Artikel 7.1.5. Subsidiabele kosten
Achter ‘beheer en onderhoud’ wordt ‘parkeerinfrastructuur’ toegevoegd.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen Milieu
Paragraaf 8.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing
Artikel 8.1.6 komt als volgt te luiden:
Artikel 8.1.6. Indieningstermijn aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat:
a. een aanvraag ingediend kan worden vanaf 18 juli van het betreffende kalenderjaar;
b. een aanvraag ontvangen moet zijn vóór 18 september 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.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.1.9. lid 2 sub a, b en e: scoretabel komt als volgt te luiden:
Beoordelingssystematiek Absolute waarden

Vermeden primaire energie
GJ
GJ
Rapportcijfer
van
tot
10 250.000 >400.000
8 100.000 250.000
6
50.000 100.000
4
10.000
50.000
2
1.000
10.000
0
0
1.000

Kosteneffectiviteit
GJ/€
GJ/€
Rapportcijfer
van
tot
10
2,00
>4,00
8
1,00
2,00
6
0,5
1,00
4
0,1
0,5
2
0,01
0,1
0
0
0,01

Combinatie subsidiabele activiteiten
Rapprtcijfer

van

tot

10
8
6
4
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1

Bij de berekening van het de hoeveelheid vermeden primaire energie wordt uitgegaan van een
technische levensduur van 15 jaar.
Formule investeringen= toegekende rapportcijfer vermeden primaire energie*5 (25%) +
toegekende rapportcijfer kosteneffectiviteit*5 (25%) + toegekende rapportcijfer de mate van
slaagkans*4 (20%) + toegekende rapportcijfer praktische navolging *4 (20%) + toegekende
cijfer de mate van combinatie subsidiabele activiteiten*2 (10%). De totale som wordt gedeeld
door 20, zodat een cijfer tussen de 0 en 10 wordt verkregen.

Paragraaf 8.11 Rijden op groengas en elektriciteit
Artikel 8.11.1. Begripsbepalingen
sub a komt als volgt luiden:
a. Voertuig: ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, met minimaal 2 zitplaatsen naast elkaar
gelegen, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van
meer dan 25 kilometer per uur, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen, alsmede
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aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails voortbewegen,
landbouwtrekkers en landbouwmachines.
sub c komt als volgt te luiden:
c. Elektrisch voertuig: een voertuig dat uitsluitend voorzien is van een elektromotor.
De toelichting van artikel 8.11.1 sub c komt als volgt te luiden:
Dit betekent dat voertuigen waarvan de elektromotor gevoed kan worden door een motor/generator
combinatie op fossiele brandstoffen en voertuigen voorzien van een elektromotor in combinatie met
een verbrandingsmotor niet in aanmerking komen voor subsidie.
Artikel 8.11.3 komt als volgt te luiden:
Artikel 8.11.3. Criteria
Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. Het betreft een nieuw elektrisch voertuig, aardgasvoertuig of dual fuel voertuig. Onder nieuw
wordt verstaan dat het voertuig vanuit de fabriek wordt geleverd en nieuw op kenteken wordt gezet
van de eerste eigenaar.
b. Natuurlijke personen wonen op moment van indiening van de aanvraag minimaal een half jaar in
de provincie Overijssel;
c. Rechtspersonen zijn op moment van indiening van de aanvraag minimaal een half jaar fysiek
gevestigd in de provincie Overijssel;
d. Het voertuig rijdt vanuit een vaste vestiging in Overijssel of heeft de standplaats in Overijssel;
e. Het voertuig is voor eigen gebruik aangeschaft of geleased;
f. Het voertuig wordt minimaal een jaar door de aanvrager gebruikt;
g. Het voertuig is aangeschaft na 1 juni 2011 en geleverd na 1 oktober 2011;
h. De rechtspersoon is geen onderneming die actief is in het wegvervoer en die met de
vervoermiddelen vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoert;
i. De rechtspersoon is geen onderneming die actief is in het wegvervoer en al meer dan € 100.000
aan de-miminissteun heeft ontvangen, in de periode van het lopende belastingjaar en de twee
daaraan voorafgaande belastingjaren, te rekenen vanaf de datum van de subsidieverstrekking;
j. De rechtspersoon is geen onderneming die meer dan € 200.000 aan de-minimissteun heeft
ontvangen in de periode van het lopende belastingjaar en de twee daaraan voorafgaande
belastingjaren, te rekenen vanaf de datum van de subsidieverstrekking.

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie
Artikel 8.16.6 Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidieverlening
tweede lid sub a komt als volgt te luiden:
een kopie van de factuur, voorzien van NAW-gegevens, handtekening en datum ondertekening
particuliere woningeigenaar. Uit de factuur moet blijken dat er kosten zijn gemaakt ten behoeve van
de realisatie van de isolatiemaatregel waar de premie voor wordt aangevraagd en dat de kosten zijn
gemaakt en betaald door de aanvrager. Voor zover sprake is van aanschaf van materiaal wordt de
originele aankoopbon meegestuurd.

Paragraaf 8.17 Duurzaamheidslening
Artikel 8.17.5 Subsidiabele kosten komt als volgt te luiden:
In afwijking van artikel 1.1.5 eerste lid komen voor een duurzaamheidslening de volgende kosten in
aanmerking: de afsluitkosten duurzaamheidslening, de aanschaf-, installatie- of montagekosten die
op basis van een factuur betaald worden aan derden.

Hoofdstuk 12 Bijzondere bepalingen Veiligheid
Paragraaf 12.1 Externe Veiligheid Overijssel
Artikel 12.1.11 komt als volgt te luiden:
Artikel 12.1.11. Vaststelling subsidie via systematiek van Sisa
Voor de vaststelling van de subsidies van € 25.000 en hoger is artikel 1.5.4 van toepassing.
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Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen Steunfunctietaken
Paragraaf 13.2 Belangenorganisaties Sociale Kwaliteit
De algemene toelichting van paragraaf 13.2 komt als volgt te luiden:
Met deze regeling wordt aan de Overijsselse belangenorganisaties de mogelijkheid geboden om voor
2013, 2014 en 2015 aanvragen in te dienen voor activiteiten die bijdragen aan één of meer van de
provinciale doelen. Met deze regeling wordt de transitie naar de provinciale kerntaken gerealiseerd
voor wat betreft de inzet van sociale kwaliteit.
Artikel 13.2.1. Begripsbepalingen
Sub b komt als volgt te luiden:
b. provinciale doelen: doelen als genoemd in het hoofdlijnenakkoord ‘De kracht van Overijssel' te
weten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer, Milieu en energie, Inrichting landelijk
gebied, Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, Regionale economie, Culturele
infrastructuur en monumentenzorg en Kwaliteit van het openbaar bestuur.
Artikel 13.2.2. Subsidiabele activiteiten
De woorden ‘provinciale kerntaken’ wordt vervangen door de woorden ‘ provinciale doelen’ .
In de toelichting van artikel 13.2.2 worden de woorden ‘provinciale kerntaken’ vervangen door de
woorden‘ ‘provinciale doelen’ .
Artikel 13.2.3. Criteria
In artikel 13.2.3 lid 2 sub a worden de woorden ‘provinciale kerntaken’ vervangen door de woorden
‘provinciale doelen’ .

ARTIKEL II
De wijzigingen treden in werking een dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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