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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

22 december 2009

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

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 december 2009, kenmerk 2009/0191549.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee:
dat zij bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 december 2009, kenmerk 2009/0191549 het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 als volgt hebben gewijzigd:

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

Hoofdstuk 1 Algemeen
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1. Begripsbepalingen
Sub g: voor “gemeenten” wordt toegevoegd: “Overijsselse”.
Sub h: voor “gemeenten” wordt toegevoegd: “Overijsselse”.
Sub i: voor “gemeenten” wordt toegevoegd: “Overijsselse”.
Artikel 1.2. Toepassingsbereik
In de artikelsgewijze toelichting komt de tweede alinea te vervallen en wordt de volgende alinea
toegevoegd:
In artikel 6 van de Algemene subsidieverordening zijn afwijkingsmogelijkheden van bepalingen
gesteld bij of krachtens deze verordening opgenomen. Wanneer naast de provincie ook andere
overheden of derden subsidiëren, kan een subsidieontvanger te maken krijgen met niet op elkaar
afgestemde subsidiebepalingen. Elke subsidiënt heeft immers vaak zijn eigen specifieke bepalingen.
Bij de afhandeling van europese subsidies (EFRO (regionale ontwikkeling), ESF (sociaal fonds) en
het EOGFL (landbouw)) (inclusief provinciale cofinanciering) wordt de Europese regelgeving gevolgd.
De regelingen en programma’s met betrekking tot bijdragen uit de Europese fondsen kennen hun
eigen criteria en procedureregels. Het uitvoeringsbesluit kent eigen procedureregels. Gedeputeerde
Staten kunnen door maatwerk één of meerdere bepalingen van de verordening of het uitvoeringsbesluit buiten toepassing te laten. Voor het deel provinciale cofinanciering kan maatwerk worden
toegepast.
Artikel 1.4. Subsidieplafond en wijze van behandelen van aanvragen
In de toelichting komt de zin “Aanvragen kunnen dan ook (..) expliciet geregeld.” te vervallen.
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Artikel 1.5. Stapeling
In lid 1 wordt toegevoegd het zinsdeel “of op grond van de Algemene subsidieverordening”.
Lid 2 komt als volgt te luiden:
Stapeling is mogelijk, tenzij in de betreffende paragraaf een maximum is gesteld omdat een bepaald
aandeel in de financiering wordt verlangd van de aanvrager zelf of derden; dan kan de totale
provinciale bijdrage niet hoger zijn dan dat maximum.
Lid 3. Het zinsdeel “Het tweede lid is niet van toepassing’ wordt vervangen door “Stapeling tot een
maximum als genoemd in lid 2 geldt niet.”
Artikel 1.6. Subsidiabele kosten
In lid 1 wordt “of het project” verwijderd.
Lid 2 komt te luiden:
2. BTW is niet subsidiabel, tenzij de aanvrager kan aantonen dat de BTW niet kan worden verrekend. Bij subsidies boven de € 30.000,-- moet daarvoor een verklaring worden overlegd.
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. De kosten van dat deel van de activiteiten dat al heeft plaatsgevonden voordat de aanvraag is
ontvangen zijn niet subsidiabel.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.6
Lid 1:
Achter interne kosten wordt toegevoegd: o.a. huurkosten, kosten voor gas, elektriciteit en
verzekeringen
Aan het eind van lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
Personele kosten zijn over het algemeen geen kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan een
prestatie. Als de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat deze kosten wel noodzakelijk zijn voor
de prestatie dan kunnen Gedeputeerde Staten deze kosten wel als subsidiabel aanmerken.
Lid 3:
Wanneer de uitvoering van een activiteit start op 1 januari en de complete subsidieaanvraag wordt
ontvangen op 1 februari, dan zijn de kosten die gemaakt zijn van 1 januari tot 1 februari niet
subsidiabel.
Artikel 1.7. Subsidieverplichtingen
In de toelichting wordt artikel 1.6 vervangen door artikel 1.7.

Paragraaf 2. Stimuleringssubsidie
Aan de algemene toelichting wordt na de zin “De administratieve lasten zijn beperkt.” de volgende
alinea toegevoegd:
Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidieontvanger doelgebonden verplichtingen als bedoeld in
artikel 4:38 Awb opleggen. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten aan een stimuleringssubsidie die
gelijk vastgesteld wordt de verplichting kan opleggen om de subsidie aan te wenden voor specifieke
prestaties.
De zin “Er worden geen prestates gevraagd en vooraf geen criteria gesteld.” komt te vervallen.
Artikel 1.7 wordt vervangen door artikel 1.8.

Paragraaf 3. Prestatiesubsidies
Artikel 1.13. Indieningstermijn aanvraag tot verlening prestatiesubsidie
Het artikel komt als volgt te luiden:
Een aanvraag om prestatiesubsidie kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.13
Dit artikel dient in samenhang met artikel 1.6 en artikel 1.16 te worden gelezen. Na ontvangst van
de aanvraag hebben Gedeputeerde Staten op basis van artikel 1.16 13 weken de tijd om te beslissen over de subsidieaanvraag.
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Als het project start op 1 januari 2010, dan wordt geadviseerd om de aanvraag voor 1 oktober 2009
in te dienen. Stel dat de aanvraag voor dit project wordt ingediend op 1 december 2009, dan
beslissen Gedeputeerde Staten voor 1 maart 2010. Als het project reeds is begonnen op 1 januari
2010 en de aanvraag wordt afgewezen door Gedeputeerde Staten, dan loopt de subsidieontvanger
een financieel risico. Dit risico is voor eigen rekening van de aanvrager.
Stel dat de aanvraag voor dit project wordt ingediend na 1 januari 2010, dan zijn de kosten die
reeds gemaakt zijn niet subsidiabel, op basis van artikel 1.6.
Artikel 1.14. Gegevens en bescheiden bij aanvraag tot verlening prestatiesubsidie
Lid 1, sub b: het zinsdeel “alsmede de hoogte van de gevraagde subsidie en de onderbouwing
daarvan” komt te vervallen.
Lid 1, sub c: het zinsdeel “voor zover het bedrag afhankelijk is van de kosten van de activiteiten
waarvoor subsidie is aangevraagd” wordt vervangen door “waaruit de hoogte van de gevraagde
subsidie blijkt”.
De artikelsgewijze toelichting van artikel 1.14, lid 2, komt als volgt te luiden:
Gelet op het maximaal te verlenen subsidiebedrag is er de mogelijkheid gebruik te maken van een
vrijstellingsverordening van de EG nr. 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en
88 EG op de-minimissteun. Dit betekent dat de subsidieontvanger (dus per onderneming, alsmede
het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort) niet meer dan € 200.000,-aan subsidie over een periode van drie belastingjaren (dus inclusief eerdere ontvangen subsidies
overheidsinstanties) aan steun mag ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel deminimussteun door de aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren
ontvangen is en verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,-- bedraagt. De vrijstelling is
ook van toepassing op de afzet en verwerking van landbouwproducten en op de sector vervoer. Ten
aanzien van het laatste geldt een specifieke beperking: de-minimissteun voor ondernemingen actief
in de sector wegvervoer wordt beperkt tot € 100.000,--. Aankoop van vervoermiddelen voor vrachtvervoer over de weg (vrachtwagens) blijft uitgesloten. De de-minimisegel is onder andere niet van
toepassing op de primaire productie van landbouwproducten en de visserijsector (voor deze twee
sectoren gelden eigen de-minimisdrempels, zie hieronder), exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld.
Voor landbouwbedrijven (een primaire producent van landbouwproducten in de zin van Bijlage I EGVerdrag) bedraagt de maximale steun € 7.500,--. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,-- steun
binnen een periode van drie belastingjaren ontvangen, zonder dat de overheid dat vooraf aan de
Europese Commissie moet melden.
Artikel 1.15. Subsidieverplichtingen
Vervallen.
Artikel 1.17. Voorschotverlening
De huidige tekst wordt lid 1.
80% wordt vervangen door 90%.
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:
2. Bij subsidieverstrekking aan gemeenten kan in bijzondere gevallen een voorschot worden
verleend tot 100% van het verleende subsidiebedrag.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.17
De zin “Het maximale subsidiepercentage … om subsidievaststelling in te dienen” wordt geschrapt.
De uitzondering in het tweede lid ziet op subsidies die worden verleend in het kader van Investeren
in Overijssel/Investeren met gemeenten.
Artikel 1.18. Indieningstermijn aanvraag tot vaststelling prestatiesubsidie
“Vier maanden” wordt vervangen door “zes maanden”.
Artikel 1.19. Gegegens en bescheiden bij aanvraag tot vaststelling prestatiesubsidie
Het artikel komt als volgt te luiden:
De aanvrager van een prestatiesubsidie overlegt bij de aanvraag:
a. een verslag van de geleverde (deel)prestaties;
b. een financieel verslag.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.19
“Artikel 1.13” wordt vervangen door “artikel 1.14”.
Toegevoegd wordt de zin: Prestaties zijn beter te beoordelen als inzicht is verkregen in de kosten.
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Artikel 1.19a. Verantwoordingssystematiek specifieke uitkeringen
In de toelichting bij lid 1 komen de zinsdelen beginnend met “Voor 2008 vallen de volgende
regelingen…” tot aan “bodemsanering” en “verzoeken tot vaststelling” tot aan “eenmalig te
verantwoorden”. te vervallen.
De zin beginnend met “De Sisa-sytematiek wordt voor …” komt als volgt te luiden: “De Sisa
systematiek wordt voor de regelingen uit de kruisjeslijst op alle openstaande beschikkingen…”
Bij lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:
De Sisa-verantwoording geldt als financiële verantwoording van de subsidie. Gedeputeerde Staten
vragen niet langer een door de accountant gecontroleerd financieel verslag. De accountant controleert de gemeentelijke jaarrekening en daarmee ook met name de financiële indicatoren zoals deze
in de SISA-bijlage zijn opgenomen. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 1.19, sub a,
wel om een inhoudelijk verslag vragen.
Artikel 1.20. Accountantsverklaring
Lid 1 komt als volgt te luiden:
1. Indien de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de werkelijke kosten en de verleende
subsidie bedraagt € 30.000,-- of meer, overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een
schriftelijke accountantsverklaring omtrent de de getrouwheid van het financiële verslag of de
jaarrekening.
Lid 3 komt te vervallen
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.20, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:
Of de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de werkelijke kosten moet blijken uit de bijzondere
subsidieparagraaf dan wel uit de beschikking.
De toelichting van lid 2 wordt aan lid 1 toegevoegd.
De toelichting van lid 3 behoort bij lid 4.
Artikel 1.21. Lagere vaststelling
“Het exploitatieresultaat” wordt vervangen door “zowel de werkelijke kosten als ook de werkelijke
opbrengsten” en “is” wordt vervangen door “zijn”.
Artikel 1.22. Beslistermijn vaststelling prestatiesubsidie
De bestaande tekst wordt lid 1.
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:
2. In afwijking van het eerste lid beslissen Gedeputeerde Staten omtrent vaststelling van de
prestatiesubsidie op basis van de regelingen die worden genoemd in artikel 1.19a binnen
26 weken na ontvangst van de aanvraag.

Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen Bestuurlijke Aangelegenheden
Paragraaf 3. Samenwerking Overijssel-Kurzeme (Letland)
Wordt ingetrokken

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen Economie, Milieu en
Toerisme
Subparagraaf 2.5. Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
Artikel 3.33. Subsidiabele activiteiten
Lid 1 komt als volgt te luiden:
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’ en 2.10. ‘Nano4vitality’. Activiteiten en
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projecten dienen bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het Meerjarig
Economische Uitvoeringsprogramma 2008-2011 ‘Overijssel Werkt! Programmalijn Economische
Innovatie’.
Lid 3 komt te vervallen.
Artikel 3.33a. Steunplafonds Omnibus Decentraal Regeling
vervallen
Artikel 3.33b Accountantsverklaring
Vervallen.

Subparagraaf 2.6. Economische innovatie
Artikel 3.48.Subsidiabele activiteiten komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten en projecten die bijdragen aan de
actielijnen in het Uitvoeringsprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland (PIDON), die een bijdrage
leveren aan de uitvoering van projecten uit de Twentse Innovatieroute, de Innovatieagenda OostNederland, het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht), kennis
en innovatieprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad / regio IJsselvecht, het Economisch Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek ‘Stedendriehoek Onderneemt’ en het Interreg IV A-programma
‘Deutschland-Nederland’.
Artikel 3.48a. Criteria
1.a. Activiteiten als bedoeld in artikel 3.48, komen voor subsidie in aanmerking als zij gericht zijn op
het stimuleren van innovatieve processen of het versterken van de regionale infrastructuur,
zoals verwoord in hoofdstuk 2, Economische Innovatie van het meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma 2008-2011 Overijssel werkt!
1.b. Voor het kennis en innovatieprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad/regio IJsselvecht, het
Economisch Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek ‘Stedendriehoek Onderneemt’, en de
Twentse Innovatieroute is in het kader van Investeren in Overijssel bepaald dat activiteiten en
projecten dienen bij te dragen aan het stimuleren van clusters en netwerken met een economische rendement op regionaal of bovenregionaal niveau. Op bovenregionaal niveau is het
kennisbeleid Oost met de kennisdomeinen Voeding, Gezondheid en Technologie leidend.
2. Aanvragen van bedrijven voor individuele steun komen niet in aanmerking.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.48:
Lid 1: het uitvoeringsprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland is verkrijgbaar bij:
Ministerie van Economische Zaken, regiokantoor Oost
Postbus 324
6800 AH Arnhem
Telefoon 026 352 58 88
Netwerkstad Zwolle-Kampen bestaat uit de gemeenten Zwolle en Kampen.
Noordwest-Overijssel bestaat uit de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland.
Noordoost-Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Staphorst.
Salland bestaat uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Voor de Stedendriehoek zijn alleen de
activiteiten die in de gemeente Deventer plaatsvinden subsidiabel.

Subparagraaf 2.6a. Risicokapitaalregelingen
Wordt ingetrokken.
Er wordt een nieuwe paragraaf 2.6b. Overijssel innoveert verder!, toegevoegd:

Subparagraaf 2.6b. Overijssel Innoveert Verder!
Artikel 3.49c. Begripsbepalingen
a. onderneming: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die
krachtens publiekrecht is ingesteld, fysiek gevestigd in de provincie Overijssel.
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b.

MKB-onderneming: onderneming als bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese
Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003,
p.36);
c. innovatieproject: een project bestaande uit onderzoeks-, ontwikkelings- en/of implementatieactiviteiten ten behoeve van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen
of diensten met als doel economische innovatie voor de MKB-onderneming. De innovatie
moet nieuw zijn voor de aanvrager. Uitgesloten zijn routinematige of periodieke wijzigingen
van bestaande producten, productielijnen of fabricageprocessen, diensten en andere
courante activiteiten, en andere reguliere werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen
verbeteringen zijn;
d. groep: een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden: enerzijds een
natuurlijk persoon, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een onderneming die direct of
indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijk
vennoot is van, of overwegende zeggenschap heeft over één of meer rechtspersonen,
vennootschappen of andere ondernemingen en anderzijds laatstbedoelde rechtspersonen,
vennootschappen of ondernemingen;
e. externe (derde): een natuurlijke persoon of rechtpersoon die direct of indirect geen belang
heeft in de onderneming van meer dan 25%. Er is geen dienstbetrekking tussen de externe
en de onderneming danwel de groep waarvan de onderneming deel uitmaakt. Indien er
sprake is van een aandelenverhouding van minder dan 5% tussen de externe en de aanvrager wordt er geacht geen afhankelijke relatie te zijn. Indien de aandelenverhouding ligt
in de range van 5 tot 25% worden de volgende aspecten getoetst:
•
is de aandeelhouder tevens bestuurder;
•
over hoeveel personen is het aandelenbezit verdeeld;
f.
adviseur: een externe deskundige die de subsidieontvanger van schriftelijk advies dient
over de uitvoering van een innovatieproject;
g. onderzoek: door een externe adviseur uitgevoerd marktonderzoek, octrooionderzoek,
technisch haalbaarheidonderzoek of een onderzoek gericht op het oplossen van technologische vraagstukken;
h. SBI: Standaard bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek 2008;
i.
externe kosten: direct aan het project toe te rekenen out of pocketkosten;
j.
kosten derden: aan derden verschuldigde kosten;
k. materialen en hulpmiddelen: kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd
op historische aanschafprijzen;
l.
machines en apparatuur: kosten van de voor het project aangeschafte machines en apparatuur en productiemiddelen, gebaseerd op een onafhankelijke waardebepaling;
m. octrooikosten: kosten voor financieel juridische diensten, patenten en bankkosten, met uitzondering van debetrente, boetes, financiële sancties en gerechtskosten;
Artikel 3.49d. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan een MKB-onderneming voor de volgende
activiteiten:
a. onderzoek ten behoeve van een innovatieproject;
b. ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van een innovatieproject;
c. activiteiten ten aanzien van de implementatie van een innovatieproject.
Artikel 3.49e. Criteria
1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij SenterNovem te Zwolle, met gebruikmaking van het
aanvraagformulier Overijssel Innoveert Verder!
2. De resultaten en effecten van de ontwikkelings- en implementatieactiviteiten als bedoeld in
artikel 3.49d, komen ten goede aan de subsidieaanvrager.
3. De MKB-onderneming valt onder de bedrijfsgroep industrie van de SBI-2008.
4. De activiteiten zijn afgerond binnen 1 jaar en 6 maanden na datum van de beschikking tot
subsidieverlening, maar uiterlijk 31 maart 2012.
5. De gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 5.000,--.
Artikel 3.49f. EFRO-verordening
De voorwaarden en voorschriften van de Kaderverordening 1083/2006, Kaderwet EZ-subsidies, het
Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013 en de EFRO regeling doelstelling 2 programmaperiode
2007-2013 zijn van toepassing.
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Artikel 3.49g. Anticumulatiebepaling
1. Indien ter zake van de projectkosten of een deel daarvan reeds door of vanwege de Europese
Commissie subsidie is verstrekt, kan op grond van deze regeling geen subsidie verstrekt
worden.
2. Indien ter zake van de projectkosten of een deel daarvan reeds door een ander bestuursorgaan
dan de Europese Commissie subsidie is verstrekt, kan subsidie tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten verleend worden.
Artikel 3.49h. Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.6 geldt dat:
a. de subsidiabele kosten voor een subsidie als bedoeld in artikel 3.49d, sub a, de kosten derden,
externe kosten voor materialen en hulpmiddelen en octrooikosten betreffen;
b. de subsidiabele kosten voor een subsidie als bedoeld in artikel 3.49d, sub b en sub c, de kosten
derden, de externe kosten voor materialen en hulpmiddelen, de externe kosten voor machines
en apparatuur en de octrooikosten betreffen;
c. opleidingskosten niet subsidiabel zijn.
Artikel 3.49i. Grondslag subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 3.49d bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten
met een minimum van € 5.000,-- en een maximum van € 125.000,--.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de subsidie maximaal de ruimte die de betreffende
subsidieontvanger heeft binnen de vrijstelling voor deminimis-steun.
Artikel 3.49j. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kan een subsidieaanvraag worden ingediend vanaf 16 februari 2010.
Artikel 3.49k Wijze van behandeling van aanvragen
Aanvullend op artikel 1.4 geldt dat indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt en meer
dan één aanvraag is ontvangen, Gedeputeerde Staten de onderlinge rangschikking van die aanvragen vaststelt door middel van loting door een notaris.
Artikel 3.49l. Aanvullende stukken bij de subsidieaanvraag
In afwijking van artikel 1.14, lid 1, overlegt de aanvrager de gegevens en bescheiden die worden
gevraagd in het aanvraagformulier Overijssel Innoveert Verder!.
Artikel 3.49m. Verplichtingen subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit ten allen tijde
op eenvoudige en duidelijke wijze alle door hem gemaakte en betaalde kosten, aangegane
verplichtingen en verrichte betalingen en de eventueel aan het project toe te rekenen opbrengsten kunnen worden afgelezen en gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3.49i genoemde
subsidiabele kostensoorten.
2. De administratie en de onderliggende documenten dienen bewaard te worden tot en met
31 december 2020.
3. De subsidieontvanger maakt in haar communicatie-uitingen bekend dat het innovatieproject
mede mogelijk is gemaakt door de Europese Commissie en de provincie Overijssel.
4. De subsidieontvanger dient, behoudens schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten, de
met de subsidie verkregen goederen en rechten in stand te houden voor een periode van
minimaal twee jaar na datum van de subsidievaststelling.
5. Voor zover noodzakelijk dient de subsidieontvanger aan de door Gedeputeerde Staten aangewezen personen, voor de controle op de besteding van de verstrekte subsidiegelden alsmede
in verband met de naleving van het in de subsidieverlening gestelde:
a. inzage te verlenen in alle boeken en bescheiden en de gelegenheid te bieden daarvan
afschrift te nemen;
b. de toegang te verlenen tot alle plaatsen, niet zijnde woningen;
c. alle inlichtingen te verstrekken en door de accountant of administrateur te doen verstrekken;
d. anderszins alle door ons gewenste medewerking te verlenen.
Artikel 3.49n. Voorschotverlening
In afwijking van artikel 1.17 wordt een voorschot verleend van maximaal 50% van het verleende
subsidiebedrag.
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3.49o. Stukken en bescheiden bij de aanvraag tot vaststelling
In aanvulling op artikel 1.19 overlegt de aanvrager:
a. de betaallijsten, alle (kopie)facturen, van de gemaakte en betaalde kosten, aangegane
verplichtingen en verrichte betalingen en de eventueel aan het project toe te rekenen
opbrengsten;
b. een instandhoudingsverklaring;
c. eventueel de bewijsstukken van promotie en publiciteit.
Artikel 3.49p. Accountantsverklaring
Artikel 1.20 is niet van toepassing.
Artikel 3.49q. Vaststelling
In afwijking van artikel 1.21 wordt de subsidie vastgesteld op 50% van de werkelijk gemaakte
subsidiabele kosten, met als maximum het verleende bedrag.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten willen innovatie in Overijssel stimuleren door subsidies te verstrekken en
goede ideeën en kennis met elkaar te verbinden voor economische innovatie in Overijssel. MKBondernemers met plannen voor innovatie moeten daarom zoveel mogelijk gestimuleerd kunnen
worden. De doelgroep van deze regeling bestaat uit MKB bedrijven in de sector industrie. De
regeling richt zich op drie fases van het innovatieproces: onderzoek, ontwikkeling en de implementatie hiervan. De regeling Overijssel Innoveert Verder! voorziet in een behoefte aan ‘kleinere’
investeringen in innovatieve projecten door het MKB.
De regeling Overijssel Innoveert Verder! subsidieert de externe kosten van de innovatieprojecten.
Ondernemers kunnen voor hun interne loonkosten ten aanzien van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten een aanvraag indienen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).
Dit betreft een fiscale faciliteit voor ondernemers.
Artikelsgewijse toelichting
Artikel 3.49c
Sub b
Gelet op Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad
Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003, p.36) gelden o.a. de volgende normen voor
een MKB-onderneming:
•
een onderneming die minder dan 250 werknemers in dienst heeft, berekend naar voltijdsfuncties,
•
de omzet bedraagt minder dan 50 miljoen euro of de jaarbalans bedraagt minder dan
43 miljoen euro.
Artikel 3.49d
Sub a
Het gaat om een door een adviseur uitgevoerd onderzoek zijnde: een marktonderzoek, octrooionderzoek, technisch haalbaarheidsonderzoek of een onderzoek gericht op het oplossen van
technologische vraagstukken met als doel de technische of economische haalbaarheid van een
innovatie in te schatten.
Sub b
Ontwikkelingsactiviteiten binnen Overijssel Innoveert Verder! hebben betrekking op technisch
nieuwe (onderdelen van) producten, (productie)processen of diensten. De ontwikkeling moet een
R&D-karakter hebben. Dat wil zeggen dat er wordt gezocht naar een technisch nieuwe oplossing
voor een technisch probleem en dat er een werkingsprincipe bewezen wordt door bijvoorbeeld een
prototype. Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door technische onzekerheden en wordt
systematisch georganiseerd. Het resultaat van de ontwikkelingsactiviteiten kan zijn dat het
werkingsprincipe is aangetoond, bijvoorbeeld in een prototype, model of applicatie. Onder een
ontwikkelproject wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande
producten, productielijnen of fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, en
andere reguliere werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen zijn. Het project moet
in technisch opzicht aantoonbare, meer dan marginale, vernieuwende elementen bezitten.
Sub c
Implementatieactiviteiten welke noodzakelijk zijn om de uitkomsten van de onderzoeks- of
ontwikkelingsactiviteiten te implementeren bij de subsidieaanvrager met als doel economische
innovatie voor de MKB- onderneming. Voorbeelden van implementatieactiviteiten zijn:
•
procesinnovatie door gebruik van informatie- en communicatietechnologie,
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•
•
•
•
•
•

