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2 juni 2009

mw. J.E. Blekkenhorst, telefoon 038 499 93 03

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 26 mei 2009, kenmerk 2009/0078332

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend
dat zij bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 26 mei 2009, kenmerk 2009/0078332 het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 als volgt hebben gewijzigd:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 3 Economie Milieu en Toerisme
Subparagraaf 2.5 Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
Artikel 3.32 Begripsbepalingen
vervallen
Artikel 3.33 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.33. Omnibus Decentraal Regeling
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten en projecten die genoemd staan
in de subparagrafen 2.6. ‘Economische innovatie’, 2.6a ‘Risicokapitaalregelingen, 2.7.
‘Kennispark Twente’, 2.8. ‘Programma ICT-Diensten- innovatie’, 2.9. ‘Kennisintensieve
maakindustrie (KIMI)’ en 2.10. ‘Nano4vitality’. Deze activiteiten en projecten dienen te passen
binnen de doelstellingen van de modules zoals opgenomen in de ‘Omnibus Decentraal Regeling’
(ODR) welke is goedgekeurd door de Europese Commissie op 3 april 2008.
2. De ODR is van toepassing op alle maatregelen van de provincie voor onderzoek, ontwikkeling
en innovatie (OO&I) die staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG Verdrag bevatten.
3. De ODR kent de volgende modules, welke in de ODR nader worden toegelicht:
Module 1: Onderzoek en Ontwikkeling
Module 2: Technische haalbaarheidsstudies
Module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB
Module 4: Innovatieve starters
Module 5: Proces en organisatie innovatie in dienstverlening
Module 6: Innovatie advies en innovatieondersteuning
Module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel
Module 8: Innovatieclusters
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB

ISSN 0920-0762

Artikel 3.33a Steunplafonds Omnibus Decentraal Regeling
De Omnibus Decentraal Regeling kent de volgende bijbehorende maximale subsidie percentages
voor OO&I maatregelen (modules):
Bedrijfsgrootte:

Module 1:

maximale subsidie percentages:
Klein

Medium

Groot

Industrieel onderzoek

70%

60%

50%

Industrieel onderzoek met:

80%

75%

65%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

75%

75%

65%

50%

50%

40%

Steun aan MKB voor kosten van verkrijging en

Conform

Conform

n.v.t.

validering van octrooien en andere industriële

Module 1

Module 1

•

samenwerking ondernemingen (bij grote
onderneming geldt grensoverschrijdend of
samenwerking met MKB)

•

samenwerking onderneming en
onderzoeksorganisatie

Experimentele ontwikkeling
Experimentele ontwikkeling met:
•

samenwerking ondernemingen (bij grote
onderneming
geldt grensoverschrijdend of samenwerking met
MKB)

•

samenwerking onderneming en
onderzoeksorganisatie

Module 2:

Technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding
van
activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek
Technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding
van activiteiten op het gebied van experimentele
ontwikkeling

Module 3:

eigendomsrechten
Module 4:

Steun voor innovatieve starters

Module 5:

Steun voor proces en organisatie innovatiediensten

Module 6:

Module 7:

€ 1 mlj

n.v.t.

n.v.t.

35%

25%

15%
n.v.t.

Steun voor innovatie adviesdiensten en voor

€ 200 k

€ 200 k

diensten inzake innovatieondersteuning

of 50%

of 50%

Uitlenen van hooggekwalificeerd personeel vanuit

50%

50%

n.v.t.

