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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

14 juli 2009

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

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 30 juni 2009, kenmerk 2009/0097871.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee:
dat zij bij besluit van 30 juni 2009, kenmerk 2009/0097871, het Uitvoeringsbesluit subsidies
Overijssel 2007 (Ubs) als volgt hebben gewijzigd:

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

Hoofdstuk 1. Algemeen
Subparagraaf 3.1. Niet per boekjaar te verstrekken prestatiesubsidies

Artikel 1.19a komt als volgt te luiden:
Artikel 1.19a. Verantwoordingssystematiek specifieke uitkeringen (Sisa)
1. In afwijking van artikel 1.19 verantwoorden gemeenten de regelingen die worden genoemd in
de ‘Kruisjeslijst ontvangende medeoverheden’ jaarlijks volgens het Sisa-principe.
2. De Sisa verantwoording geldt als de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
3. In aanvulling op lid 2 geldt voor meerjarige projecten de laatste Sisa verantwoording als de
aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
4. In afwijking van artikel 1.19 tweede lid geldt de Sisa verantwoording als de financiële verantwoording van de subsidie.

Hoofdstuk 3. Economie Milieu en Toerisme
Subparagraaf 3.6. Duurzame energie en energiebesparing Overijssel

Artikel 3.93. Criteria
Lid 1 komt als volgt te luiden:
1. Projecten moeten betrekking hebben op de volgende categorieën:
I. bio-energie betreffende:
• inzameling van biomassa;
• productie van biobrandstoffen;
• productie van energie uit biomassa;
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• distributie van biogas;
• toepassingen van bio-energie;
II. energiebesparing en/of duurzame opwekking
III. energiebesparing en/of duurzame opwekking
IV. energiebesparing en/of duurzame opwekking
V. energiebesparing en/of duurzame opwekking
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industrie en bedrijven;
woningbouw en utilliteitsbouw;
land- en tuinbouw;
mobiliteit en transport (met uit-

Lid 3 wordt geschrapt. Met vernummering van de bestaande leden 3 t/m 9 in 2 t/m 8.
Lid 4 komt als volgt te luiden:
4. Projecten mogen niet betreffen:
a. wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen;
b. energieprojecten in de woningbouw die leiden tot verbetering van minder dan 50 woningen;
c. energieprojecten in woonwijken met een te realiseren EPL kleiner dan 8.0;
d. energiebesparing in huishoudens.
Lid 5 komt als volgt te luiden:
5. Projecten met betrekking tot energiebesparing en/of duurzame opwekking in de sector woningbouw en utiliteitsbouw (categorie III) worden beoordeeld op hun ambitieniveau. Nieuwe
utiliteitsbouw en nieuwe woningbouw dienen een EPC na te streven die minimaal 25% lager is
dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag. Bestaande utiliteitsbouw en woningbouw dienen een energieprestatie van label A of B na te streven.
Lid 8 komt als volgt te luiden:
8. Bij projecten in de toepassingsgebieden A en C dient samengewerkt te worden, ook de
subsidieaanvraag dient daarom ondersteund te worden door minimaal twee samenwerkende
partijen.
Artikel 3.94. Subsidievorm
Vervallen.
Artikel 3.95 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.95. Grondslag subsidie
1. De subsidie per project bedraagt maximaal € 60.000,-- voor de in artikel 3.93, lid 2, bedoelde
toepassingsgebieden A en C en bedraagt ten hoogste 50% van de totale toe te rekenen kosten.
Voor toepassingsgebied B bedraagt de subsidie per project maximaal € 199.000,-- en bedraagt
ten hoogste 50% van de netto investering (= bruto investering – zeker opbrengsten).
2. Voor alle projectcategorieën geldt dat de subsidie op een hoger percentage kan worden vastgesteld indien de activiteit in buitengewone mate bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen met dien verstande dat de subsidie nimmer het maximale bedrag zoals genoemd in lid 1
zal overschrijden.
3. Ten aanzien van projectaanvragen voor het toepassingsgebied B met een zeer grote CO2reductie (meer dan 0,5 kton CO2/jaar) kunnen Gedeputeerde Staten bij uitzondering een
grotere subsidie toekennen tot een maximum van € 499.000,--.
Artikel 3.99 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.99. Wijze van behandeling van de aanvragen
1. In afwijking van artikel 1.4 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 plaatsen
Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten
verlenen subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond
dit toelaat.
2. Beoordelingscriteria bij het bepalen van deze prioriteitsvolgorde zijn:
•
toepassingsgebied A: Haalbaarheidsstudies:
o
de mate waarin het resultaat van de haalbaarheidsstudie een potentiële bijdrage kan
leveren aan de versnelling van energiebesparingsmaatregelen en/of de opwekking van
energie uit duurzame bronnen alsmede de toepassing daarvan en het verhogen van
energie-efficiëntie van bestaande conversieapparaten of energiesystemen;
o
de mate waarin een project bijdraagt aan innovatie ten opzichte van de huidige stand
van de techniek in Nederland;
o
de realiseerbaarheid van het beoogde resultaat;
o
de mate waarin de opgedane kennis verder wordt verspreid en gedeeld met geïnteresseerden;
o
de mate waarin de kennisoverdracht wordt verankerd na afloop van het project;
o
mate waarin en de wijze waarop wordt samengewerkt door de betrokken partijen;
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•

toepassingsgebied B: Investeringen:
o
de mate waarin de investering een potentiële bijdrage levert aan de vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in vermeden CO2-uitstoot) door de versnelling van energiebesparingsmaatregelen, de opwekking van energie uit duurzame
bronnen alsmede de toepassing daarvan en het verhogen van energie-efficiëntie van
bestaande conversieapparaten of energiesystemen in met name de technologische en
economische aspecten daarvan;
o
de mate waarin de subsidie bijdraagt aan het realiseren van deze potentiële bijdrage
aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in vermeden CO2uitstoot per euro subsidie).
o
de mate van slaagkans en praktische navolging van het project;

•

toepassingsgebied C: Voorlichting en educatie:
o
de mate waarin de kennisoverdragende partij geschikt is voor haar taak;
o
de mate waarin aannemelijk is dat met het project een zo groot mogelijk deel van de
doelgroep wordt bereikt;
o
de mate waarin de opgedane kennis verder wordt verspreid en gedeeld met geïnteresseerden;
o
de mate waarin de kennisoverdracht wordt verankerd, na afloop van het project;
o
mate waarin en de wijze waarop wordt samengewerkt door partijen.

Over de ingekomen subsidieaanvragen wordt een advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten.
Er wordt een nieuw artikel 3.100 toegevoegd:
Artikel 3.100. Kleine haalbaarheidsstudies
1. Voor toepassingsgebied A (Haalbaarheidsstudies) kunnen subsidieaanvragen tot € 5.000,-- in
afwijking van artikel 3.96 het gehele jaar ingediend worden.
2. Voor de in het eerste lid genoemde aanvragen is artikel 3.93, lid 8, niet van toepassing.
3. Voor de in het eerste lid genoemde aanvragen geldt dat ze op volgorde van binnenkomst worden behandeld en dat ze worden getoetst aan de criteria uit artikel 3.99, lid 2, voor toepassingsgebied A, met uitzondering van het laatste criterium met betrekking tot samenwerking.