organisatorische innovatie,
technologische bijstand,
diensten inzake technologieoverdracht,
onderzoek in verband met de verwerving, de bescherming en het verhandelen van intellectuele
eigendomsrechten en in verband met licentiering overeenkomsten,
onderzoek in verband met het gebruik van normen,
diensten in verband met kwaliteitslabels, testen en certificeren.

Artikel 3.49e
De aanvraag moet zijn ingediend door een Industriële MKB-onderneming die valt onder de bedrijfsgroep industrie van de SBI-2008. Onder de SBI Industrie vallen de volgende bedrijfsgroepen:
10. Vervaardigen van voedingsmiddelen
11. Vervaardigen van dranken
12. Vervaardigen van tabaksproducten
13. Vervaardigen van textiel
14. Vervaardiging van kleding
15. Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
16. Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen
meubels)
17. Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
18. Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19. Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
20. Vervaardiging van chemische producten
21. Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22. Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
23. Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
24. Vervaardiging van metalen in primaire vorm
25. Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
26. Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
27. Vervaardiging van elektrische apparatuur
28. Vervaardiging van overige machines en apparaten
29. Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers
30. Vervaardiging van overige transportmiddelen
31. Vervaardiging van meubels
32. Vervaardiging van overige goederen
33. Reparatie en installatie van machines en apparaten
De subsidieaanvraag wordt ingediend bij SenterNovem te Zwolle, met gebruikmaking van het aanvraagformulier Overijssel Innoveert Verder!. Vanaf 1 januari 2010 zal SenterNovem Agentschap Nl
heten.
Artikel 3.49f
Naast de criteria die genoemd zijn in artikel 3.49e zijn de voorwaarden en voorschriften van de
kaderverordening, de EFRO-verordening, het besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 en de
EFRO regeling doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van toepassing.
Artikel 3.49g
Het is niet mogelijk deze regeling te cumuleren met andere Europese subsidies.
Artikel 3.49h
Als subsidiabele kosten worden uitsluitend de volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen
externe kosten in aanmerking genomen; door de subsidieontvanger gemaakt en betaald, conform
onderstaand schema.
•
Kosten derden: aan derden verschuldigde kosten;
•
Materialen & hulpmiddelen: kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op
historische aantoonbare aanschafprijzen;
•
Machines & apparatuur: kosten van de voor het project aangeschafte machines en apparatuur
en productiemiddelen, gebaseerd op een onafhankelijke waardebepaling;
•
Octrooikosten: kosten voor financieel juridische diensten, patenten en bankkosten, met
uitzondering van debetrente, boetes, financiële sancties en gerechtskosten;
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Subsidiabele kosten per subsidiabele activiteit:
Onderzoek

Ontwikkeling

(artikel 3.49d, sub a)

(artikel 3.49d, sub b)

(artikel 3.49d, sub c)

Kosten derden

X

X

X

Materialen en hulpmiddelen

X

X

X

Machines en apparatuur
Octrooikosten

X

Implementatie

X

X

X

X

De aanschafkosten voor machines en apparatuur worden niet aangemerkt als subsidiabele kosten bij
onderzoek ten behoeve van een innovatieproject.
Machines en apparatuur die uitsluitend voor het project worden aangeschaft en benut, worden als
zodanig als projectkosten in aanmerking genomen zonder de noodzaak van een evenredige tijdstoerekening.
De aanschafkosten van machines en apparatuur is gebaseerd op onafhankelijke waardebepaling.
Onder verbruikte materialen en hulpmiddelen worden stoffen verstaan die bestemd zijn voor
eenmalig gebruik ten behoeve van het project en die na be- of verwerking geen zelfstandige zaak
meer zijn. Onder de kosten hiervan worden ook begrepen de kosten van verloren productie bij
beproevingen. Een prototype of pilotplant valt daarom niet onder dit begrip verbruikt materiaal,
omdat dit wel zelfstandige zaken zijn. Hulpmiddelen zijn zelfstandige zaken die speciaal voor het
project worden aangeschaft, niet langer dan gedurende het project worden gebruikt en na afloop
van het project niet meer bruikbaar zijn. Hierbij valt bij voorbeeld te denken aan proefmatrijzen. In
geval van leasing kan uitgegaan worden van de leasetermijnen binnen de projectperiode exclusief
financieringskosten.
Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen zijn gebaseerd op historische aanschafprijzen.
Artikel 3.49i
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling zou als ‘staatssteun’ kunnen worden
aangemerkt (artikel 87 lid 1 van het EG Verdrag). Gelet op het maximaal te verlenen subsidiebedrag
is er de mogelijkheid gebruik te maken van een vrijstellingsverordening van de EG nr. 1998/2006,
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op de de-minimissteun. Dit betekent dat de
subsidieontvanger (dus per onderneming, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de
onderneming behoort) niet meer dan € 200.000,-- aan subsidie over een periode van drie
belastingjaren (dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun mag
ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de-minimissteun door de aanvrager in
het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en verklaren dat de
totale steun niet meer dan € 200.000,-- bedraagt. De vrijstelling is ook van toepassing op de afzet
en verwerking van landbouwproducten en op de sector vervoer. Ten aanzien van het laatste geldt
een specifieke beperking: de-minimissteun voor ondernemingen actief in de sector wegvervoer
wordt beperkt tot € 100.000,--. Aankoop van vervoermiddelen voor vrachtvervoer over de weg
(vrachtwagens) blijft uitgesloten. De de-minimisregel is onder andere niet van toepassing op de
primaire productie van landbouwproducten en de visserijsector (voor deze twee sectoren gelden
eigen de-minimisdrempels), exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte
van ingevoerde producten worden bevoordeeld.
Artikel 3.49k
Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Hierbij geldt dat wanneer de
aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te
vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.
Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag is ontvangen, stelt
Gedeputeerde Staten de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.
Artikel 3.49l
In afwijking van artikel 1.14 dienen alle stukken die in het aanvraagformulier zijn vermeld meegestuurd te worden.
Artikel 3.49n
Het voorschot van maximaal 50% wordt ambtshalve verstrekt.
Artikel 3.49o
In afwijking van artikel 1.19 overlegt de aanvrager een inhoudelijk verslag van de gepresteerde
activiteiten en alle facturen, van de door hem gemaakte en betaalde kosten, aangegane verplichtingen en verrichte betalingen en de eventueel aan het project toe te rekenen opbrengsten.
De subsidieontvanger dient tevens te verklaren dat de met de subsidie verkregen goederen en
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rechten in stand worden gehouden voor een periode van minimaal twee jaar na de subsidievaststelling.
Artikel 3.49p
Voor de vaststelling van de subsidie is geen accountantverklaring nodig.