35%

25%

15%

een onderzoeksorganisatie of grote onderneming bij
MKB
Module 8:

Investeringssteun ten behoeve van het opzetten,
uitbreiden en aansturen van innovatieclusters

Module 9:

Risicokapitaal voor het MKB

Kwalitatieve Kwalitatieve

N.v.t.

voorwaarden voorwaarden

Artikel 3.33b Accountantsverklaring
Indien de verleende subsidie aan activiteiten en projecten - welke onder artikel 3.33, eerste lid
genoemd staan en passend binnen de kaders van de Omnibus Decentraal Regeling - € 25.000,-- of
meer bedraagt overlegt de aanvrager bij de aanvraag tot subsidievaststelling tevens een
accountantsverklaring ten aanzien van het financiële verslag of de jaarrekening.
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Subparagraaf 2.5.1
Artikel 3.34 - Vervallen.
Artikel 3.35 – Vervallen.

Subparagraaf 2.5.2
Artikel 3.36 - Vervallen.
Artikel 3.37 - Vervallen.

Subparagraaf 2.5.3
Artikel 3.38 - Vervallen.
Artikel 3.39 - Vervallen.

Subparagraaf 2.5.4
Artikel 3.40 - Vervallen.
Artikel 3.41 - Vervallen.

Subparagraaf 2.5.5
Artikel 3.42 - Vervallen.
Artikel 3.43 - Vervallen.

Subparagraaf 2.5.6
Artikel 3.44 - Vervallen.
Artikel 3.45 - Vervallen.

Subparagraaf 2.5.7
Artikel 3.46 - Vervallen.
Artikel 3.47 - Vervallen.

Subparagraaf 2.6. Economische innovatie
Artikel 3.49 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.49. Grondslag subsidie
1. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.48, eerste lid en tweede lid dienen te passen binnen de
doelstellingen van de modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling.
2. Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten van de volgende OO&I maatregelen:
•
Module 4: Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
•
Module 5: Proces en organisatie innovatie in dienstverlening
•
Module 6: Innovatie advies en ondersteuning diensten
•
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB
3. Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.48, eerste en tweede lid bedraagt de
subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 3.49a. Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.
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Subparagraaf 2.6a Risicokapitaalregelingen wordt nieuw toegevoegd:
Subparagraaf 2.6a Risicokapitaalregelingen
Artikel 3.49a. Criteria
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten die zich richten op
risicokapitaal-investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen.
2. De activiteiten zoals bedoeld in lid 1 kunnen slechts in de vorm van risicokapitaalregelingen
voor het MKB worden gesubsidieerd.
3. Deze module is niet van toepassing op:
•
ad hoc maatregelen waarbij individuele ondernemingen kapitaal wordt verschaft;
•
steun aan ondernemingen in de zin van de Communautaire richtsnoeren inzake reddingsherstructureringssteun in moeilijkheden [PB C 244 van 01.10.2004];
•
steun aan ondernemingen in de scheepsbouw-, kolen-, ijzer- en staalindustrie;
•
steun voor activiteiten die verband houden met de uitvoer.

Artikel 3.49b. Inhoud regelingen
Een risicokapitaalregeling dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:
1. De risicokapitaalregeling voorziet in financieringstranches van maximaal 1,5 miljoen Eur per
doel-MKB over een periode van 12 maanden.
2. De risicokapitaalregeling is beperkt tot het verschaffen van financiering tot de expansiefase voor
kleine ondernemingen.
3. De risicokapitaalregeling is beperkt tot het verschaffen van financiering tot de aanloopfase voor
middelgrote ondernemingen.
4. Tenminste 70% van de totale begroting voor de risicokapitaalregeling wordt in de vorm van
aandelenkapitaal en hybride kapitaalinstrumenten aan doel MKB’s verschaft.
5. Tenminste 50% van de financiering van de risicokapitaalregeling wordt door particuliere
investeerders verstrekt.
6. De risicokapitaalregeling garandeert dat besluiten om in doelondernemingen te investeren op
het behalen van winst zijn gericht.
7. De risicokapitaalregeling garandeert dat het beheer van de risicokapitaalmaatregel of –fonds op
zakelijke basis plaatsvindt.