Toelichting bij subparagraaf 3.6

Algemeen
De provincie Overijssel geeft een extra impuls aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de versnelling van energiebesparingsmaatregelen, de opwekking van energie uit duurzame bronnen alsmede de toepassing daarvan en het verhogen van energie-efficiëntie van bestaande conversieapparaten of energiesystemen.
De provincie Overijssel beoogt samen met een groot aantal partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden een structurele samenwerking aan te gaan in het kader van het
Energiepact Overijssel. Doel van dit energiepact is een duurzame energiehuishouding en een
reductie van schadelijke uitstoot te bereiken.
Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidie ter stimulering, ondersteuning en versnelling
van projecten ten behoeve van energiebesparingsmaatregelen, de opwekking van energie uit duurzame bronnen alsmede de toepassing daarvan en het verhogen van energie-efficiëntie van bestaande conversieapparaten of energiesystemen. Nevendoelen zijn het stimuleren van het delen van
kennis en het vergroten van het bewustzijn van de noodzaak van een duurzame energiehuishouding.
De regeling richt zich expliciet op opschaling/schaalvergroting van projecten door samenwerking
tussen verschillende partijen in de keten te bevorderen en daarmee een versnelling te bewerkstellingen van de gewenste resultaten. Vanuit deze ketenbenadering willen wij met name initiatiefnemers ondersteunen die samenwerken in de keten:
• verkenning (haalbaarheid): zoals initiatiefnemers, onderzoeks- en kennisinstellingen, gemeenten
en waterschappen;
• realisatie (ontwikkeling): zoals projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen, corporaties,
branchevertegenwoordigingen, energiebedrijven, enz.;
• uitvoering: zoals installatiebedrijven, bouwbedrijven en (maak)industrie.
De resultaten van deze studies dienen beschikbaar te zijn voor een ieder die geïnteresseerd is in de
resultaten en opgedane kennis. Aanvragers kunnen in bijzondere gevallen een voorbehoud maken
ten aanzien van gegevens die haar in haar commerciële of andere belangen kunnen schaden.
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De regeling is gebaseerd op een ‘tendersysteem’. Dat houdt in dat alle aanvragen vóór een bepaald
tijdstip moeten worden ingediend en gelijktijdig worden beoordeeld in welke mate ze voldoen aan de
criteria van de regeling. De hoogst gerangschikte aanvragen worden vervolgens toegewezen voor
zover het jaarlijks vast te stellen subsidieplafond dat toelaat.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3.92
De protocollen Monitoring Broeikasgassen conform het Kyoto-protocol zijn te vinden op de website
www.broeikasgasemissies.nl.
Het protocol Monitoring Energiebesparing is de vinden op de website www.ecn.nl.
Het protocol Monitoring Duurzame Energie is te vinden op de website www.senternovem.nl.
Artikel 3.93
De bio-energieregeling van de provincie Overijssel is per eind 2007 beëindigd. Op grond van deze
regeling kan ook de komende jaren subsidie worden aangevraagd voor bio-energieprojecten.
De toepassingsgebieden kunnen als volgt worden omschreven:
• haalbaarheidsstudies (toepassingsgebied A)
Uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de opwekking en toepassing van duurzame energievoorzieningen, energiebesparingsmaatregelen en verhogen van energie-efficiëntie van bestaande
conversieapparaten of energiesystemen. Het kan hierbij gaan om haalbaarheidsstudies op economisch, sociologisch en technisch gebied of een combinatie hiervan;
• investeringen (toepassingsgebied B)
Onder dit toepassingsgebied vallen investeringen in zowel innovatieve als bewezen technieken of
voorbereidende activiteiten daarvoor (zoals engineeringstudies);
• voorlichting en educatie (toepassingsgebied C)
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en programma’s gericht op de bewustwording en
gedragsverandering bij particulieren en bedrijven met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen en CO2-emissiereductie en de ontwikkeling van de hiervoor benodigde activiteiten en
instrumenten.
Uitgesloten van subsidiëring zijn:
• energieprojecten in de sector woning- en utiliteitsbouw die leiden tot verbetering van minder dan
50 woningen. Dit stimuleert de aanvragers om met projecten van een substantiële omvang te
komen.
• energieprojecten in woningbouw of utiliteitsbouw die niet ambitieus genoeg zijn (vereist is een
label A of B bij bestaande woning/utiliteitsbouw dan wel een EPC 25% lager dan wettelijk voorgeschreven bij nieuwe woning/utiliteitsbouw);
• energieprojecten in woonwijken met een te realiseren EPL kleiner dan 8.0. Dit stimuleert de
aanvragers om met substantiële projecten te komen;
• energiebesparing in huishoudens. Om te bereiken, dat het energieverbruik van huishoudens
minder CO2-uitstoot veroorzaakt, worden met instemming van de aandeelhouders, uit de
middelen van Essent (het Essent Bespaarplan) subsidies verstrekt voor investeringen in energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energietechnieken in huishoudens.
Het gebruik en toepassing van biomassa en biobrandstoffen staat ter discussie, omdat het ten koste
kan gaan van de biodiversiteit (kappen van regenwouden) en sprake kan zijn van verdringing van
voedselgewassen door biobrandstofgewassen, met hogere voedselprijzen tot gevolg. De provincie
Overijssel wil voorkomen dat zij met deze regeling zou bijdragen aan genoemde problemen.
De Europese Commissie bereidt een Europese richtlijn voor de duurzaamheid van biobrandstoffen
voor. Voor de beoordeling van de duurzaamheid van biomassa heeft de Europese Commissie drie
criteria vastgesteld:
1. de CO2-balans van de biomassa moet positief zijn, dus er moet ten opzichte van het gebruik
van fossiele brandstoffen een netto CO2-emissiereductie resulteren uit de hele keten van
productie, oogst, transport, bewerking en verwerking van de biomassa;
2. het gebruik van de biomassa mag de biodiversiteit niet doen afnemen (bijvoorbeeld door de kap
van tropische regenwouden);
3. het gebruik van de biomassa mag er niet toe leiden dat in de bodem aanwezige koolstofvoorraden vrijkomen (bijvoorbeeld als gevolg van oxidatie van veen bij grondwaterpeilverlaging
voor biomassateelt).
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De Nederlandse regering wil daarnaast nog vier andere criteria hanteren:
4. geen verdringing van de teelt van voedselgewassen (tevens verbod op concurrentie met andere
hoogwaardige toepassingen, zoals gebruik als constructiemateriaal);
5. het gebruik van de biomassa mag niet tot verontreiniging van het milieu leiden, bijvoorbeeld als
gevolg van het gebruik van pesticiden of kunstmest;
6. het gebruik van de biomassa moet bijdragen aan de lokale economie op de plaats van
herkomst;
7. het gebruik van de biomassa mag geen afbreuk doen aan het welzijn van de lokale bevolking.
De regering is daarnaast van mening, dat niet alleen de CO2-balans, maar de totale broeikasgasbalans positief moet zijn, voor minimaal 50% (inclusief emissies van lachgas en methaangas, uitgedrukt in CO2-equivalent).
Met betrekking tot de beoordeling van de duurzaamheid van biomassa en biobrandstoffen volgt de
provincie Overijssel het landelijke beleid. Voor brandstofproductie en energieopwekking uit biomassa
geeft de provincie Overijssel de voorkeur aan het gebruik van organisch afval en natuurlijke reststromen. Biomassaprojecten die niet leiden tot voedselverdringing of aantasting van natuurgebieden
worden door de provincie gestimuleerd. In afwachting van definitieve duurzaamheidscriteria zullen
wij toetsen aan de meest recente inzichten.
Subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten of het project noodzakelijke kosten, die aantoonbaar
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de aanvrager te leveren prestatie.
De kosten van activiteiten zijn niet subsidiabel voor zover deze door de aanvrager van een subsidie
kunnen worden teruggevorderd op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds, de Wet op de
omzetbelasting 1968, of op grond van enige andere voorziening.
De resultaten en effecten van de activiteiten dienen direct bruikbaar te zijn voor natuurlijke
personen en rechtspersonen binnen de provincie Overijssel.
Projecten dienen in hoofdzaak (> 50% van de ingezette middelen) binnen de grenzen van de
provincie Overijssel plaats te vinden. Hiermee is provinciegrensoverschrijdende samenwerking
mogelijk gemaakt.
Onder het starten van projecten wordt ook verstaan het maken van kosten of het aangaan van
