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Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 en enkele wijzigingen
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 september 2008, kenmerk 2008/0133831.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
hebben op 15 september 2008, kenmerk 2008/0133831, aan hoofdstuk 3, Bijzondere bepalingen
Economie, Milieu en Toerisme, een nieuwe subparagraaf 2.13, Overijssel werkt!, KwaliteitsImpuls
Toerisme in Overijssel 2008 toegevoegd en enkele wijzigingen in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 vastgesteld.
De Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 treedt per 1 november 2008 in
werking, de overige wijzigingen van het Ubs treden met terugwerkende kracht per 1 oktober 2008
in werking.

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen Economie, Milieu en Toerisme
Subparagraaf 2.13. Overijssel werkt!, KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008
Artikel 3.71. Criteria
1. Gedeputeerde Staten kunnen binnen het thema Toerisme en Recreatie subsidie verlenen in het
kader van KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel. Hieronder vallen projecten die:
a. vernieuwend zijn voor de toeristische markt in Nederland, dan wel Overijssel en
b. als projectresultaat een marktgereed product-markt-combinatie/arrangement hebben.
2. Aanvragen als bedoeld in artikel 3.71, sub 1, moeten voldoen aan de volgende criteria:
a. het project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van een of
meerdere van de Beeldverhalen IJssel, Kop van Overijssel, Vechtdal Overijssel, Salland
en/of Twente;
b. het project moet passen binnen een van de in Overijssel Werkt! voor toerisme genoemde
thema’s Wellness, Natuur- en Plattelandsbeleving, Cultuurbeleving of Proeven en Ruiken;
c. het project moet een aansluiting zijn op de in Overijssel aanwezige toeristische basiskwaliteiten zoals de TOP’s, fietsroutenetwerk of wandelnetwerk;
d. het project heeft minimaal twee partners, waarbij minimaal één bedrijf een toeristische
onderneming is. Deze toeristische ondernemer(s) is (zijn) de aanvrager(s) van de subsidie;
e. een toeristische onderneming dient:
• te vallen in de bedrijfsgroepen 551, 552, 6120.4, 7140.2, 9233.2, 9253.1 of 9264.4 van
de standaardbedrijfsindeling 1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek;
• of een verhuurbedrijf van pleziervaartuigen of een zeilschool te zijn.
3. Per ondernemer worden tijdens looptijd van de regeling maximaal twee aanvragen gehonoreerd.
4. Het project moet binnen een jaar na verlening van de subsidie zijn afgerond.
5. Van het project wordt, na afronding van het project, gedurende twee jaar, jaarlijks een voortgangsrapportage bij de provincie ingediend.
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Artikel 3.71a. Grondslag voor subsidie
De subsidie als bedoeld in artikel 3.71, eerste lid, bedraagt maximaal 25% van de projectkosten met
een maximum van € 50.000,--.
Artikel 3.72. Indienen van projecten
1. In afwijking van artikel 1.13 kan de aanvraag om subsidie voor een project, als bedoeld in
artikel 3.71, lid 1, twee keer per kalenderjaar in de vorm van een tender worden ingediend,
resp. voor 1 februari en voor 1 oktober.
2. Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 3.71, lid 2,
genoemde criteria, in een prioriteitsvolgorde op basis van de bijdrage aan Beeldverhaal, de
mate van innovatie en de mate van samenwerking. Gedeputeerde Staten bepalen dat subsidie
wordt verleend in de volgorde van de vastgestelde prioriteit.
Artikel 3.72a. Communicatie
In alle externe communicatie met betrekking tot het project dient te worden vermeld dat het project
mede mogelijk is gemaakt door de subsidie van de provincie Overijssel.
Toelichting

De Subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme in Overijssel 2008 (KITO) heeft tot doel de samenwerking op het gebied van toerisme te stimuleren met als resultaat de ontwikkeling van nieuwe en
vernieuwende product-markt-combinaties/arrangementen.
De aanvragen moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van de Beeldverhalen (IJssel, Kop
van Overijssel, Vechtdal, Salland, Twente) en passen binnen de thema’s uit Overijssel Werkt!
(Wellness, Natuur- en Plattelandsbeleving, Cultuurbeleving en Proeven en Ruiken). De aanvragen
dienen een duurzaam karakter te hebben (minimaal drie jaar) en bij te dragen aan de toeristische
structuurversterking.
De regeling wordt uitgevoerd in Tenders. Tweemaal per jaar zal deelname aan een tender mogelijk
zijn (1 februari, 1 oktober). Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde op basis van de bijdrage aan Beeldverhaal, de mate van innovatie en de mate van
samenwerking, waarna de subsidie wordt verleend in de volgorde van de vastgestelde prioriteit.
Per tender is een bedrag van € 125.000,-- beschikbaar voor subsidie.
De looptijd van de regeling is twee jaar, van 1 november 2008 tot 31 december 2010.

Overige wijzigingen van het Ubs
Toevoeging welke kosten niet subsidiabel zijn bij de subsidiëring van fietspaden

Zowel in artikel 3.69 als in artikel 8.100 mist vooral t.a.v. de aanleg van fietspaden informatie over
welke kosten niet subsidiabel zijn. Dit leidt tot ongewenste situaties, waarbij gemeenten meer
kosten subsidiabel willen krijgen dan de provincie reëel acht. Het vermelde in artikel 1.6 is hiertoe
niet afdoende.
Aan de artikelen 3.69, lid 5 en 8.100, lid 4, wordt de volgende subsidiegrondslag toegevoegd:
“De volgende kosten zijn niet subsidiabel:
a. interne kosten;
b. verrekenbare belastingen, heffingen of lasten;
c. rente, bank-, financierings- en gerechtskosten, geldboetes en sanctiekosten;
d. afschrijvingskosten;
e. kosten van planschade;
f.
kosten van werkzaamheden die verband houden met bodemsanering.”
Enkele administratieve aanpassingen van het Ubs

•
•

•
•
•

Hoofdstuk 3, subparagraaf 2.10: in artikel 3.58, Grondslag voor de subsidie, onder 1, staat
activiteiten als bedoeld in artikel 3.56, dit moet zijn artikel 3.57.
Hoofdstuk 3, subparagraaf 3.2: in artikel 3.81, onder punt 1 en punt 2, wordt verwezen naar
activiteiten als bedoeld in artikel 3.68, dit moet zijn artikel 3.80. Artikel 3.68 is een toerismeartikel.
Hoofdstuk 3, subparagraaf 3.3: in artikel 3.83, onder punt 1 en punt 2, wordt verwezen naar
artikel 3.72. Dit moet zijn artikel 3.82. Artikel 3.72 bestaat niet.
Het stuk in de toelichting onder Toerisme en recreatie heeft een verkeerd artikelnummer, in
plaats van artikel 3.70, moet er staan artikel 3.68.
Artikel 8.100, lid 3: bij onderdeel e zijn de subsidiabele kosten € 0,45 per meter per jaar. Dit
moet zijn: bij onderdeel f zijn de subsidiabele kosten € 0,45 per meter per jaar.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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