Subparagraaf 2.7. Kennispark Twente
Artikel 3.51 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.51. Grondslag subsidie
1. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.50, eerste lid en tweede lid dienen te passen binnen de
doelstellingen van de modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling.
2. Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten van de volgende OO&I maatregelen:
•
Module 4: Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
•
Module 5: Proces en organisatie innovatie in dienstverlening
•
Module 6: Innovatie advies en ondersteuning diensten
•
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB
3. Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.50 bedraagt de subsidie maximaal
€ 750.000,--.

Artikel 3.51a. Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.

Subparagraaf 2.8. Programma ICT-Diensteninnovatie
Artikel 3.53 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.53. Grondslag subsidie
1. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.52, eerste lid dienen te passen binnen de doelstellingen van
de modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling.
2. Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten van de volgende OO&I maatregelen:
•
Module 4: Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
•
Module 6: Innovatie advies en ondersteuning diensten
•
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB
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3.

Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.52 bedraagt de subsidie maximaal €
500.000,--.

Artikel 3.53a. Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.

Subparagraaf 2.9. Kennisintensieve maakindustrie (KIMI)
Artikel 3.55 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.55. Grondslag subsidie
1. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.54 dienen te passen binnen de doelstellingen van de
modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling.
2. Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten van de volgende OO&I maatregelen:
•
Module 2: Technische haalbaarheidsstudies
•
Module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB
•
Module 4: Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
•
Module 5: Proces en organisatie innovatie in dienstverlening
•
Module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel
•
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB
3. Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.54 bedraagt de subsidie maximaal € 50.000,--.
Artikel 3.55a. Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.

Subparagraaf 2.10. Nano4vitality
Artikel 3.58 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.58 Grondslag voor de subsidie
1. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.57 dienen te passen binnen de doelstellingen van de
modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling.
2. Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten van de volgende OO&I maatregelen:
•
Module 2: Technische haalbaarheidsstudies
•
Module 3: Industriële eigendomsrechten voor het MKB
•
Module 4: Steun aan jonge, innovatieve ondernemingen
•
Module 5: Proces en organisatie innovatie in dienstverlening
•
Module 6: Innovatie advies en ondersteuning diensten
•
Module 7: Inhuur van hoog gekwalificeerd personeel
•
Module 8: Innovatieclusters
•
Module 9: Risicokapitaal voor het MKB
3. De hoogte van de subsidie bedraagt, in afwijking van de in artikel 3.33a genoemde maximale
subsidie percentages, ten hoogste:
a. 60% van de totale subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
b. 35% van de totale subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling.
4. De hoogte van de subsidiabele projectkosten conform projectbegroting is minimaal € 300.000,-en maximaal € 1,2 miljoen.

Artikel 3.62 Subsidiabele kosten
Vervallen.

Hoofdstuk 5 Ruimte Wonen en Bereikbaarheid
Paragraaf 5.2 Stedelijke Vernieuwing Overijssel
Artikel 5.4 Begripsbepalingen
Er wordt een nieuw sub g toegevoegd
g. Meerjaren ontwikkelingsprogramma: programma als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wsv
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Artikel 5.6 Criteria
lid 1 sub c komt als volgt te luiden:
1. Projectgemeenten en programmagemeenten kunnen een aanvraag indienen voor het verlenen
van een subsidie voor:
c. het treffen van geluidwerende maatregelen van:
projectgemeenten: woningen op de A- en Raillijst
programmagemeenten: woningen op de A-lijst, welke niet zijn gelegen aan Rijkswegen
lid 2 sub b, tweede gedachtestreepje komt als volgt te luiden:
Er dient concreet zicht te zijn op uitvoerbaarheid doordat:
er inzicht is in het gemeentelijk tekort of in het tekort van de corporatie waar de gemeente een
bijdrage aan verleent.
Er wordt een nieuw lid 5 toegevoegd met vernummering van het bestaande lid 5 in lid 6
5. Een aanvraag van een programmagemeente, dient aanvullend aan de hiervoor genoemde
criteria te voldoen aan de volgende criteria:
a. Het ISV II budget is volledig besteed of gelabeld aan activiteiten in het kader van de Wsv;
b. De uitvoering van de activiteit start voor 1 juli 2010.