Subparagraaf 2.7. Kennispark Twente
Artikel 3.51. Grondslag subsidie
Lid 1 en lid 2 komen te vervallen. Lid 3 wordt ontdaan van nummering.
Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.50 bedraagt de subsidie maximaal
€ 750.000,--.

Subparagraaf 2.8. Programma ICT-Diensteninnovatie
Artikel 3.52. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten die zijn omschreven binnen het
programma ICT-Diensteninnovatie 2008-2011.
Artikel 3.52a. Criteria
1. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, non-profit instellingen en ondernemingen voor zover deze passen binnen in het programma vastgestelde toepassingsdomeinen.
2. Aanvragen van bedrijven en gemeenten voor individuele steun komen niet in aanmerking.
Artikel 3.53. Grondslag subsidie
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.52 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale
subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000,--.
Artikel 3.53a. Adviescommissie
Ingediende activiteiten zoals omschreven in artikel 3.52 worden ter advisering voorgelegd aan de
Stuurgroep ICT-Diensteninnovatie.

Subparagraaf 2.9 Kennisintensieve maakindustrie (KIMI)
Vervallen (opgegaan in subparagraaf 2.6b).

Subparagraaf 2.10 Nano4vitality
Artikel 3.58. Grondslag subsidie
Lid 1: de doelstellingen van de modules zoals opgenomen in de Omnibus Decentraal Regeling wordt
vervangen door het programma Nano4vitality
Lid 2 komt te vervallen, met vernummering van de leden 3 en 4 in 2 en 3.

Subparagraaf 2.12 Recreatie en Toerisme
Artikel 3.68. Criteria
in lid 1 sub aii, wordt tussen de woorden ‘recreatieve’ en ‘routestructuren’ het woord ‘regionale’
toegevoegd.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.68
In de tweede alinea worden de woorden ‘samenhangend geheel van routes’ vervangen door
‘regionaal routenetwerk’.
Artikel 3.69. Grondslag voor subsidie
In lid 2 wordt tussen de woorden ‘recreatieve’ en ‘routestructuren’ het woord ‘regionale’ toegevoegd.
In lid 6 wordt als sub g toegevoegd: ‘grondverwervingskosten’.
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Paragraaf 3.1. Leren voor duurzame ontwikkeling
Algemene toelichting bij paragraaf 3.1:
2004-2007 wordt vervangen door 2008-2011.
De artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.74 komt als volgt te luiden:
Het PAS geeft dwingend recht aan de besteding van de subsidie. De provincie Overijssel geeft daarmee uitvoering aan het landelijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011, zoals
dat is overeengekomen tussen de Ministeries van LNV, VROM, BuZa/OS, OCW, het IPO en de UvW.
In het eerste lid van artikel 3.74 geven wij aan, wie een aanvraag kan indienen: gemeente- of
waterschapsbesturen – meesteal Burgemeester en Wethouders of het dagelijks bestuur van het
waterschap – of het bestuur van een organisatie of instelling met rechtspersoonlijkheid (vereniging
of stichting) die activiteiten uitvoert in Overijssel. Dit betekent dat ook rechtspersonen van buiten bij
de provincie een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen. Soms zal met de provincies Drenthe en
Gelderland afstemming nodig zijn voor aanvragen van de waterschapsbesturen. Afhankelijk van de
beoogde doelgroep en het betrokken deel van het waterschapsgebied zullen aanvragen bij beide
betrokken provincies en in goede afstemming tussen de betrokken colleges van Gedeputeerde
Staten worden behandeld. In het tweede lid van artikel 3:74 is de eis opgenomen van ‘additionaliteit’. Dat wil zeggen dat wij de verwachting hebben dat men ten behoeve van Leren voor duurzame
ontwikkeling een extra inspanning levert.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.77:
3.67 wordt vervangen door 3.77.

Paragraaf 3.6. Duurzame energie en energiebesparing Overijssel
Artikel 3.93, lid 4
Het volgende zinsdeel wordt toegevoegd: Voor investeringsprojecen geldt dat nieuwe utiliteitsbouw
en nieuwe woningbouw een EPC dient te bereiken van minimaal 25% lager dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag. Bestaande utiliteitsbouw en woningbouw dienen een energieprestatie van label A of B te bereiken. Voor de haalbaarheidsstudies en communicatieprojecten geldt
dit als na te streven ambitieniveau.
Er wordt een nieuw lid 9 toegevoegd:
9. Aanvragen voor projecten gericht op het opwekken van zonne-energie voldoen aan de volgende
criteria:
a. de productie van zonne-energie bedraagt minimaal 0,2 megawatt geïnstalleerd vermogen;
b. aan het project doen minimaal 25 particulieren of bedrijven mee;
c. projecten passen binnen de toepassingsgebied B (investeringen).
Aan de artikelsgewijze toelichting van artikel 3.93 wordt het volgende toegevoegd:
Lid 9
Gedeputeerde Staten geven een extra impuls aan het opwekken van duurzame energie doormiddel
van zonne-energie. Zonne-energie is momenteel in verhouding een dure bron van duurzame
energie. Dit komt door de hoge investeringskosten ten opzichte van de CO2-besparing. Omdat
zonne-energie in verhouding slecht scoort bij het berekenen van het CO2-rendement in deze
regeling, is het nodig om zonne-energie apart te beoordelen. Gedeputeerde Staten wil hiermee het
aantal zonne-energieprojecten vergroten en daardoor de zichtbaarheid van zonne-energie in
Overijssel vergroten.
Artikel 3.95. Grondslag subsidie
Er wordt een nieuw lid 4 toegevoegd:
4. De subsidie voor projecten als bedoeld in artikel 3.93, lid 9, bedraagt maximaal 50% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000,-- per project.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.95:
De zin “De aanvrager mag – indien onderbouwd – afwijken van de ze kengetallen.” komt te
vervallen.
Artikel 3.99. Wijze van behandeling van de aanvragen
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. In afwijking van het tweede lid worden aanvragen als bedoeld in artikel 3.93, lid 9, gerangschikt
in prioriteitsvolgorde op basis van:
a. de mate waarin het project bijdraagt aan de productie van zonne-energie;
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b.
c.

mate van deelname van particulieren of bedrijven;
de mate waarin de zonnepanelen zichtbaar geplaatst worden.

Paragraaf 3.7. Energiebesparingsfonds Woningen Overijssel
Artikel 3.103, lid 1, onder c
€ 500.000,-- wordt vervangen door € 1.000.000,-- per jaar.
Er wordt een nieuwe paragraaf 3.8, Gezonde scholen, toegevoegd:

Paragraaf 3.8. Gezonde scholen
Artikel 3.106. Begripsbepalingen
Rijksregeling: Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
31 augustus 2009, nr. PO/B&S/144859, ‘Verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs
2009’.
Artikel 3.107. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan gemeenten in Overijssel voor activiteiten waarvoor een subsidie is ontvangen op grond van de rijksregeling.
Artikel 3.108. Criteria
1. Voor het project is schriftelijk een subsidie verleend door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap op grond van de rijksregeling.
2. De activiteiten zijn uiterlijk 31 december 2010 afgerond.
Artikel 3.109. Rijksregeling
Indien de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit om de subsidieverlening als
bedoeld in artikel 3.107 tussentijds te verhogen, te wijzigen of in te trekken, zal Gedeputeerde
Staten dit besluit overeenkomstig volgen.
Artikel 3.110. Grondslag
De subsidie als bedoeld in artikel 3.107 bedraagt maximaal 1/3 van de verleende subsidie door het
Rijk.
Artikel 3.111. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kan een aanvraag worden ingediend vóór 1 augustus 2010.
Artikel 3.112. Stukken en bescheiden bij de aanvraag
In afwijking van artikel 1.14 gaat een subsidieaanvraag vergezeld van een afschrift van de
beschikking tot subsidieverlening van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 3.113. Stukken en bescheiden bij de aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van artikel 1.19 overlegt de subsidieontvanger bij de aanvraag de beschikking tot
vaststelling van de subsidie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 3.114. Verplichtingen subsidieaanvrager
Indien de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidieverlening tussentijds verhoogt,
wijzigt of intrekt stuurt de gemeente binnen vier weken hiervan een afschrift aan Gedeputeerde
Staten.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten willen een extra impuls geven aan de aanpak van het binnenmilieu van het
primair onderwijs. Dit betekent dat er voor meer leerlingen een gezond leefmilieu wordt gecreëerd,
als gevolg van een verbeterd binnenmilieu van klaslokalen. Deze subsidieregeling sluit aan bij de
Rijksregeling ‘verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009’. De provincie wil met
dit project meerdere scholen in Overijssel helpen. De provincie draagt hierdoor bij aan een gezond
leefmilieu voor een grote groep leerlingen en docenten.
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Artikelsgewijse toelichting
Artikel 3.108
Om aanspraak te maken op de provinciale subsidieregeling Gezonde scholen, moet de gemeente
subsidie verleend hebben gekregen van het Rijk op grond van de Rijksregeling ‘Verbetering
binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009’.
Artikel 3.109
Gedeputeerde Staten sluiten aan bij de rijksregeling. Indien het Rijk besluit om tussentijds de
subsidieverlening te verhogen te wijzigen of in te trekken, dan zal Gedeputeerde Staten naar
aanleiding van het besluit van het Rijk de subsidieverlening aanpassen. Op grond van artikel 1.14
dient de gemeente Gedeputeerde Staten binnen vier weken schriftelijk op de hoogte te brengen.
Artikel 3.110
Gedeputeerde Staten verlenen maximaal 1/3 deel van de verleende Rijkssubsidie. Dit betekent dat
indien de gemeente van het Rijk een subsidie heeft ontvangen van € 90.000,--, Gedeputeerde
Staten maximaal € 30.000,-- subsidie zullen verlenen.
Artikel 3.111
De gemeente ontvangt uiterlijk 1 mei 2010 de beslissing van het Rijk. Voor 1 augustus 2010 dient
de gemeente de subsidieaanvraag in bij de provincie .