verplichtingen (opdrachtverstrekking) in het kader van de uivoering van het project.
De doorlooptijd van de projecten in het toepassingsgebieden A en B is gesteld op maximaal 1 jaar
aangezien het hier gaat om activiteiten die een relatief korte realisatietijd nodig hebben. In de Awb
is geregeld dat de subsidieontvanger elke vertraging hierin onmiddellijk bij de provincie moet
melden.
Een verzoek tot uitstel zal worden beoordeeld waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met
voorzienbaarheid, en of de vertraging aan de aanvrager redelijkerwijs te verwijten is, dan wel voor
zijn rekening dient te komen.
Is een project, eventueel na verlening van de maximale uitsteltermijn van één jaar, niet afgesloten,
dan wordt op basis van de op dat moment bekende declareerbare kosten een vaststelling gedaan.
Lid 8
Samenwerking tussen verschillende partijen bevordert opschaling/schaalvergroting van projecten en
daarmee versnelling van de gewenste resultaten. Bij samenwerking wordt verschillende expertise
benut. Hierdoor neemt de kosteneffectiviteit van de verstrekte subsidie toe. Wel moeten de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen duidelijk zijn afgebakend.
Samenwerking in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer/adviseur of opdrachtgever-leverancier
wordt niet als samenwerking aangemerkt. Samenwerking blijkt uit een ondertekende samenwerkingsovereenkomst of door gezamenlijke ondertekening van de subsidieaanvraag; in beide gevallen
moet duidelijk omschreven worden wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
afzonderlijke partijen zijn. De aanvragende partij wordt ook aangemerkt als een van de twee
samenwerkende partijen.
Artikel 3.95
Subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten of het project noodzakelijke kosten, die aantoonbaar
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de aanvrager te leveren prestatie.
Voor toepassingsgebied B geldt daarbij dat de zekere opbrengsten van het project in mindering
dienen te worden gebracht op de kosten van het project. Zekere opbrengsten wordt hier gedefinieerd als de vermeden kosten voor het gebruik van energie en/of fossiele brandstoffen. In het
aanvraagformulieren worden kengetallen geleverd voor de berekening van de zekere opbrengsten.
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Ook worden kengetallen geleverd voor de berekening van de exploitatiekosten in de vorm van
prijzen per eenheid biomassa. De aanvrager mag – indien onderbouwd – afwijken van deze
kengetallen. Subsidiabele kosten voor toepassingsgebied B betreffen alleen die kosten die na vijf
jaar niet worden gecompenseerd door de opbrengsten.
Maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen worden in principe als ‘redelijk’ beschouwd
(zie ook de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven door Infomil) en komen daarom niet in
aanmerking voor subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan warmtepompen. Ook houtkachels komen
hierdoor niet altijd in aanmerking voor subsidie.
Voorts zijn de kosten van activiteiten niet subsidiabel voor zover deze door de aanvrager van een
subsidie kunnen worden teruggevorderd op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds, de
Wet op de omzetbelasting 1968, of op grond van enige andere voorziening.
Artikel 3.95, lid 3, is toegevoegd omdat Europese regelgeving het voorlopig (tot eind 2010) mogelijk
maakt om de-minimissteun toe te laten tot € 500.000,--. Gedeputeerde Staten kunnen overwegen
deze mogelijkheid te benutten voor projecten met een aanzienlijk grote bijdrage aan de CO2-reductie in het geval ze van mening zijn dat het een project betreft waar een extra stimulans nodig is.
Hierbij wordt gedacht aan de realisatie van (mest)vergistingsinstallaties in Overijssel. De bijdrage
aan de CO2-reductie betreft dan de bijdrage van alle broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten,
d.w.z. de vermeden CO2-emissie gerelateerd aan fossiele brandstoffen (referentie), en/of de vermeden methaanemissie, en/of lachgasemissie bij o.a. de mestopslag, uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Artikel 3.97
Voor indiening dient gebruik te worden gemaakt van een formulier dat bij de provincie verkrijgbaar
is. Het desbetreffende formulier kan worden opgevraagd bij provincie Overijssel (team ZCS),
postbus 10078, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van de naam van de regeling. Daarnaast kan het
formulier worden gedownload van internet (www.provincie.overijssel.nl/e-loket).
Artikel 3.99
Gedeputeerde Staten zullen bij de beoordeling van de projecten onder meer gebruik maken van
externe advisering. De aanvragen zullen worden beoordeeld op basis van een aantal criteria zoals in
dit artikel weergegeven.
Toepassingsgebied A
De potentiële bijdrage van de haalbaarheidsstudie heeft betrekking op de verwachte meerwaarde
van de te onderzoeken oplossing ten opzichte van de huidige situatie of gangbare oplossing, maar
ook de mate waarin het project ruimte biedt voor toepassing en navolging van de resultaten door
andere partijen.
Bij het criterium innovatie gaat het om in Nederland nieuwe of vernieuwende haalbaarheidsstudies
naar energiebesparingsmaatregelen, opwekking en toepassing van duurzame energievoorzieningen
en verhogen van energie-efficiëntie van bestaande conversieapparaten of energiesystemen. Met dit
criterium wordt beoogd om een prikkel te bieden voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor
projecten.
Bij realiseerbaarheid of haalbaarheid van het beoogde resultaat valt te denken aan de mate waarin
praktisch gevolg kan worden gegeven aan het uitgevoerde onderzoek. Dit zou bijvoorbeeld een
programma van eisen kunnen zijn voor een aanbestedingstraject. Dit uit zich ook in helderheid van
de doelstellingen en de gekozen aanpak van het projectvoorstel, aan de kwaliteit van de aanvrager(s) en aan de kwaliteit van de organisatie, die zich uit in beschikbare kennis, middelen en
expertise.
Tot slot wordt veel waarde gehecht aan kennisoverdracht zowel tijdens als na het project. De
activiteiten hiervoor dienen duidelijk omschreven te worden in de aanvraag.
Toepassingsgebied B
De subsidieaanvragen worden gerangschikt onder meer op basis van de verwachte bijdrage aan de
CO2-reductie per te subsidiëren euro. De bijdrage aan de doelen wordt beoordeeld op de bijdrage
aan de vermindering van CO2 (kt) emissiereductie en vermeden GJ/MW fossiele brandstoffen ten
opzichte van een opgave over de in het voorgaande jaar opgewekte en/of verbruikte energie op
basis van fossiele brandstoffen, herhaalpotentieel voor het project en de kans dat dit wordt benut.
Bij economisch risico kan worden gedacht aan de robuustheid van het perspectief van een technologie ten opzichte van de te verwachten kostprijsontwikkeling; de mate waarin het project leidt tot
kostenbesparings ten opzichte van referentie technologie en de mate waarin marktverwachtingen
realistisch zijn.
Daarnaast worden subsidieaanvragen voor toepassingsgebied B beoordeeld op basis van de
verwachte bijdrage aan de CO2-reductie (over 15 jaar) per te subsidiëren euro.
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Bij slaagkans valt te denken aan de helderheid van de doelstellingen en de gekozen aanpak van het
projectvoorstel, aan de kwaliteit van de aanvrager(s) en aan de kwaliteit van de organisatie, die zich
uit in beschikbare kennis, middelen en expertise.
Bij praktische navolging gaat het om het inzicht in de ontwikkeling van de technologie nadat het
project is afgerond waarbij ook niet-technologische aspecten een belangrijke rol spelen.
Toepassingsgebied C
Het is aan de aanvrager om aannemelijk te maken in hoeverre de in de aanvraag gedefinieerde
doelgroep wordt bereikt. In de beoordeling zal daarbij worden meegenomen in hoeverre het project
meer mensen bereikt en beter aantoonbaar is dat er veel mensen worden bereikt. Daarnaast wordt
ook beoordeeld in hoeverre de activiteit(en) tot de beoogde effecten leidt.
Artikel 3.100. Kleine haalbaarheidsstudies
Om kleinere haalbaarheidsstudies niet onnodig op de volgende sluitingsdatum van de tender te laten
wachten is het mogelijk om voor subsidies tot € 5.000,-- het gehele jaar door aanvragen in te
dienen. Hiervoor wordt in het subsidieplafond een apart tussenschot ingebouwd en deze aanvragen
worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld op de criteria. Indien de projecten voldoen worden
ze, voor zover het plafond dat toelaat, gehonoreerd. Aan dergelijke kleine haalbaarheidsstudies
worden geen eisen voor samenwerking met andere partijen gesteld.