Artikel 5.6a Grondslag subsidie en subsidieplafond
Er wordt een nieuw lid 5 toegevoegd met vernummering van de bestaande leden 5 en 6 in 6 en 7.
5.

6.

7.

Indien het een stedelijke vernieuwingsactiviteit betreft die door een woningcorporatie wordt
uitgevoerd bedraagt de subsidie aan de gemeente, afhankelijk van de aard en omvang, ten
hoogste de bijdrage van de gemeente aan het tekort voor deze activiteit.
Het subsidieplafond voor het verlenen van ISV aan programmagemeenten voor de uitvoering
van het meerjarenontwikkelingsprogramma bestaat uit het bedrag dat op basis van het eerste
lid, onderdeel a en b voor deze gemeente beschikbaar is.
Het subsidieplafond voor het verlenen van ISV voor de activiteiten als genoemd in artikel 5.6
eerste lid bestaat uit:
projectgemeenten: uit het bedrag dat op basis van het eerste lid, onderdeel a en c,
beschikbaar is;
programmagemeenten: uit het bedrag dat op basis van het eerste lid sub b beschikbaar is.

Artikel 5.6b Aanvullende stukken bij aanvraag
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. De gemeente overlegt in aanvulling op artikel 1.14 bij de aanvraag als genoemd in artikel 5.6,
eerste lid in samenhang met artikel 5.6a, vijfde lid een goedkeuringsbesluit over de exploitatie
van de woningcorporatie.
Het bestaande lid 3 wordt vernummerd tot lid 4 en komt als volgt te luiden:
4. Het eerste lid sub b geldt niet voor bodemsaneringsprojecten en projecten die worden
uitgevoerd door de woningcorporatie.

De toelichting bij de paragraaf 5.2 komt als volgt te luiden:
Algemene toelichting

Vanuit het Rijk is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ingesteld om in steden de
leefbaarheid te verbeteren, de aantrekkelijkheid te vergroten en achterstanden in sommige buurten
en wijken helpen op te lossen. Het ISV is een bijdrage, bedoeld voor het nemen van fysieke
maatregelen op de terreinen ruimte, wonen, milieu, grootschalig groen en cultuur.
Het ISV kent 2 soorten gemeenten:
rechtstreekse gemeenten: subsidieverlening verloopt rechtstreeks via het Rijk.
niet-rechtstreekse gemeenten: subsidieverlening verloopt via provincies.
Op provinciaal niveau wordt er een onderscheid gemaakt in programmagemeenten en
projectgemeenten.
Projectgemeenten kunnen op grond van subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing Overijssel het hele
jaar subsidieaanvragen indienen voor stedelijke vernieuwingsprojecten (tot het subsidieplafond is
bereikt).
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Programmagemeenten die op schema liggen met de uitvoering van het meerjarenontwikkelingsprogramma kunnen per 1 juni 2009 eveneens op grond van subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing
Overijssel subsidie aanvragen voor stedelijke vernieuwingsactiviteiten voor het resterende
provinciale deel van het ISV budget (tot het subsidieplafond is bereikt). Reden hiervoor is om
gemeenten hiermee te stimuleren om vanwege de economische crisis investeringen naar voren te
halen en daarmee de economie en werkgelegenheid te stimuleren.
De projectaanvragen moeten voldoen aan het Rijks- en Provinciaal beleidskader ISV II. In het
Provinciaal Beleidskader is opgenomen dat de provincie de hoogste prioriteit geeft aan de volgende
thema’s:
Het realiseren van voldoende geschikte woonruimte voor starters en ouderen in de
plattelandsgemeenten.
Het handhaven waar mogelijk van een veilige en gezonde leefomgeving.
Artikelsgewijze toelichting