Hoofdstuk 5. Bijzondere bepalingen Ruimte, Wonen en
Bereikbaarheid
Paragraaf 5.1. Effectuering ruimtelijk beleid
Artikel 5.1. Criteria
Lid 1: “streekplan” wordt vervangen door “provinciaal ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in met
name de Omgevingsvisie Overijssel”.
Lid 2: voor ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd “ruimtelijke ordening en”
Lid 3: “aan één of meer van de volgende criteria” wordt vervangen door: “aan criteria a en b en
daarnaast aan één of meer van de volgende criteria c tot en met f”.
Artikel 5.2. Grondslag subsidie
Lid 1: toegevoegd wordt “externe” voor kosten.
Lid 1: toegevoegd wordt “, lid 3” achter artikel 5.1
Toelichting
Bij paragraaf 5.1: “het streekplan” wordt vervangen door “de Omgevingsvisie Overijssel”.
Artikel 5.1: Toelichting van lid 1 behoort bij lid 2.

Paragraaf 5.2. Stedelijke Vernieuwing Overijssel
Deze paragraaf wordt ingetrokken.

Paragraaf 5.3. Stimulering re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed
Artikel 5.9. Criteria
Lid 1: “Overijssel 2004-2007” wordt vervangen door “Overijssel 2009-2012”,
Lid 2, sub c, komt te vervallen.
Artikel 5.10. Grondslag subsidie
Lid 3: maximum van € 75.000,-- wordt vervangen door maximum van € 100.000,--.
Artikel 5.11 Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.
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Artikel 5.13. Adviescommissie
Vervallen.

Paragraaf 5.4. Realisatie van verkeers- en vervoersprojecten
Artikel 5.14. Criteria
Lid 1, sub a: “Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Overijssel” wordt vervangen door
“Omgevingsvisie Overijssel”.
Lid 2: € 25.000,-- vervangen door € 100.000,--.
Artikel 5.16. Indieningstermijn aanvraag
Lid 1: 1 oktober wordt vervangen door 1 november.
Lid 2: “en tweede” komt te vervallen.
Artikel 5.19. Verantwoordingssytematiek specifieke uitkeringen
Lid 1: “vier maanden” wordt vervangen door “twee maanden”.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.14
“Provinciaal en Verkeers- en Vervoersplan Overijssel (PVVP)” wordt vervangen door “Omgevingsvisie
Overijssel”.
Artikel 5.16
“Team Verkeer en Vervoer” wordt vervangen door “team RWB Mobiliteit”.
Artikel 5.17
“Educatielijst” wordt vervangen door “opsomming van”.
Bij artikel 5.19 komt een nieuwe toelichting:
Voor de verslaglegging c.a. van de gedragsbeïnvloedingsprojecten dient gebruik te worden gemaakt
van het verantwoordingsformulier. Dit formulier is op te vragen bij het team RWB Mobiliteit van de
provincie Overijssel.

Paragraaf 5.5. Bouwimpuls
Deze paragraaf wordt ingetrokken.

Paragraaf 5.7. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Artikel 5.31. Subsidiabele activiteiten
Artikel 5.31 komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten kunnen aan gemeenten in Overijssel eenmalig een subsidie verlenen voor
woningbouwprojecten die een schriftelijk verleende Rijksbijdrage hebben voor de tweede tranche als
bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (Stcrt. 2009,
114) ter stimulering van de woningbouwproductie.
Artikel 5.32. Grondslag subsidie
Artikel 5.32, lid 1, komt als volgt te luiden:
1. De subsidie als bedoeld in artikel 5.31 ten behoeve van een woningbouwproject bedraagt ten
hoogste € 5.000,-- per woning waarvoor door het Rijk een bijdrage is verleend.
Artikel 5.33. Indieningstermijn aanvraag
“15 oktober 2009” wijzigt in “15 januari 2010”.
Algemene toelichting
De tweede alinea komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten nemen ook maatregelen om de woningbouw te stimuleren en hebben de
rijksbijdrage van de 1e tranche verdubbeld. Voor de tweede tranche verlenen Gedeputeerde Staten
een bijdrage van € 5.000,-- per woning aan Overijsselse gemeenten die een rijkssubsidie hebben
ontvangen voor de 2e tranche van het Rijk.
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Er wordt een nieuwe paragraaf 5.8, Stimuleringsregeling Collectief particulier opdrachtgeverschap,
toegevoegd:

Paragraaf 5.8. Stimuleringsregeling Collectief particulier opdrachtgeverschap
Artikel 5.38. Begripsbepalingen
CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Artikel 5.39. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen in het kader van het stimuleren van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap voor:
a. activiteiten ter voorbereiding van een woningbouwproject, in het kader van CPO;
b. het doen van onderzoek, vergroten van deskundigheid en voor het inhuren van gemeentelijke
begeleiding van initiatieven als bedoeld in sub a.
Artikel 5.40. Criteria
1. Een woningbouwproject als bedoeld in artikel 5.39 bestaat uit tenminste drie woningen.
2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 5.39, sub a, wordt ingediend door een groep particulieren,
georganiseerd in een stichting of een vereniging.
3. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.39, onder b, moet voldoen aan de volgende
criteria:
a. de aanvraag wordt ingediend door een gemeente;
b. indien het een aanvraag voor begeleiding van een CPO initiatief betreft, dient er sprake te
zijn van een groep particulieren, als genoemd in artikel 5.40, tweede lid;
c. de gemeente dient aannemelijk te maken dat zij een locatie voor CPO-projecten heeft of
dient aannemelijk te maken dat zij dit planologisch mogelijk maakt of heeft gemaakt.
Artikel 5.41. Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidies als bedoeld in artikel 5.39 in de vorm van een
stimuleringssubsidie.
Artikel 5.42. Grondslag
1. De subsidie als bedoeld in artikel 5.32, sub a, bedraagt € 2.500,-- per woning met een maximum van € 25.000,-- voor het hele CPO project.
2. De subsidie als bedoeld in artikel 5.32, sub b, bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met
een maximum van € 10.000,--.
Artikel 5.43, Aanvullende stukken bij aanvraag
Aanvulling op artikel 1.10 overlegt de aanvrager bij de aanvraag als bedoeld in artikel 5.39, eerste
lid, een opdrachtverlening voor tenminste één van de activiteiten in de voorbereidingsfase.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten willen – in aansluiting op initiatieven vanuit het Ministerie van VROM - het
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap sterker dan voorheen stimuleren. De daarvoor bestemde
rijksmiddelen worden via deze paragraaf beschikbaar gesteld voor initiatieven van georganiseerde
groepen huishoudens die gezamenlijk de bouw van hun toekomstige woningen ter hand nemen.
De CPO houdt in dat een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, die in
eigen beheer met zelf gekozen partners zonder winstoogmerk een (woning)bouwproject ontwikkelt
en realiseert. Om particulieren in de opstartfase te ondersteunen zijn twee verschillende subsidies
beschikbaar:
•
aan groepen particulieren georganiseerd in een vereniging of stichting;
•
aan gemeenten die particulieren willen ondersteunen.
De subsidie aan particulieren kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het inschakelen van
deskundige procesondersteuning, en bijvoorbeeld een architect, ter voorbereiding van hun
woningbouwplan.
De subsidie aan gemeenten is bedoeld voor enerzijds het stimuleren van CPO binnen de eigen
gemeente en anderzijds het vergroten van de eigen kennis over CPO.
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Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen Water en Bodem
Paragraaf 6.4. Ruimte voor de Vecht
Art 6.19. Begripsbepalingen
De begripsbepaling van Startdocument wordt vervangen door Masterplan: het document ‘Masterplan
Ruimte voor de Vecht’, dat op 18 november 2009 is vastgesteld door Provinciale Staten van
Overijssel.
Bij de begripsbepaling van Ruimte voor de Vecht wordt Startdocument vervangen door Masterplan.
De begripsbepaling van Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009 wordt vervangen door Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal: een overzicht, inclusief beschrijvingen, van geprogrammeerde
projecten die door de gezamenlijke Vechtdal overheden en de provincie Overijssel wordt vastgesteld.
Toegevoegd wordt de volgende begripsbepaling:
Breed Bestuurlijk Overleg: het overleg tussen bestuurlijke vertegenwoordigers van de partijen die
deelnemen aan het programma Ruimte voor de Vecht.
Artikel 6.20. Subsidiabele activiteiten
“Projectenoverzicht Vecht en Vechtdal 2009” wordt vervangen door “Uitvoeringsprogramma Vecht
en Vechtdal”.
Artikel 6.21. Criteria
De term ‘startdocument’ wordt vervangen door ‘Masterplan’.
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 € 500.000,-- per project .
Artikel 6.23. komt als volgt te luiden:
Artikel 6.23. Bijzondere bepalingen over aanvragen van Vechtdaloverheden
Gedeputeerde Staten kennen alleen subsidie toe als zij ten aanzien van de subsidieaanvraag een
positief advies hebben ontvangen van het Breed Bestuurlijk Overleg Ruimte voor de Vecht.