Er wordt een nieuwe subparagraaf 3.7 toegevoegd:
Subparagraaf 3.7. Energiebesparingsfonds Woningen Overijssel

Artikel 3.101. Begripsbepalingen
Energiebesparing: een maatregel die bijdraagt aan het terugdringen van CO2- uitstoot en het
gebruik van fossiele brandstoffen.
Artikel 3.102. Subsiabele activiteiten
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan Overijsselse gemeenten voor de volgende
projecten:
a. het vergroten van gemeentelijke subsidiebudgetten gericht op energiebesparing door de
particuliere woningbezitter in de bestaande woningvoorraad;
b. projecten gericht op het voorlichten en ondersteunen van de particuliere woningbezitter bij
het voorbereiden en realiseren van energiebesparingsmaatregelen;
c. investeringsprojecten van de gemeentelijke organisatie zelf, waarmee de gemeente een
voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing vervult.
2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan woningcorporaties met woningbezit in
Overijssel voor (onderzoeks)projecten en experimenten waarmee woningcorporaties een impuls
geven aan de versnelling van het realiseren van een substantiele energiebesparing in hun huurcomplexen en/of in gebieden waarin deze complexen staan.
Artikel 3.103. Criteria
1. Een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 3.102, eerste lid, voldoet aan de volgende criteria:
a. er heeft gemeentelijke besluitvorming plaatsgevonden over de financiering van het eigen
aandeel (minimaal 25% van de totale projectkosten);
b. het project start binnen één jaar na subsidieverlening en is binnen vier jaar na start
afgerond;
c. de te verlenen subsidie op grond van artikel 3.102, eerste lid, sub a, is maximaal
€ 500.000,-- per gemeente, inclusief eventuele reeds verleende subsidies op basis van de
besteding van het provinciale Essent Bespaarplan voor Aandeelhouders;
d. de te verlenen subsidie op grond van artikel 3.102, eerste lid, sub b en c samen, is
maximaal € 80.000,-- per gemeente, inclusief de eventuele reeds verleende subsidies op
basis van de besteding van het provinciale Essent Bespaarplan voor Aandeelhouders;
e. in specifieke sitiaties kunnen Gedeputeerde Staten afwijken van de maxima genoemd onder
c en d.
2. Een subsidieaanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.102, tweede lid, voldoet aan de
volgende criteria:
a. methodiek en resultaten van het project worden actief kenbaar gemaakt aan medecorporaties in Overijssel;
b. het project start binnen zes maanden na subsidieverlening en is binnen één jaar na start
afgerond;
c. de te verlenen subsidie is maximaal € 50.000,-- per project;
d. het project/experiment omvat minimaal 30 woningen.
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Artikel 3.104. Grondslag subsidie
1. De subsidie op grond van artikel 3.102, eerste lid, bedraagt maximaal 75% van de totale
projectkosten.
2. De subsidie op grond van artikel 3.102, tweede lid bedraagt maximaal 50% van de totale
projectkosten.
Artikel 3.105 Indiening aanvraag
1. In afwijking van artikel 1.13 kunnen aanvragen het gehele jaar door ingediend worden.
2. De aanvraag om subsidie dient ingediend te worden voor aanvang van het project.

Toelichting bij subparagraaf 3.7

Algemeen
Op 25 juni 2008 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Programma Energiepact Overijssel
vastgesteld. Met dit programma wil de provincie Overijssel een substantiële bijdrage leveren aan het
terugdringen van broeikasgassen.
Energiebesparing in de gebouwde omgeving is één van de speerpunten in het energiebeleid van de
provincie. Een derde van de CO2-emissies is gerelateerd aan energiegebruik in gebouwen. Deze uitstoot kan aanzienlijk beperkt worden bij de bouw en verbetering van woningen en andere gebouwen.
Het programma Energiepact zoekt nadrukkelijk de samenhang met andere programma’s op het
gebied van wonen en herstructurering. De strategie is gericht op een kennisnetwerk met andere
overheden en partners in de bouw (bestaande en nieuwe woningen). Maar ook verkenningen van
financiële ondersteuning voor investeringen in maatregelen bij bestaande woningen hebben
prioriteit. Bij het bereiken van de doelstellingen is een belangrijke taak weggelegd in samenwerking
met en tussen gemeenten.
Daarom is deze subsidieregeling opgesteld om samen met gemeenten energiebesparingsmaatregelen bij particuliere woningbezitters te stimuleren. Deze subsidieregeling is tevens bedoeld om
Overijsselse woningcorporaties te stimuleren de afspraken uit het Aedes-convenant versneld uit te
voeren.

Artikelgewijze toelichting
Artikel 3.102
Gemeentelijke projecten
In het eerste lid gaat het om subsidiëring van gemeentelijke:
• subsidieregelingen voor energiebeparing bij particulieren in de bestaande woningbouw. Ook reeds
bestaande gemeentelijke regelingen met nieuwe budgetten komen in aanmerking om qua budget
verhoogd te worden;
• uitvoeringskosten rondom energiebesparing in de bestaande woningbouw (opstellen financieringsconstructies, loketvorming, voorlichting en begeleiding woningbezitters, etc.);
• investeringsprojecten met betrekking tot de gemeentelijke voorbeeldfunctie op het gebied van
energiebesparing (voorbeeldprojecten inzake gemeentelijke gebouwen, inkoop, eigen beheer
zoals openbare verlichting, etc.).
De doelstellingen van deze subsidieregeling zijn met name gericht op de inzet voor aantrekkelijke
financiële maatregelen voor particuliere woningbezitters, zodat werkelijke fysieke maatregelen
worden getroffen.
Dat kan onder meer via subsidies. De reden voor de cofinanciering van financieringsarrangementen
is dat de particuliere woningbezitter voor de provincie een moeilijk te bereiken doelgroep is.
Gemeenten staan veel dichter bij deze doelgroep. Daar komt bij dat gemeenten zelf al financieringsarrangementen hebben of overwegen in te stellen: met een vergroting van het budget door de
provincie kan een extra groot aantal woningen verbeterd worden.
Een laagrentende duurzaamheidslening zoals via een revolverend fonds bij SVn is ook financiële
maatregel ter stimulering van energiemaatregelen. De provincie vergroot ook budgetten voor
dergelijke leningen bij SVn, maar Overijsselse gemeenten kunnen daar een beroep op doen bij het
Provinciale Energieleningenfonds Overijssel bij SVn en hoeven daarvoor dus geen subsidieverzoek
bij de provincie in te dienen.
De reden voor de cofinanciering van gemeentelijke voorbeeldprojecten is dat daarmee investeringen
gepleegd kunnen worden die soms economisch niet rendabel zijn, maar waarmee de gemeente wel
het goede voorbeeld kan geven.
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Corporatieprojecten
Met het stimuleren van corporatieprojecten stimuleert de provincie dat Overijsselse woningcorporaties de afspraken uit het Aedes-convenant versneld uitvoeren.
Deze subsdieparagraaf is niet bedoeld voor investeringsprojecten van woningcorporaties; voor
investeringssubsidies kunnen corporaties een beroep doen op paragraaf 3.6 (tenderregeling
Duurzame energie en eergiebesparing Overijssel). Deze subsidieparagraaf is wel bedoeld voor
onderzoeksprojecten of experimenten van corporaties waarmee waargenomen blokkades van
bijvoorbeeld juridische of organisatorische aard weg te nemen.
Artikel 3.103
In dit artikel is opgenomen aan welke criteria de subsidieaanvragen dienen te voldoen.
In het eerste lid, onder c en d, wordt gerefereerd aan mogelijke eerdere verleende subsidies voor
hetzelfde soort projecten. Deze subsidieparagraaf is namelijk een voorzetting van reeds bestaande
cofinancieringsmogelijkheden voor gemeenten op grond van de provinciale middelen uit het Essent
Bespaarplan voor Aandeelhouders (waarover gemeenten met onze brief van 5 december 2008,
kenmerk 2008/0174233 waren geïnformeerd).
Het eerste lid, onder e, biedt de ruimte voor de provincie om voor specifieke projecten een uitzondering te maken op de eerder genoemde maximale bedragen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld
bijzondere gemeentelijke projecten waarin niet op voorhand is voorzien of voortzetting van succesvolle gemeentelijke subsidieregelingen bij die gemeenten die al een maximaal beroep op de regeling
hebben gedaan.
Artikel 3.105
Er wordt een aanvraagformulier beschikbaar gesteld.

Hoofdstuk 5. Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
Paragraaf 5.5. Bouwimpuls
Artikel 5.23. Grondslag voor subsidie
Lid 6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
6. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20 lid 4 sub a bedraagt € 2.500,-- per woning met een
maximum van € 25.000,--.