Artikel 5.4 sub b
Onder Stedelijk gebied wordt verstaan binnen de bebouwde kom. Dit houdt in dat de locatie geheel
moet zijn omsloten door (binnenstedelijke) bebouwing(sranden). Locaties aan de rand van de kern
vallen hier niet onder.
Gemeenten kunnen met het investeringsbudget alleen bodemverontreiniging binnen de bebouwde
kom en de zogenaamde uitleggebieden aanpakken. In dit artikel wordt onder projecten in
uitleggebieden verstaan een samenhangende uitbreiding van nieuwe (woon)bebouwing aan een kern
buiten diens bestaande bebouwingscontouren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het volgende
weiland dat voor wonen of werken in gebruik wordt genomen. Niet onder het ISV vallen het landelijk
gebied, de branches (bijvoorbeeld terreinen van voormalige gasfabrieken), Vinex-locaties en
waterbodems (bodems van rivieren en meren).
Artikel 5.6 lid 2 sub b
Het criterium overeenstemming tussen deelnemende partijen heeft betrekking op de
uitvoerbaarheid van het project. De vraag die hier van belang is of de uitvoering afhankelijk is van
een overeenkomst tussen deelnemende partijen. Indien de gemeente bijvoorbeeld zelf
grondeigenaar is en niet afhankelijk is van een andere partij om te komen tot uitvoering, dan is dit
criterium niet van toepassing.
Artikel 5.6 lid 3 sub d
Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door de inzet van het juridische instrumentarium van de
Wet bodembescherming.
Artikel 5.6a lid 5
Het dient hierbij te gaan om de uitvoering van de taak van de woningcorporatie zoals vastgelegd in
de Woningwet en het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) met sociale woningbouw (goedkope
huur- en koopwoningen, huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of
begeleiding nodig hebben).
Artikel 5.6b lid 2
Indien er sprake is van ontwerpbestemmingsplannen of ontwerp-projectbesluiten die na 1 juli 2008
ter visie zijn gelegd, dan kan de gemeente eveneens een (ontwerp) exploitatieplan of
exploitatieovereenkomst overleggen.
Artikel 5.6b lid 3
De gemeente is verantwoordelijk voor de toetsing van de exploitatie van de woningcorporatie.

Hoofdstuk 6 Water en Bodem
Paragraaf 6.4 Ruimte voor de Vecht komt als volgt te luiden:
Artikel 6.19 Begripsbepalingen
Voor toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
•
“Middelen”: geld, grond of mensuren noodzakelijk om de prestatie te behalen.
•
“Project”: een eindige activiteit of reeks van activiteiten met een budget en een duidelijk
geformuleerd en in een projectplan vastgelegde prestatie.
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•

•
•

•

“Ruimte voor de Vecht”: het samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle, Dalfsen,
Ommen en Hardenberg, de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel, de
Provincie Overijssel, het Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer en het Regionaal
Bureau voor Toerisme die zich gezamenlijk verbonden hebben aan de doelstellingen en
uitgangspunten zoals verwoord in het Startdocument.
“Startdocument”: het Startdocument “Masterplan Ruimte voor de Vecht”, dat op 26 november
2008 is vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel.
“Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009”: een overzicht, inclusief beschrijvingen, van
geprogrammeerde projecten die door de gezamenlijke Vechtdal overheden en de provincie
Overijssel wordt vastgesteld.
“Vechtdal overheid”: een gemeente of waterschap die deelneemt aan het
samenwerkingsverband voor Ruimte voor de Vecht.