Paragraaf 6.5. Subsidie asbestsanering bodem voor particulieren en agrariërs
In de eerste zin van de algemene toelichting wordt “spoedeisende asbestsaneringen” vervangen
door “ernstige asbestverontreinigingen”. Verder wordt “eigenaar van een woning” vervangen door
“eigenaar van grond voor particulier gebruik”.
Artikel 6.24. Begripsbepalingen
Sub a: “stortlocatie” wordt vervangen door “verwerkingslocatie”; tevens wordt aan het eind
toegevoegd: Hieronder valt tevens de sanering van andere bodemverontreinigingen voor zover
saneringstechnisch onlosmakelijk verbonden met de asbestsanering bodem.
Artikel 6.25. Criteria
Aan de aanhef wordt het volgende zinsdeel toegevoegd: en voor zover de provincie Overijssel
bevoegd gezag is op grond van de Wet bodembescherming.
Sub b: de bestaande tekst wordt vervangen door: de aanvrager moet als natuurlijk persoon
eigenaar van grond voor particulier gebruik of eigenaar van een agrarisch bedrijf zijn.
Sub c: “de betrokken woning” wordt vervangen door “de betrokken grond”.
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.25 wordt aan het begin de volgende zin toegevoegd:
De provincie Overijssel is geen bevoegd gezag voor de rechtstreekse gemeenten Zwolle, Deventer,
Almelo, Hengelo en Enschede.
Toellichting bij sub b:
Onder grond voor particulier gebruik wordt tevens een woning of andere opstallen van de aanvrager
begrepen. Onder agrarisch bedrijf worden alle daartoe behorende kadastrale percelen begrepen,
ongeacht hun situering ten opzichte van de boerderij.
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Artikel 6.26. Grondslag subsidie
In lid 1 wordt het zinsdeel “waarbij … geldt” vervangen door “waarbij voor de kosten van herinrichting van het gesaneerde terrein in geval van een weiland een bijdrage geldt van de werkelijke
kosten tot een maximum van € 10,-- (incl. BTW), en in geval van een tuin de werkelijke kosten tot
een maximum van € 25,-- (incl. BTW), per m2 vergraven oppervlakte.
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.26 wordt achter ‘(…) per m2 vergraven oppervlakte’ de
volgende zin toegevoegd:
De werkelijke herinrichtingskosten dienen enerzijds te blijken uit een bij de subsidieaanvraag
gevoegde beschrijving, tekening of foto, en anderzijds uit een in de aanvraag aangegeven raming
van de kosten.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.27 wordt de 2e volzin vervangen door:
Tijdens het vooroverleg wordt door de provincie aangegeven hoe de aanvrager tot keuze van een
erkend milieukundig adviesbureau kan komen, welk adviesbureau vervolgens namens de aanvrager
de subsidieaanvraag voorbereidt (o.a. aanvragen drie offertes bij erkende aannemers met beoordeling daarvan in overleg met provincie), en deze bij Gedeputeerde Staten indient.
Artikel 6.28
Het bestaande lid 1 wordt vervangen door:
1. Op de subsidieaanvraag kan niet eerder door Gedeputeerde Staten worden beslist dan nadat
zij:
a. in geval van een eenvoudige sanering een BUS-melding hebben geaccepteerd;
b. in geval van overige saneringen een beschikking ernst en spoed hebben genomen, alsmede
het saneringsplan hebben goedgekeurd;
c. in de gevallen onder a en b een bij de subsidieaanvraag gevoegde kostenraming hebben
ontvangen, alsmede drie uitgebrachte offertes voor de uitvoering van de sanering door
aannemers erkend op grond van het besluit Bodemkwaliteit.
De bestaande toelichting bij artikel 6.28 komt te vervallen.
De artikelen 6.29 en 6.30 worden vervangen door een nieuw artikel 6.29 waarbij het bestaande
artikel 6.31 wordt vernummerd tot artikel 6.30.
Artikel 6.29. Uitvoering sanering en vaststelling subsidie
1. De subsidieontvanger voert de sanering uit, en dient een evaluatieverslag ter goedkeuring bij
Gedeputeerde Staten in, binnen de termijnen als gesteld in de Wet bodembescherming.
2. In afwijking van artikel 1.18 dient de subsidieontvanger, binnen vier weken na indiening van
het evaluatieverslag, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij Gedeputeerde Staten in.
Hierbij overlegt hij, in aanvulling op artikel 1.19, tevens alle gespecificeerde rekeningen
betreffende de uitgevoerde asbestsanering bodem.
3. In afwijking van artikel 1.22 beslissen Gedeputeerde Staten, binnen vier weken na hun goedkeuring van het evaluatieverslag, op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen Jeugd, Sociale Infrastructuur
en Cultuur
Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 7.3. Niet-subsidabele kosten
Vervallen.
Artikel 7.4. Indieningstermijn aanvraag
Vervallen.
Artikel 7.7. Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
Vervallen.
Artikel 7.23b. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan een werkleerbedrijf dat een kwetsbare jongere
een werkleertraject aanbiedt met deskundige begeleiding door een werkleermeester met perspectief
op een reguliere baan.
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Artikel 7.23c. Criteria
De aanvraag voor de subsidie als bedoel in artikel 7.23b voldoet aan de volgende criteria:
a. het werkleertraject duurt minimaal 12 maanden;
b. de jongere wordt begeleid door een werkleermeester;
c. de werkleermeester en de ITB-er werken nauw samen aan het realiseren van het individuele
trajectplan van de kwetsbare jongere;
d. het werkleertraject is vastgesteld in een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een
detacheringsovereenkomst, die in overleg met de ITB-er is opgesteld;
e. het werkleertraject resulteert in ten minste een startkwalificatie voor de jongere of een
reguliere baan bij het werkleerbedrijf of een andere onderneming.
Artikel 7.23d. Grondslag subsidie
1. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- per werkleertraject per kwetsbare jongere met een
maximale subsidie van € 200.000,-- per werkleerbedrijf.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de subsidie maximaal de ruimte die de betreffende
subsidieontvanger heeft binnen de vrijstelling voor de-minimissteun.
Artikel 7.23e. Gegevens en bescheiden bij de aanvraag
In afwijking van artikel 1.14 overlegt de aanvrager:
a. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. een door de regionale coördinator afgegeven schriftelijk advies ten aanzien van de plaatsing
van de kwetsbare jongere bij het werkleerbedrijf;
c. een ingevuld en ondertekend de-minimisverklaring.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten willen kwetsbare jongeren een toekomst bieden door sterk in te zetten op
werk voor deze groep.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.23a
Sub a: Het werkleerbedrijf is al dan niet een rechtspersoon of een (semi)overheidsorganisatie die
een werkleertraject voor een kwetsbare jongere biedt. Het werkleerbedrijf stelt een deskundige
werkleermeester beschikbaar die tijd en ruimte krijgt om de jongere praktijkbegeleiding te bieden
en de gemaakte afspraken met de ITB’er te realiseren.
Dit betekent dat alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid een
aanvraag kunnen indienen. De belangrijkste voorbeelden van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of de naamloze vennootschap (NV). Voorbeelden van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de
maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Onder overheidsorganisatie vallen alle soorten organisaties die overheidstaken uitvoeren. Dit zijn overheidsinstanties
die door de overheid zijn ingesteld, zoals ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en
uitvoerende organisaties en diensten zoals inspecties, agentschappen, politiediensten en rechterlijke
macht.
Sub b: Het gaat hierbij om jongeren tussen de 16 en 27 jaar die ingeschreven is als werkzoekende
bij het UWV-jongerenloket en die door opleidingstekorten geen startkwalificatie heeft kunnen
behalen. De jongere woont in een van de regio’s IJssel-Vecht, Stedendriehoek of Twente of heeft
geïndiceerde jeugdzorg bij een Overijsselse jeugdzorgaanbieder.
De jongere is arbeidgeschikt en kan moeilijk aan een baan komen en behouden omdat de jongere
naast een niet afgeronde opleiding te maken heeft met minstens één van de volgende problemen:
psychosociale problemen, schulden, verslaving, justitieverleden, problematische woonsituatie of
maatschappelijk isolement;
Sub d: De ITB’er stelt in overleg met de jongere en het werkleerbedrijf een individueel ontwikkelingsplan op. De ITB’er werkt onder begeleiding van de regionale projectcoördinator. De ITB’er is
bevoegd om te beoordelen of sprake is van een kwetsbare jongereop gornd van deze subsidieregeling.
Sub e: De regionale projectcoördinator is de coördinator van de ITB’ers en geeft advies ten aanzien
van de plaatsing van de jongere.
Sub f: De kwetsbare jongere wordt door een ITB’er begeleid naar een werkleerbedrijf waar deze
jongeren een werkleertraject aangeboden krijgt voor minimaal 12 maanden.
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De taken van de ITB’er zijn onder andere:
•
de ITB’er indiceert of een jongere aangemerkt kan worden als een kwetsbare jongere op grond
van deze subsidieregeling;
•
de ITB’er stelt het contract tussen werkleerbedrijf en jongere op, waarin onder andere werkzaamheden, voorwaarden, traject naar regulier werk, scholingsafspraken, regeling vergoeding/
uitkering (in samenwerking met bedrijf, gemeente en/of UWV) en organisatie scholingstraject
geregeld zijn;
•
de ITB’er stelt een individueel plan van aanpak voor de jongere op waarin gemaakte afspraken
met het werkleerbedrijf worden vastgelegd;
•
de ITB’er begeleidt de jongeren in de realisatie van het individuele plan van aanpak en
communiceert met de werkleermeesters in het werkleerbedrijf;
•
de de ITB’er en de werkleermeester werken nauw samen.
Gedurende het werkleertraject kent de jongere twee begeleiders. Vanuit het werkleerbedrijf heeft de
jongere te maken met een werkleermeester die praktijkbegeleiding biedt ten aanzien van alle
aspecten van de baan/werkplek. Daarnaast is de ITB’er die op alle andere gebieden de begeleiding
verzorgt en die ook contactpersoon is naar gemeente, UWV, school, woningcoörporaties, enz.
Artikel 7.23b
Het werkleertraject duurt minimaal 12 maanden.
Er zijn verschillende vormen van een overeenkomst tussen een werkleerbedrijf en de jongere
mogelijk:
•
een stageovereenkomst, waarbij de jongere een inkomensondersteuning krijgt;
•
een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, waarin het bedrijf vanaf de start optreedt als formele
werkgever. In dit geval wordt het bedrijf door de ITB’er ondersteund bij het aanvragen van
loonkostensubsidie en afdrachtskorting;
•
een detacheringsovereenkomst waarbij een deelnemer formeel in dienst is van een detacheringsbedrijf, dat juridisch aansprakelijk is (inclusief loonbetaling).
Het werkleerbedrijf:
•
stelt een ervaren werknemer beschikbaar die voldoende tijd en ruimte krijgt om de jongere te
begeleiden;
•
biedt perspectief op een reguliere baan;
•
biedt de mogelijkheid om de werkplek te koppelen aan een opleiding.
Na afronding van het werkleertraject heeft de kwetsbare jongere ten minste een startkwalificatie of
blijft in dienst van het werkleerbedrijf.
Artikel 7.23d
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling zou als ‘staatssteun’ kunnen worden
aangemerkt (artikel 87, lid 1 van het EG Verdrag). Gelet op het maximaal te verlenen subsidiebedrag is er de mogelijkheid gebruik te maken van een vrijstellingsverordening van de EG nr.
1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op de-minimissteun. Dit
betekent dat de subsidie-ontvanger (dus per onderneming, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort) niet meer dan € 200.000,-- aan subsidie over een
periode van drie belastingjaren (dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties)
aan steun mag ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de de-minimissteun door
de aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en
verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,-- bedraagt. De vrijstelling is ook van
toepassing op de afzet en verwerking van landbouwproducten en op de sector vervoer. Ten aanzien
van het laatste geldt een specifieke beperking: de-minimissteun voor ondernemingen actief in de
sector wegvervoer wordt beperkt tot 100.000 euro. Aankoop van vervoermiddelen voor vrachtvervoer over de weg (vrachtwagens) blijft uitgesloten. De de-minimisregel is onder andere niet van
toepassing op de primaire productie van landbouwproducten en de visserijsector (voor deze twee
sectoren gelden eigen de-minimisdrempels, zie hieronder), exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld.
Voor landbouwbedrijven (een primaire producent van landbouwproducten in de zin van Bijlage I
EG-Verdrag) bedraagt de maximale steun € 7.500,-- . Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,-- steun
binnen een periode van drie belastingjaren ontvangen, zonder dat de overheid dat vooraf aan de
Europese Commissie moet melden.
Artikel 7.23e
Het werkleerbedrijf kan een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Overijssel wanneer deze een
schriftelijk advies heeft van de regionale projectcoördinator ten aanzien van de plaatsing van een
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kwetsbare jongere bij het werkleerbedrijf. De subsidieaanvrager kan hiervoor het aanvraagformulier
Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt gebruiken.