Hoofdstuk 6. Water en Bodem
Er wordt een nieuwe paragraaf 6.5 toegevoegd:

Paragraaf 6.5. Subsidie asbestsanering bodem voor particulieren en agrariërs
Artikel 6.24. Begripsbepalingen
a. asbestsanering bodem: het bereikbaar maken en verwijderen van een ernstige verontreiniging
met asbest uit de onbebouwde of anderszins niet afgedekte bodem, alsmede het afvoeren naar
en het verwerken van het verwijderde materiaal op een legale stortlocatie, en het aanvullen
met vervangend bodemmateriaal;
b. BUS-melding: een melding ingevolge het Besluit uniforme saneringen (BUS);
c. beschikking ernst en spoed: een beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 van de Wet
bodembescherming;
d. goedkeuring saneringsplan: een beschikking tot goedkeuring van een saneringsplan als bedoeld
in artikel 39 van de Wet bodembescherming.
Artikel 6.25. Criteria
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie asbestsanering bodem verlenen indien aan de volgende
criteria wordt voldaan:
a. de aanwezigheid van asbest in de bodem moet bewijsbaar te dateren of aannemelijk zijn voor
1 januari 1993;
b. de aanvrager moet als natuurlijk persoon eigenaar van een woning voor eigen gebruik of van
een agrarisch bedrijf zijn;
c. de aanvrager moet desgewenst kunnen aantonen, dat hij de betrokken woning of het agrarisch
bedrijf in eigendom heeft verkregen tegen een marktconforme prijs, waarbij de asbestveront-
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d.

reiniging buiten beschouwing is gebleven en geen waardedrukkende invloed op de koopsom
heeft gehad. Indien de verwerving op of na 1 juli 2008 heeft plaatsgevonden, moet verwerving
tegen een marktconforme prijs worden aangetoond door middel van de subsidieaanvraag
conform het aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen;
met de sanering mag niet zijn begonnen voordat door Gedeputeerde Staten een beslissing is
genomen als bedoeld in artikel 6.28, eerste lid.

Artikel 6.26. Grondslag subsidie
1. De subsidie is gelijk aan 100% van de totale kosten voor de asbestsanering bodem als bedoeld
in artikel 6.24, sub a, waarbij voor de kosten van herinrichting van de tuin een maximum van
€ 25,-- (incl. BTW) per m2 vergraven oppervlakte geldt.
2. Indien een waardedrukkende invloed als bedoeld in artikel 6.25, eerste lid, onder c, is aangetoond, zullen Gedeputeerde Staten de subsidie als bedoeld in het eerste lid naar evenredigheid
lager verlenen.
Artikel 6.27. Indieningstermijn subsidieaanvraag
1. In afwijking van artikel 1.13 kan de subsidieaanvraag gedurende het hele kalenderjaar worden
ingediend.
2. Gedeputeerde Staten stellen de aanvrager in de gelegenheid om – voordat tot indiening van de
aanvraag wordt overgegaan – vooroverleg met de provincie te plegen.
Artikel 6.28. Wijze van behandeling van de aanvraag
1. Op de subsidieaanvraag kan niet eerder door Gedeputeerde Staten worden beslist dan nadat zij
hebben besloten:
a. bij eenvoudige saneringen: tot acceptatie van een BUS-melding, waarbij is bijgevoegd een
kostenraming overeenkomstig de Wet bodembescherming;
b. bij overige saneringen: tot een door de aanvrager aan te vragen beschikking ernst en
spoed, alsmede tot goedkeuring van het saneringsplan (inclusief kostenraming).
2. De aanvrager kan Gedeputeerde Staten verzoeken om gelijktijdige behandeling van de subsidieaanvraag met de in het eerste lid, sub a, bedoelde melding of aanvragen van besluiten als
bedoeld in het eerste lid, sub b, mits deze melding of aanvragen gelijktijdig met de subsidieaanvraag bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend.
Artikel 6.29. Verplichtingen subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger rondt binnen een jaar na verlening van de subsidie de sanering af en
dient binnen deze termijn het evaluatieverslag ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten in
overeenkomstig het bepaalde in de Wet bodembescherming.
2. Voor het einde van deze termijn kan de subsidieontvanger een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek bij Gedeputeerde Staten indienen om deze termijn met ten hoogste een half jaar te
verlengen.
Artikel 6.30. Aanvullende stukken bij aanvraag tot vaststelling subsidie
De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.19 bij de aanvraag tot subsidievaststelling tevens
alle gespecificeerde rekeningen aangaande de asbestsanering bodem.
Artikel 6.31. Van rechtswege verval regeling
Deze regeling geldt voor een periode van 1 jaar en vervalt van rechtswege per 1 juli 2010, tenzij
daarvoor door Gedeputeerde Staten tot verlenging wordt besloten.

Toelichting bij paragraaf 6.5

Algemeen
Met de Subsidie asbestsanering bodem voor particulieren en agrariërs wordt vanuit het rijks- en
provinciaal belang zoveel mogelijk gestimuleerd, dat spoedeisende asbestsaneringen door hen
worden uitgevoerd vanwege het belang van de volksgezondheid en het milieu. Deze subsidieregeling
voorziet daarmee in een lacune in de bestaande subsidieregelingen op dit gebied.
Bijgevolg is deze subsidieregeling alleen bedoeld voor natuurlijke personen, voor zover eigenaar van
een woning of een agrarisch bedrijf (overige bedrijven en instellingen zijn uitgesloten). Dit betekent,
dat een huurder van een woning, als gebruikelijk, zich hier moet wenden tot de eigenaar van de
woning.
Ten slotte kan in dit verband worden gewezen op de Regeling stimulering bodemonderzoek van dit
Uitvoeringsbesluit, die wat betreft het onderdeel asbest hier tevens van toepassing kan zijn.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 6.24
Onder een ernstige verontreiniging met asbest wordt verstaan: een asbestverontreiniging met een
gehalte van meer dan 100 mg/kg d.s. gewogen gemiddelde.
Artikel 6.25
De aanwezigheid van asbest in de bodem moet geheel of in overwegende mate dateren van voor
1 januari 1993. Indien bewijsstukken onvoldoende zijn, dient dit ten minste aannemelijk te worden
gemaakt voor Gedeputeerde Staten.
Onder een agrarisch bedrijf wordt verstaan: een bedrijf dat als zodanig wordt beschouwd door de
Belastingdienst of als zodanig staat ingeschreven bij een Kamer van Koophandel.
Toetsing marktconforme prijs: doel is mogelijke grondspeculatie op grond van kennis van de aanwezigheid van de asbestverontreiniging tegen te gaan. Toetsing zal steeds plaatsvinden, indien de
verwerving op of na 1 juli 2008 heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een niet-marktconforme
koopsom als deze 10% of meer lager blijkt te zijn geweest dan de getaxeerde waarde op het
moment van verwerving als bijvoorbeeld vastgelegd in een taxatierapport ten behoeve van
hypotheekverstrekking. Een dergelijk taxatierapport dient dan bij de subsidieaanvraag te worden
meegezonden.
Bij eerdere verwerving dan 1 juli 2008 zal door Gedeputeerde Staten deze toets eveneens worden
uitgevoerd, indien op grond van bekend geworden feiten en gedragingen de noodzaak daartoe blijkt.
Dan zullen aanvullende gegevens als een dergelijk taxatierapport bij de aanvrager worden opgevraagd.
Artikel 6.26
De subsidie bedraagt 100% van de totaalkosten voor de asbestbodemsanering als bedoeld in
artikel 6.24, sub a. In de subsidieverleningsbeschikking van Gedeputeerde Staten wordt het maximaal uit te keren bedrag aangegeven.
Vaststelling van de subsidie door Gedeputeerde Staten vindt achteraf plaats aan de hand van de
werkelijk gemaakte kosten (subsidievaststellingsbeschikking). Indien de kosten lager uitvallen dan
verwacht, wordt de subsidie navenant lager vastgesteld. Op grond van het Uitvoeringsbesluit is
voorschotverlening tot 80% van het verleende subsidiebedrag mogelijk.
De bijkomende kosten voor herinrichting van een tuin worden eenvoudshalve vergoed door toekenning van een vast subsidiebedrag per m2 vergraven oppervlakte.
Bij een gebleken niet-marktconforme koopsom zullen Gedeputeerde Staten de subsidie als bedoeld
in het eerste lid zodanig verminderen, dat de geconstateerde waardeverminderende invloed op de
koopsom zoveel mogelijk teniet wordt gedaan.
Artikel 6.27
Om tot een goede onderbouwing van de subsidieaanvraag te komen, wordt aan de subsidieaanvrager de gelegenheid tot vooroverleg met de provincie geboden. Tijdens dit vooroverleg wordt desgewenst met de provincie besproken hoe de (kostenloze) provinciale begeleiding wat betreft het
aanvragen en beoordelen van offertes voor het laten uitvoeren van de asbestsanering zal plaatsvinden. Tevens wordt in dit vooroverleg besproken hoe het aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag volledig moet worden ingevuld, inclusief de daarbij te voegen bijlagen. Dit formulier
subsidieaanvraag is te vinden op de provinciale website (provincie.overijssel.nl).
Artikel 6.28
In het vooroverleg, als bedoeld in artikel 6.27, wordt zo nodig ook besproken wat voor een gelijktijdige behandeling als hier bedoeld noodzakelijk is.
Artikel 6.30
Het aanvraagformulier voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie is te vinden op de provinciale website (provincie.overijssel.nl).
Artikel 6.31
Vanwege het experimentele karakter van deze subsidieregeling, waarbij moeilijk is in te schatten
hoe groot de maatschappelijke behoefte er aan zal blijken te zijn, geldt deze regeling (voorlopig) tot
1 juli 2010. Bijgevolg vervalt deze regeling van rechtswege per deze datum, tenzij Gedeputeerde
Staten eerder tot verlenging hebben besloten.
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Hoofdstuk 7. Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur
Paragraaf 3. Jeugdzorg
Aan paragraaf 3 wordt een nieuw artikel 7.14a toegevoegd:
Artikel 7.14a. Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 7.3 zijn de kosten van het deel van de jeugdzorg dat al heeft plaatsgevonden op het moment van de subsidieaanvraag wel subsidiabel.