Artikel 6.20 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor projecten die zijn opgenomen in het
Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009.
Artikel 6.21 Criteria
1. Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 6.20 moeten voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvraag is ingediend door een Vechtdal overheid.
b. het project betreft een samenwerking van tenminste twee partijen, waarbij alle partijen
middelen beschikbaar stellen voor het behalen van de prestatie.
c. de prestatie draagt effectief bij aan de hoofd- of nevendoelstellingen van Ruimte voor de
Vecht, zoals deze zijn vastgelegd in het Startdocument.
d. de prestatie geeft aantoonbaar invulling aan tenminste één van de vijf statements van
Ruimte voor de Vecht, zoals deze zijn vastgelegd in het Startdocument.
2. Het project dient uitgevoerd te worden binnen het gebied waarop Ruimte voor de Vecht zich
richt, zoals is vastgelegd in het Startdocument.
3. De start van de feitelijke werkzaamheden vindt plaats in het jaar waarbinnen de subsidie is
verleend.
4. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek uitstel van de in lid 3 genoemde verplichting verlenen
indien er sprake is van omstandigheden die voor de aanvrager ten tijde van het indienen van de
aanvraag redelijkerwijs niet te voorzien waren.
Artikel 6.22 Grondslag subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 6.20 bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten,
dit tot een maximum van €750.000,-- per project.
2. De subsidiabele kosten van het project bedragen minimaal € 40.000,--.
3. De kosten van planschade zijn niet subsidiabel.
Artikel 6.23 Bijzondere bepalingen over aanvragen van Vechtdaloverheden
1. Indien het Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009 is bekrachtigd in een
realisatieovereenkomst, geldt de ondertekening van deze realisatieovereenkomst door de
betreffende Vechtdal overheid als aanvraag voor een subsidie.
2. De indieningstermijn uit artikel 1.13 is niet van toepassing. Indien het subsidieplafond na
ondertekening van de realisatieovereenkomst nog niet is bereikt, kunnen subsidieaanvragen
gedurende het gehele jaar worden ingediend.

De volgende toelichting wordt aan paragraaf 6.4 toegevoegd:
Algemene toelichting

In het provinciale coalitieakkoord van april 2007 is het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ als een
van de speerpunten benoemd in het provinciaal beleid. Voor de uitvoering van Ruimte voor de
Vecht heeft de provincie Overijssel een vitale coalitie gevormd met de gemeenten Hardenberg,
Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel,
Staatsbos beheer, het Overijssels Particulier Grondbezit en het Regionaal Bureau voor Toerisme.
Ruimte voor de Vecht is daarmee een programma van en voor gebiedspartners. Paragraaf 6.4 regelt
de subsidieverlening voor projecten uit het programma Ruimte voor de Vecht.
Programmadoelen

Ruimte voor de Vecht is een ambitieus integraal gebiedsontwikkelingsprogramma gebaseerd op
prioriteiten en ambities van de gebiedspartners en gericht op het verzilveren van kansen om de
ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdal te vergroten. De activiteiten vanuit dit programma leiden tot
een gedeeld en wenkend perspectief voor de toekomst van het Vechtdal.
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In het startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht zijn de doelen van de vitale coalitie
vastgelegd. Deze doelen laten zich samenvatten tot:
1. Veiligheid; het zorgdragen voor de waterveiligheid voor mens en dier in het Vechtdal, het
voorkomen van wateroverlast.
2. Sociaal-economische impuls; het versterken van de economische dragers landbouw en toerisme
en het verbinden van bewoners en bebouwing met de Vecht
3. Natuuropgaven; het integraal realiseren van de natuuropgaven (zowel water- als landnatuur)
die in het gebied liggen.
Om dit te kunnen bereiken is afgesproken dat de partners uit de coalitie intensief samenwerken.
Vijf statements