Paragraaf 4. Senioren
Artikel 7.25. Subsidiabele activiteiten
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:
1. Gedeputeerde Staten kunnen rechtspersonen uitnodigen om een subsidie aan te vragen voor
doorontwikkeling van reeds door Gedeputeerde Staten gesubsidieerde activiteiten gericht op
senioren.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.25, lid 2
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de doorontwikkeling van projecten gericht op
senioren. Het gaat op projecten waarvan de resultaten die in de ontwikkelingsfase behaald zijn,
gebruikt worden ter verbetering van de activiteiten waarvoor eerder door Gedeputeerde Staten
subsidie is verleend. Gedeputeerde Staten nodigen rechtspersonen uit om een subsidieaanvraag in
te dienen. Dit betekent dat voor dit onderdeel niet alle rechtspersonen een subsidieaanvraag kunnen
indienen.
Artikel 7.26. Criteria
Sub a wordt als volgt gewijzigd:
a. er is voor ten minste 25% cofinanciering van de subsidiabele kosten.
Er wordt een nieuw sub d toegevoegd:
d. Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor om te besluiten welke activiteiten op grond
van artikel 7.25, lid 2, voor subsidie in aanmerking komen.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.26 wordt achter de eerste zin de volgende zin toegevoegd:
De cofinanciering kan ook in de loop van het project worden geregeld.
De zin “Wanneer GS (…) niet als cofinanciering” komt te vervallen.

Paragraaf 5. Vrijwilligers
Artikel 7.28. Criteria
Lid 1, sub a: Er is voor ten minste 25% cofinanciering van de subsidiabele kosten.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.28 wordt achter de eerste zin de volgende zin
toegevoegd:
De cofinanciering kan ook in de loop van het project worden geregeld.
De zin “Wanneer GS (…) niet als cofinanciering” komt te vervallen.

Paragraaf 7. Zorg
Artikel 7.37. Criteria
Lid 2, sub c: Er is voor ten minste 25% cofinanciering van de subsidiabele kosten.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.37 wordt achter de vierde zin de volgende zin
toegevoegd:
De cofinanciering kan ook in de loop van het project worden geregeld.

Paragraaf 11. Cultuurdeelname
Artikel 7.51. Begripsbepalingen
Sub a wordt als volgt gewijzigd:
a. actieve cultuurdeelname: actief bezig zijn met alle vormen van kunst en cultuur, als
amateurkunstenaar, als cursist, deelnemer, vrijwilliger of liefhebber.’
Sub b:
•
“het beoefenen …” wordt vervangen door “het actief beoefenen …”;
•
“in levensonderhoud” wordt vervangen door “in het levensonderhoud”.
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Sub d:
•
“in buitenschoolsverband” wordt vervangen door “buiten schoolverband”;
•
“Buitenschoolse cultuureducatie is leren over …” wordt vervangen door “Cultuureducatie is leren
over …”;
•
“ciultuur” wordt vervangen door “cultuur”;
•
“Ook het leren beoordelen, genieten en zelf beoordelen van kunst – buitenschools – hoort
daarbij” wordt vervangen door “Ook het leren beoordelen en genieten van kunst en cultuur
hoort daarbij”;
•
“Erfgoededucatie heeft betrekking op … tot doel hebben” wordt vervangen door “Erfgoededucatie omvat een breed spectrum aan activiteiten die zowel kennis en begrip als beleving van
erfgoed tot doel hebben. Bij erfgoed gaat het om: musea, monumenten, de gebouwde omgeving, archieven, archeologie, industrieel en mobiel erfgoed, landschap en immaterieel erfgoed
en maatschappelijke leven. Ook het zelf gebruiken van media en het zelf vervaardigen van
audiovisuele producties is onderdeel van media-educatie.”
Sub
•
•
•

e:
“artistiek-inhoudelijke” wordt vervangen door “artistieke en inhoudelijke”;
“de betrokken kunstenaar” vervalt;
“en samenhang daarmee aan de creativiteit en de creatieve cultuurdeelnameaspecten van de
kwaliteit” wordt vervangen door “en in samenhang daarmee aan de creativiteit en de actieve
cultuurdeelname aspecten van de kwaliteit.”

Sub f:
“de methode of activiteit is nieuw voor de aanvrager of de methode draagt aan een andere vorm
van innovatie in zich.” wordt vervangen door “de methode of activiteit is nieuw of heeft een andere
vorm van innovatie in zich.”
Sub g:
•
“divers” wordt vervangen door “diversiteit”;
•
“bevollkingsgroepen” wordt vervangen door “bevolkingsgroepen”.
Sub h:
toegevoegd wordt: “De activiteit is overdraagbaar naar tijd en plaats.”
In de artikelsgewijze toelichting wordt de volgende zinsdeel:
“spreiding is van activiteiten is en draagt de provincie zorg voor het bereiken van alle terreinen van
het cultuurbeleid” vervangen door “spreiding van activiteiten is en dat alle terreinen van het
cultuurbeleid worden bereikt”.
Artikel 7.52. Subsidiabele activiteiten
Artikel 7.52 komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van
activiteiten op het terrein van amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie of volkscultuur. Het
gaat hierbij om activiteiten die gericht zijn op:
a. de bevordering of stimulering van het aanbod;
b. de actieve deelname aan kunst en cultuur;
c. het verbeteren van één of meerdere van de volgende voorwaarden:
1. begeleiding;
2. scholing;
3. de presentatiemogelijkheden;
4. de samenwerking met professionals.
Artikelsgewijze toelichting
“Gedeputeerde Staten kunnen (…) minimaal 2 gemeenten” wordt naar de toelichting bij artikel 7.53
verplaatst.
Artikel 7.53. Subsidievorm
Artikel 7.53 komt als volgt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie als bedoeld in artikel 7.52. in de vorm van een
stimuleringssubsidie voor subsidies vanaf € 2.500,-- tot maximaal € 5.000,--.
2. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie als bedoeld in artikel 7.52. in de vorm van een
prestatiesubsidie voor subsidies vanaf € 5.000,-- tot maximaal € 50.000,--.
Artikel 7.54. Criteria
Lid 1, sub b: “artistiek-inhoudelijke” wijzigt in “artistieke en inhoudelijke”.

22

Provinciaal blad nr. 2009 – 85

Lid 2: “eerste lid” komt te vervallen.
Lid 2, sub b: “de activiteit is divers” wordt vervangen door “de activiteit draagt bij aan de diversiteit
van de culturele activiteiten in Overijssel”.
Lid 3: “eerste lid” komt te vervallen.
Lid 5 komt te vervallen.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 7.54:
“adviescommissie cultuur” wordt vervangen door “adviescommissie cultuurdeelname”.
Artikel 7.55. Grondslag subsidie
Lid 1: ‘eerste lid’ komt te vervallen
Artikel 7.56. Adviescommissie cultuurdeelname
Lid 2: “over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit” wordt vervangen door “over de artistieke en
inhoudelijke kwaliteit ervan”.
Artikelsgewijze toelichting
“artistiek-inhoudelijke” wijzigt in “artistieke en inhoudelijke”.
Artikel 7.59. Indieningstermijn aanvraag
De aanvraag voor subsidie wordt ingediend op een nader te bepalen datum.