Aan de toelichting van paragraaf 3. Jeugdzorg, wordt toegevoegd:
Artikel 7.14a
Afwijking van artikel 7.3 is wenselijk omdat in de praktijk blijkt dat kinderen in noodsituatie direct
zorg krijgen, terwijl er nog geen formele subsidieaanvraag is ingediend. In het belang van het kind,
wordt in overleg met de provincie of BJzO afgesproken dat het kind alvast in zorg wordt genomen,
in afwachting van de aanvraag. De zorg is dan al begonnen.

Paragraaf 10. Podiumplan, wordt als volgt gewijzigd:

Paragraaf 10. Podiumplan
Artikel 7.46. Begripsbepalingen
a. OKTO: Overleg Kleine Theaters Overijssel.
b. Podiumkunsten: verzamelnaam voor kunstvormen die een tijdelijk waarneembaar product
opleveren, waarvoor het podium afhankelijk is van uitvoerende kunstenaars. Het gaat hierbij
om ten minste één van de volgende kunstvormen: toneel, opera, muziek, cabaret, ballet,
kleinkunst.
c. Uitkoopsom/garantie: het bedrag dat het podium betaalt aan een bespeler of kunstenaar voor
het brengen van een podiumkunstproduct. Het podium betaalt de overeengekomen uitkoop(som), onafhankelijk van de hoogte van de recette.
Artikel 7.47. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan een podium voor het programmeren van:
a. Oost-Nederlands podiumkunstenaanbod;
b. landelijk podiumkunstenaanbod.
Artikel 7.48. Criteria
1. Het podium als bedoeld in artikel 7.47 voldoet aan de volgende criteria:
a. de totale capaciteit van het podium is minimaal 50 tot maximaal 500 zitplaatsen;
b. het podium is actief lid is van het OKTO;
c. het organiseren van professionele podiumkunsten in een gebouw is aantoonbaar de hoofdtaak van het podium;
d. de personele organisatie van het podium bestaat voor meer dan 50% uit vrijwilligers of kan
een vrijwilligersbeleid overleggen, waarbij aantoonbaar is dat het podium actief vrijwilligers
werft met als doelstelling om meer vrijwilligers bij de organisatie te betrekken.
2. Het podiumkunstenaanbod als bedoeld in artikel 7.47 is professioneel, financieel en artistiek
kwetsbaar.
Artikel 7.49. Grondslag subsidie
1. De subsidie op grond van artikel 7.47, sub a, bedraagt maximaal 60% van de uitkoopsom/
garantie van de productie.
2. De subsidie op grond van artikel 7.47, sub b, bedraagt maximaal 40% van de uitkoopsom/
garantie van de productie met een maximum van € 10.000,-- per podium of theater per
theaterseizoen.
Artikel 7.50. Aanvullende gegevens bij de aanvraag
In aanvulling op artikel 1.14 overlegt het podium een financiële onderbouwing van de productie.
Artikel 7.50a. Verplichting subsidieontvanger
Het podium werkt mee aan monitoring met betrekking tot het evalueren van de resultaten van deze
regeling.
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Artikel 7.50b. Advies
Gedeputeerde Staten kunnen over een aanvraag aan het OKTO advies vragen ten aanzien van de
professionaliteit en financiële en artistieke kwetsbaarheid van het podiumkunstenaanbod.

Toelichting bij paragraaf 10

Algemeen
Ten aanzien van het podiumkunstenaanbod dragen gemeenten zorg voor accommodaties en de
basisprogrammering. Het Rijk zorgt voor een divers aanbod.
De provincies zorgen voor distributie, afstemming, kwaliteitsbevordering en voldoende spreiding van
aanbod.
De provincie Overijssel zet in op het versterken van de samenwerking tussen Oost-Nederlandse
producerende instellingen en de kleinschalige theaters.
Gedeputeerde Staten willen ervoor zorgen het Oost-Nederlandse gesubsidieerde kwalitatief hoogwaardige aanbod van podiumkunsten meer publiek bereikt. Daarom heeft ze in de Podiumplanregeling opgenomen dat maximaal 60% van de uitkoopsom/garantie van een Oost-Nederlandse
producerende instelling kan worden gesubsidieerd. Dit moet leiden tot een toename van ongeveer
35% van het Oost-Nederlandse aanbod op de Overijsselse podia in 2012.
Het landelijk kwalitatief hoogwaardig podiumkunstenaanbod komt daarbij eveneens in aanmerking
voor subsidiëring, voor maximaal 40% met een totale maximumaanvraag per podium van
€ 10.000,-- per jaar, omdat dit samen met programmering van het Oost-Nederlandse aanbod leidt
tot een evenwichtige programmering van de kleine podia.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.46
De regeling is beperkt tot de kleinere podia, omdat die qua structuur en organisatie de financiële
ondersteuning verreweg het hardste nodig hebben. Van de deelnemers wordt een actieve rol binnen
het OKTO gevraagd om te waarborgen dat het theater betrokken acteert in de onderlinge samenwerking en afstemming en organisaties elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren op
dit gebied.

Paragraaf 11. Cultuurbereik
Artikel 7.54. Criteria
Lid 1, sub c, komt als volgt te luiden:
c. er is aantoonbaar voor minimaal 25% voorzien in de cofinanciering van de totale begrote
kosten, waarbij voor de jaren 2010, 2011 en 2012 geldt dat ook de gemeente bijdraagt in de
cofinanciering.
Lid 4 komt als volgt te luiden:
4. Aanvullend op het eerste, tweede en derde lid voldoet een subsidieaanvraag voor een project
dat zich afspeelt in de gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle aan de volgende
criteria:
a. de activiteit is aantoonbaar overdraagbaar naar ten minste twee andere gemeenten dan de
gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle;
b. de provinciale financiële bijdrage is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeente Deventer,
Enschede, Hengelo en Zwolle;
De toelichting van artikel 7.54 wordt als volgt gewijzigd:
Dit artikel noemt alle vereisten waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De activiteit vindt in
principe plaats binnen de provinciegrenzen van Overijssel. Gedeputeerde Staten willen echter
provinciegrensoverschrijdende activitieten niet uitsluiten. Activiteiten waarbij sprake is van kruisbestuivingen tussen Overijssel, Gelderland, Drenthe of Duitsland willen Gedeputeerde Staten juist
aanmoedigen.
Over het artistieke niveau, de inhoudelijke kwaliteit van een subsidieaanvraag vanaf € 5.000,-- tot
€ 20.000,-- kunnen Gedeputeerde Staten een advies vragen aan de adviescommissie cultuur. Over
het artistieke niveau, de inhoudelijke kwaliteit van een subsidieaanvraag vanaf € 20.000,-- wordt
altijd een advies gevraagd aan de adviescommissie cultuur. Voor de steden Enschede, Hengelo,
Deventer en Zwolle gelden aanvullende criteria. De activiteit is aantoonbaar overdraagbaar naar ten
minste twee andere gemeenten dan de gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle. Dit
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betekent dat activiteiten in tenminste in twee andere gemeenten dan Deventer, Enschede, Hengelo
en Zwolle moeten plaatsvinden.
Eveneens moet aantoonbaar worden voorzien in cofinanciering door bijvoorbeeld een begrotingsdocument, schriftelijke toezegging door B&W, collegebesluit of raadsbesluit. De provinciale subsidie
is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle.

Hoofdstuk 8. Landelijk gebied
Paragraaf 8.1. Algemene bepalingen
In artikel 8.1. Begripsbepalingen, nieuw sub m op te nemen:
m. BBL: Bureau Beheer Landbouwgronden.