In het startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht zijn vijf statements neergelegd die de
inhoudelijke basis voor de visie op de Vecht en het Vechtdal in 2050 vormen. Deze statements
bieden aanknopingspunten voor het verbinden van de plannen van verschillende partners en vormen
zo de basis waarop de verantwoordelijke partners in het gebied verder willen werken. De vijf
statements zijn hierna kort toegelicht.
1. Ga voor de volle winst van de levende rivier.
De Vecht moet meer ruimte krijgen, zodat de bewoners in het Vechtdal beschermd blijven
tegen overstromingen. Dit biedt kansen om de meer natuurlijke loop van de rivier terug te
brengen en natuur te ontwikkelen. De volle winst van de levende rivier vraagt om de Vecht te
beschouwen als een samenhangend geheel.
2. Maak en behoud het winterbed als grote open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en
landschap.
Het winterbed is een open landschap en biedt kansen voor landbouw, natuur èn voor toerisme
en recreatie. We zoeken naar mogelijkheden om deze functies te verbinden. Hier is het streven
om grotere gebieden als geheel te bekijken. Dat vergt innoverende technieken en goede
inpassing van landbouw en natuur, zonder daarbij de verschillende belangen uit het oog te
verliezen.
3. Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal.
De Vecht kan een verbindende schakel zijn voor wonen, werken en recreëren in het gebied. Op
goed gekozen plekken kan de Vecht toegankelijker worden, waardoor bewoners en bezoekers
de Vecht meer kunnen “beleven”. De Vecht mag op sommige plekken wel nadrukkelijk zichtbaar
worden en deel gaan uitmaken van het landschap.
4. Organiseer de bezoekersstromen.
Verschillende groepen hebben verschillende wensen. Grotere publiekstrekkers moeten de rust
en natuur in andere gebieden niet verstoren. Het is denkbaar om zones voor verschillende
functies te maken, waarbij zowel rust als drukte en vermaak een plek hebben. Het Vechtdal kan
het decor zijn voor de verschillende activiteiten. Het aanbod is gericht op diverse doelgroepen.
Daarnaast blijft de natuur rond de Vecht iets om zuinig op te zijn.
5. Maak de Vecht manifest.
De Vecht en het Vechtdal hebben een rijke geschiedenis. De Vecht verbindt plaatsen, mensen
en verhalen. Zoveel moois mag bekend worden. Een stevige identiteit kan helpen om duidelijk
te maken hoe mooi het Vechtdal is. Het is goed om dat bekend te maken aan bezoekers. Ook
voor bewoners heeft de Vecht veel te bieden.
Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009
Om de visie te realiseren wordt er een projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009 opgesteld. Er is
gekozen voor de naam Vecht en Vechtdal omdat het programmagebied van Ruimte voor de Vecht
breder is dan alleen het winterbed van de Vecht. Daarnaast maakt het projectenoverzicht ook
onderdeel uit van de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland rond de Duits-Nederlandse
Vechtvisie.
In het projectenoverzicht vindt u de gerealiseerde en te realiseren projecten en projectideeën die
bijdragen aan de doelstellingen en passen binnen de uitgangspunten van het programma Ruimte
voor de Vecht. Het is de bedoeling om via het projectenoverzicht concrete initiatieven en kansrijke
projecten te versnellen om zo zichtbare resultaten te bereiken.
Alleen Vechtdaloverheden (gemeenten en waterschappen) kunnen subsidie aanvragen. Dat wil niet
zeggen dat alleen Vechtdaloverheden kunnen meedoen in projecten en/of middelen kunnen
inbrengen die dienen als co-financiering. Andere partijen (maatschappelijke organisaties,
ondernemers, etc.) kunnen ook als partij optreden bij een project dat subsidie ontvangt op basis
van deze paragraaf. Deze partijen kunnen zelfs in belangrijke mate het project uitvoeren. Voor de
provincie blijft de Vechtdaloverheid echter altijd het eerste aanspreekpunt en de verantwoordelijke
partner/partij voor de subsidie.
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Realisatieovereenkomst Ruimte voor de Vecht
Voor de uitvoering van de projecten uit het projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009 wordt een
realisatieovereenkomst Ruimte voor de Vecht gesloten tussen de partners. Door ondertekening van
de realisatieovereenkomst vragen de trekkers van de projecten die zijn opgenomen in de
realisatieovereenkomst subsidie in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht aan bij de
provincie Overijssel aan.

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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