Paragraaf 8.2. Verplaatsing van intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.1)
In artikel 8.10a. Accountantsverklaring bij vaststelling, lid 2, na de tekst “…onder b” de tekst “en/of
c” invoegen.

Paragraaf 8.3. Omvorming van intensieve veehouderijbedrijven (pMJP 1.1.2)
In de artikelsgewijze toelichting bij deze paragraaf de volgende passage toevoegen:
Artikel 8.12, lid 1
De bepaling van de minimale bedrijfsomvang en de minimale omvang van de intensieve veehouderijtak wordt bepaald op basis van NGE’s. Deze wordt gebaseerd op structurele aanwezigheid van
dieren.
In principe wordt bepaald aan de hand van de feitelijk aanwezige dieren in het jaar voorafgaand aan
de aanvraag. Indicatoren voor de bepaling hiervan zijn de laatste meitelling, de vigerende milieuvergunning en het bij de subsidieaanvraag ingediende bedrijfsplan. Indien op basis van de indicatoren twijfel bestaat over de feitelijke omvang, kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij
de subsidieaanvrager.

Paragraaf 8.4. Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG’s – pMJP 1.1.3)
Artikel 8.16. Criteria
Lid 4 komt als volgt te luiden:
4. De verbetering en/of aanleg van openbare wegen en nutsvoorzieningen is nodig in verband met
de uitbreiding en vestiging van een of meerdere intensieve veehouderijen in het Landbouwontwikkelingsgebied.
Artikel 8.17. Grondslag
Lid 2, tweede zin, komt als volgt te luiden:
Indien er bij verbetering van de openbare wegen en/of nutsvoorzieningen sprake is van achterstallig
onderhoud, behoudt Gedeputeerde Staten zich het recht voor een lager subsidiepercentage te
hanteren.

Paragraaf 8.5. Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw en
aanvullende opgave reconstructiegebied (pMJP 1.1.5 en 1.1.6)
Paragraaf 8.5 komt als volgt te luiden:
Artikel 8.18. Subsidiabele activiteiten
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor:
a. de voorbereiding van projecten voor wettelijke herverkaveling (o.a. voorlichting,
verkavelingsanalyse, planvorming);
b. de uitvoering van projecten voor wettelijke herverkaveling (o.a. uitvoering ruilplan,
ruilkosten, (lichte) kavelaanvaardingswerken);
c. de voorbereiding en uitvoering van projecten voor planmatige vrijwillige kavelruil;
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d. vrijwillige kavelruil zonder planmatig karakter.
De subsidiabele kosten bedoeld in lid 1, onder a, b en c, betreffen de kosten bedoeld in
maatregel 125, onderdeel verbetering kavelstructuur, behorende bij het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Artikel 8.19. Criteria
1. De aanvraag voor activiteiten genoemd in artikel 8.18, eerste lid, sub a, b en c, is afkomstig
van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon.
2. Bij de aanvraag voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub a,
b en c, overlegt de aanvrager een projectplan dat aan de volgende eisen voldoet:
a. een duidelijke begrenzing van het projectgebied. De omvang van het projectgebied is
minimaal 300 hectare;
b. het plan bevat de volgende elementen: beschrijving van de doelstelling en de beoogde
resultaten, beschrijving van de aanpak en activiteiten, planning, organisatie, begroting en
financieringsvoorstel.
3. Bij de aanvraag voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub b
en c, overlegt de aanvrager een projectplan dat in aanvulling op de in het tweede lid genoemde
gegevens voldoet aan één van de volgende eisen:
a. door de uitvoering van het projectplan zal de gemiddelde kavelgrootte van de gronden in
het projectgebied in gebruik van grondgebonden landbouwbedrijven met minimaal 10%
vergroot worden;
of:
b. ten minste 10% van de oppervlakte landbouwgrond in het projectgebied in gebruik bij
grondgebonden landbouwbedriiven wordt geruild.
4. Op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 8.18, eerste lid, sub a, b en c, is artikel
8.3 van toepassing. Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie die voldoet aan de criteria van
maatregel 125.
5. Aanvragen voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub d,
voldoen aan de volgende criteria:
a. minimaal 3 grondeigenaren brengen onroerende zaken in en na de ruiling krijgen minimaal
2 eigenaren weer gronden terug;
b. de gronden waarvoor subsidie gevraagd worden liggen in de provincie Overijssel;
c. de ruiling leidt tot een betere verkaveling in het belang van landbouw al dan niet in samenhang met natuur of landschap.
6. De subsidie als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub d, moet voldoen aan het bepaalde in
artikel 13 van de Vrijstellingsverordening Landbouw.
Artikel 8.20. Grondslag
1. De subsidie voor de voorbereiding van wettelijke herverkavelingsprojecten als bedoeld in artikel
8.18, eerste lid, sub a, bedraagt voor overheden en organisaties met een publieke activiteit
maximaal 100% van de subsidiabele kosten.
2. De subsidie voor de uitvoering van wettelijke herverkavelingsprojecten als bedoeld in artikel
8.18, eerste lid, sub b, bedraagt voor overheden en organisaties met een publieke activiteit
maximaal 90%. Subsidie voor investeringen in of door ondernemingen bedraagt maximaal
40%.
3. De subsidie voor planmatige vrijwillige kavelruil als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub c,
bedraagt voor overheden en organisaties met een publieke activiteit maximaal 90% van de
subsidiabele kosten. De bijdrage van de ondernemers bedraagt minimaal € 200,-- per geruilde
hectare.Subsidie voor investeringen in of door ondernemingen bedraagt maximaal 40%.
4. De subsidie voor vrijwillige kavelruil als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub d, bedraagt 90%
van de notariële kosten die ten behoeve van de kavelruil worden gemaakt.
Artikel 8.21. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden
ingediend.
Artikel 8.21a. Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling
De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.19 bij de aanvraag tot vaststelling van subsidie als
bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, sub d, tevens een afschrift van de notariële akte van de aankoop
van de betrokken gronden.
In de toelichting wordt na de derde bullet bij ‘deze critera zijn:’ de volgende bullet toegevoegd:
•
de gronden waarvoor subsidie wordt gevraagd, liggen in de provincie Overijssel.
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Paragraaf 8.6. Stimulering verplaatsing voor realisatie provinciale doelen natuur,
recreatie of landschap en de verbetering van de ruimtelijke structuur van de
landbouw (pMJP 1.1.5, 2.1.1 en 2.1.5)
Aan artikel 8.23. Criteria, tweede lid, sub c, wordt de volgende passage toegevoegd:
Wanneer een bedrijf verplaatst ten behoeve van een integraal project dat de provinciegrens
overschrijdt, worden deze gronden voor de berekening van de minimale oppervlakte beschouwd
alsof deze in Overijssel liggen, mits de aangrenzende provincie of andere overheden een evenredige
bijdrage in de kosten leveren.
Aan artikel 8.23, zevende lid, sub a, wordt het woord “artikel” vervangen door “lid”.
In artikel 8.23, zevende lid, sub b, worden de woorden “ten bate van natuurdoelen” vervangen door
“ten bate van provinciale doelen”.
In artikel 8.24. Grondslag, tweede lid, wordt de passage “per geleverde ha Ecologische Hoofdstructuur” vervangen door “per geleverde ha Ecologische Hoofdstructuur en geleverde ha waarbij waterdoelen worden gerealiseerd, mits het waterschap evenredig in de kosten bijdraagt”.

In de toelichting op paragraaf 8.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
In de alinea met betrekking tot het toepassen van een ondergrens van 10 ha, worden de verwijzingen naar “lid 10” vervangen door “lid 7”.
In de alinea boven die van het subsidieplafond wordt het woord “transactie” vervangen door
“koopovereenkomst”. In deze zelfde alinea wordt de verwijzing naar “lid 4” vervangen door “lid 2”.
De navolgende tekst onder de tweede bullit bij “Investeringskosten op de hervestigingslocatie
(onder B)” wordt verplaatst naar een nieuwe bullit onder “Verplaatsingskosten (onder a)”:
“algemene (advies)kosten, zoals kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies; die verband houden met de hervestiging op de nieuwe locatie. De kosten voor leges
(van vergunningen, wijziging bestemmingsplan, artikel 19-procedure, schone grondverklaringen
e.d.).”
In de laatste alinea van de toelichting bij deze paragraaf wordt de verwijzing naar “achtste lid van
artikel 8.23” vervangen door “vijfde lid van artikel 8.24”.

Paragraaf 8.8. Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap (pMJP 1.2.2.),
bevorderen duurzaam ondernemen door middel van het toepassen van
agrodiversiteit (pMJP 1.3.1) en beperken van emissie van ammoniak, stank en
stofvanuit de landbouw (pMJP 1.3.2)
Artikel 8.33. Criteria
Lid 2 komt te luiden:
2. Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 8.32, eerste en tweede lid, kunnen ook worden aangevraagd door organisaties die dergelijke activiteiten organiseren.
Lid 3 komt te luiden:
3. Indien investeringen in landbouwbedrijven gericht op duurzaamheid als bedoeld in artikel 8.32,
tweede lid, betrekking hebben op voldoening aan communautaire normen, wordt alleen subsidie
verleend om te voldoen aan een pas ingevoerde norm (maximaal 36 maanden te rekenen vanaf
de datum waarop de norm voor de onderneming dwingend wordt).
Lid 5 komt te luiden:
5. Subsidie als bedoeld in artikel 8.32, eerste lid, aan een landbouwbedrijf moet voldoen aan
artikel 15 van de Vrijstellingsverordening Landbouw. Subsidie aan andere ondernemingen moet
voldoen aan artikel 15 van de Vrijstellingsverordening Landbouw dan wel aan de vereisten voor
de de-minimissteun.
Lid 6 komt te luiden:
6. Subsidie als bedoeld in artikel 8.32, tweede lid, moet voldoen aan artikel 4 van de Vrijstellingsverordening Landbouw.
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Lid 7 komt te luiden:
7. Op subsidie voor diversificatie als bedoeld in artikel 8.32, derde lid, sub a, is artikel 8.3 van
toepassing. Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie die voldoet aan de criteria van maatregel
311.
Lid 8 komt te luiden:
8. Op subsidie voor de pilot ‘Agrobiodiversiteit’ en duurzame landbouw als bedoeld in artikel 8.32,
lid 4, kan artikel 8.3 van toepassing worden verklaard. Gedeputeerde Staten verstrekken
subsidie die voldoet aan de criteria van de maatregelen 111 en 121.
Artikel 8.34. Grondslag
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
1. Indien de eindbegunstigde van de steun een landbouwer is, wordt de steun voor activiteiten als
bedoeld in artikel 8.32, eerste lid, in natura in de vorm van een gesubsidieerde dienst toegekend. De eigen bijdrage van de ondernemer bedraagt minimaal 30% van de waarde van de
dienst. Als het opgestelde bedrijfsplan leidt tot het aanvragen van een subsidie op grond van de
Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel of de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Overijssel, dan wel vanaf 1 januari 2010 op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer, bedraagt de eigen bijdrage van de ondernemer 10% van de waarde van de
dienst.
Aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
Voor aanvragen als bedoeld in artikel 8.32, eerste lid, waarbij de opgestelde bedrijfsplannen leiden
tot het aanvragen van een subsidie op grond van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel of de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel, dan wel vanaf 1 januari 2010 op grond van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer, bedraagt de maximale subsidie 95% van de
subsidiabele kosten.

Paragraaf 8.10. Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS en RVZ (pMJP 2.1.1
en 2.1.5)
In artikel 8.41. Criteria, derde lid, wordt sub b tot en met d geschrapt en vervangen door:
b. voor de verkopende partij, een niet af te splitsen onderdeel van een aankoop met cultuurgrond
ten behoeve van realisering nieuwe natuur vormt, of
c. binnen een Natura 2000-gebied liggen, waarbij de verkopende partij geen subsidie op grond
van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel, dan wel vanaf 1 januari 2010 op grond van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer, ontvangt waardoor de gestelde kwaliteitsdoelen
niet worden gehaald, of
d. een hydrologische eenheid vormen met locatiegebonden natuur.
In de toelichting wordt “Eerstgegadigdenkaart” vervangen door “Gegadigdenkaart”.

Paragraaf 8.12. Inrichten areaal EHS en RVZ conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4 en
2.1.7)
Artikel 8.47. Grondslag
Derde en vierde lid worden geschrapt.
In de toelichting wordt na de zin:
“De redelijkheid van de door de aanvrager opgevoerde inrichtingskosten zal worden beoordeeld aan
de hand van de normkosten, die voor het inrichten van de EHS zijn opgesteld.” de zin boven het
schema van normkosten vervangen door:
“Bij de inrichting van de gebieden wordt rekening gehouden met de normkosten (prijspeil 2004)
zoals die per klasse zijn vastgesteld.”

Paragraaf 8.14. Beschermen weidevogels (pMJP 2.2.2)
Artikel 8.55. Criteria, lid 3, sub b, wordt als volgt gewijzigd:
b. De maatregelen als genoemd in artikel 8.54, eerste lid, moeten minimaal betrekking hebben op
1 hectare grond;
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Paragraaf 8.15. Versterking van de twee Nationale Parken De Weerribben-De
Wieden in oprichting en Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheers- en
inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3)
In de titel van de paragraaf worden de woorden “in oprichting” geschrapt.
In artikel 8.62. Subsidiabele activiteiten, worden de woorden “in oprichting” geschrapt.
In de toelichting in de zin “In Overijssel zijn er 2 nationale parken, namelijk De Weerribben-Wieden
in oprichting en de Sallandse Heuvelrug.” worden de woorden “in oprichting” geschrapt.

Paragraaf 8.16. Kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6)
In artikel 8.66. Subsidabele activiteiten, tweede lid, sub a, wordt het woord “natuur” geschrapt.
Aan artikel 8.67. Criteria, vierde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
“Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor aanleg en herstel van groene landschapselementen in
grotere landgoedprojecten.”
In de toelichting op paragraaf 8.16, onder sub 2, eerste bullit, wordt het woord “natuur” geschrapt.
In de toelichting in de alinea na punt 4 wordt de passage “(welke raad)” geschrapt.

Paragraaf 8.18. Uitvoering Groene en Blauwe diensten (pMJP 2.4.1-2.4.3)
Toelichting: aan het eind van de eerste alinea komt na de zin die eindigt met: “(…) bepaald die zij
voor de realisatie van Groene en Blauwe diensten ambieert.” de volgende zin te staan:
“Paragraaf 8.18 geeft de wettelijke basis voor de financiële ondersteuning van dit beleidskader.”

Paragraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken (pMJP 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
en 3.2.4)
Artikel 8.100. Grondslag
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd met vernummering van de bestaande leden 2, 3 en 4 in 3, 4 en 5.
2. In afwijking van lid 1 geldt voor artikel 8.98, sub a, b en c, een afwijkend percentage van
maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 8.23. Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers (pMJP 3.2.5)
Artikel 8.102. Subsidiabele activiteiten, komt als volgt te luiden
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het opstellen en uitvoeren van
bedrijfsnatuurplannen op bestaande recreatiebedrijven, die als zodanig zijn bestemd in een
goedgekeurd bestemmingsplan en het voorts een recreatiebedrijf betreft met een minimum van 25
standplaatsen.
Artikel 8.103. Criteria, lid 1, sub a en b, komt als volgt te luiden:
1. Een subsidieaanvraag dient gericht te zijn op:
a. het opstellen en uitvoeren van een Bedrijfsnatuurplan dat zich richt op de inrichting en
ontsluiting van het recreatiebedrijf;
b. een betere inpassing van het bedrijf in het landschap en;
c. (…)
In de toelichting komt de laatste zin als volgt te luiden:
Door de provincie is voor de beoordeling van aanvragen voor bedrijfsnatuurplannen een aantal
criteria samengesteld. In de aanvraag voor het opstellen en uitvoeren van bedrijfsnatuurplannen op
bestaande recreatiebedrijven (die als zodanig zijn opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan)
dienen de criteria genoemd zoals in artikel 8.103 beschreven te worden.
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Paragraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2.)
Artikel 8.123. Begripsbepaling
In sub b wordt het woord “Monumentenwacht” vervangen door “Monumentencommissie”
Aan de toelichting van artikel 8.124, eerste punt, wordt de volgende zin toegevoegd:
Voordat kan worden overgegaan tot uitvoering van het project moet overleg plaatsvinden met de
provincie, met name gericht op de kwalitatieve aspecten van het project. Daarnaast is het indienen
van een projectplan, dat voor advies kan worden voorgelegd aan de Monumentencommissie,
vereist.

Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal blad, met uitzondering van
hoofdstuk 8. Deze treedt in werking na goedkeuring door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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