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen Landelijk gebied
Paragraaf 8.1. Algemene bepalingen
Artikel 8.1. Definities
Sub f: achter PB L277 wordt toegevoegd: /113.
Sub h: “Commissie” wordt vervangen door “Raad”.
Sub k: het zinsdeel “betreffende de toepassing (…) regionale steun” wordt vervangen door “waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening).

Paragraaf 8.5. Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw en
aanvullende opgave reconstructiegebied (pMJP 1.1.5 en 1.1.6)
Artikel 8.18. Subsidiabele activiteiten
Aan lid 1, sub b, wordt toegevoegd: en daarmee samenhangende investeringen in energievoorzienings- en waterhuishoudingsmaatregelen die de duurzaamheid van de landbouw vergroten.
Aan lid 1, sub c, wordt toegevoegd: en daarmee samenhangende investeringen in energievoorzienings- en waterhuishoudingsmaatregelen die de duurzaamheid van de landbouw vergroten.

Paragraaf 8.6. Stimulering verplaatsing voor realisatie provinciale doelen natuur,
water, recreatie of landschap en de verbetering van de ruimtelijke structuur van de
landbouw (pMJP 1.1.5, 2.1.1 en 2.1.5)
Algemene toelichting wordt als volgt aangepast:
Achter de tweede alinea “Verplaatsing van landbouwbedrijven (…) van het Rijk (artikel 80.23,
lid 2))” wordt toegevoegd:
Subsidie kan worden verleend:
•
bij aankoop in een bij het besluit gevoegd aangewezen gebied of gebied waarvoor een
realisatieplan is opgesteld.
•
bij levering van EHS-grond wanneer de gronden zijn gelegen buiten de aangewezen gebieden.
Vierde bolletje:
In de toelichting wordt bij het vierde zwarte bolletje, in de eerste zin, achter “… is aangekocht …”
toegevoegd “of is gelegen in een gebied waarvoor een realisatieplan is opgesteld”.
Vijfde bolletje:
In de eerste zin wordt achter “… aangewezen gebied …” toegevoegd “een gebied waarvoor een
realisatieplan is opgesteld …”.
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Bij punt 1 wordt achter “… een aangewezen gebied…” toegevoegd “of een gebied waarvoor een
realisatieplan is opgesteld”.
Bij punt 2 wordt achter ‘… een aangewezen gebied …” toegevoegd “dan wel een gebied waarvoor
een realisatieplan is opgesteld”.
Artikel 8.22. Subsidiabele activiteiten
Aan lid 2 wordt een nieuw sub b toegevoegd, met vernummering van het huidige sub b in sub c:
b. gebieden waarvoor een realisatieplan is opgesteld of
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.22, lid 2:
Een realisatieplan is een plan dat aangeeft hoe de realisatie van nieuwe natuur in een bepaald
gebied zal plaatsvinden.
Artikel 8.23. Criteria
Aan lid 3 wordt een volgende zinsdeel toegevoegd:
Indien door aantoonbare overmacht de hervestiging van een volwaardig bedrijf op een andere plaats
binnen de gestelde termijn, niet mogelijk is kan de termijn voor hervestiging verlengd worden met
maximaal vierentwintig maanden. De datum voor realisatie zal na verlenging nooit later zijn dan
zestien maanden na het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de hervestiging van het
bedrijf.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.23, lid 3:
Onder overmacht moeten in ieder geval de volgende situaties worden verstaan:
•
meerdere serieuze onderhandelingen over een hervestigingslocatie zijn niet succesvol geweest
en voor de hervestigingslocatie moet een vergunningtraject doorlopen worden;
•
het traject voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen neemt door onvoorziene en niet
verwijtbare omstandigheden langere tijd in beslag dan voorzien bij het afsluiten van de overeenkomst.
Artikel 8.24. Grondslag
Lid 1: na “aangewezen gebieden” wordt toegevoegd “en gebieden waarvoor een realisatieplan is
opgesteld”.
Er wordt een nieuw artikel inzake voorschotverlening toegevoegd:
Artikel 8.26a. Voorschotverlening
In afwijking van artikel 1.17 kunnen Gedeputeerde Staten alleen een voorschot verlenen:
a. ten behoeve van het onderdeel verplaatsingskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte
kosten of binnenkort te maken kosten;
b. ten behoeve van het onderdeel investeringskosten als de verplaatsing obstakelvrij is.

Paragraaf 8.7. Stimuleren van innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1)
De paragraaf komt in zijn geheel als volgt te luiden:
Artikel 8.27. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor:
a. het inkopen van kennis voor het beantwoorden van een concrete kennisvraag met betrekking
op een innovatief project in de landbouw- en voedselsector (vouchers);
b. activiteiten gericht op het versterken van het innovatieve vermogen van de agrarische bedrijven
en samenwerkingsverbanden van agrarische bedrijven en andere bedrijven;
c. samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, productiewijzen en/of
technologieën (keteninnovatie).
Artikel 8.28. Criteria
1. De aanvraag voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub a, heeft betrekking op het gebruik van adviesdiensten en/of kennisinstellingen door (een) landbouwondernemer(s) voor een innovatief project en is afkomstig van een landbouwbedrijf, van een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven of van een samenwerkingsverband van agrarische
bedrijven en andere bedrijven of organisaties.
2. De aanvraag voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub b, kan betrekking hebben op ondersteuning van de vorming en professionalisering van clusters, ketens en
netwerken van bedrijven gericht op innovatie en/of op kennisontwikkeling en/of op kennisspreiding in het agrocluster en is afkomstig van een landbouwbedrijf of van een samenwerkingsverband van agragrische bedrijven of van een samenwerkingsverband van agrarische
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3.

4.
5.

bedrijven en andere bedrijven of organisaties, waarbij minimaal 10 bedrijven deelnemen in het
project of waarbij het project direct bijdraagt aan het verhogen van het innovatief vermogen
van een aanzienlijk gedeelte van de landbouw- en voedselsector.
De aanvraag voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub c, heeft betrekking op een samenwerkingsproject van landbouwbedrijven of van landbouwbedrijven met
andere partners (keten en/of gebiedspartijen) en/of kennisinstellingen, gericht op product-,
proces- en systeeminnovaties in de landbouw- en voedselsector.
De activiteit als bedoeld in artikel 8.27, sub c, heeft een innovatieve waarde voor de sector of
een deel daarvan.
Subsidieverlening aan een landbouwbedrijf moet voldoen aan artikel 4 dan wel artikel 15 van de
Vrijstellingsverordening Landbouw. Subsidies aan andere ondernemingen moet voldoen aan
artikel 15 van de Vrijstellingsverordening Landbouw dan wel aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

Artikel 8.29. Grondslag subsidie
1. De steun voor activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub a (vouchers), wordt in natura in de
vorm van een gesubsidieerde dienst toegekend. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in het
eerste lid bedraagt maximaal 75% van de subsidiabel kosten per project, met een maximum
subsidiebedrag van € 6.500,-- (een voucher) en voor samenwerkingsverbanden € 13.000, -(twee vouchers).
2. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub b, bedraagt maximaal 70% van de
subsidiabele kosten, met een maximum subsidiebedrag van € 100.000,-- per driejarige periode
per eindbegunstigde.
3. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 8.27, sub c, bedraagt maximaal 40% van de
subsidiabele kosten per project met een maximum subsidiebedrag van € 100.000,-- per deelnemer en maximum subsidiebedrag van € 250.000,-- in totaal.

Artikel 8.30. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 worden subsidieaanvragen op grond van artikel 8.27, sub c (keteninnovatie), voor 1 september van het betreffende kalenderjaar ingediend.
Artikel 8.31. Adviescommissie
1. Gedeputeerde Staten leggen subsidieaanvragen op grond van artikel 8.27, sub a (vouchers) en
sub c, keteninnovatie) voor aan respectievelijk de adviescommissie landbouwinnovatie
keteninnovatieregeling en de adviescommissie landbouwinnovatie agrokennisvouchers.
2. De adviescommissies adviseren Gedeputeerde Staten over de innovatieve waarde en de
kwaliteit van het project.
3. De vergadering van de adviescommissies zijn niet openbaar.
4. De adviescommissie hanteert bij haar taak een door Gedeputeerde Staten vastgesteld reglement.
Artikel 8.31a. Wijze van behandeling van de aanvragen
In afwijking van artikel 1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen op grond van
artikel 8.27, sub c (keteninnovatie), in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verlenen
subsidie in de volgorde van de prioriteit, voor zover het beschikbare bedrag dit toestaat.

Paragraaf 8.8. Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap (pMJP 1.2.2.)
De toelichting bij paragraaf 8.8 wordt als volgt gewijzigd:
Sub b komt te vervallen, sub c wordt vernummerd tot sub b.
Met betrekking tot subsidiemogelijkheid 2 (investeringen in landbouwbedrijven) is artikel 4 van de
genoemde vrijstellingsverordening van toepassing. Dit heeft de volgende consequenties voor de
subsidieaanvraag en -verlening. De investering moet gericht zijn op een van de volgende doelstellingen:
a. het beschermen en het verbeteren van het milieu die verder gaan dan wat wettelijk vereist is;
b. de verhoging van de toegevoegde waarde van de agrarische productie.
Artikel 8.33. Criteria
In lid 7 komt achter derde lid “sub a” te vervallen.
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Paragraaf 8.13. Uitvoeringsmaatregelen soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1)
Vervallen.

Er wordt een nieuwe paragraaf 8.13a, Uitvoering leefgebiedenbenadering, toegevoegd:

Paragraaf 8.13a. Uitvoering leefgebiedenbenadering (pMJP 2.2.1)
Artikel 8.53a. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. beleidskader: Beleidskader Soorten 2010-2013, dat op 21 april 2009 door Gedeputeerde Staten
is vastgesteld;
b. Habitatrichtlijn: richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei
1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L
206);
c. Natura 2000-gebied: gebied, zoals omschreven in artikel 1, sub n, van de Natuurbeschermingswet 1998;
d. provinciale aandachtssoort: soort, zoals vermeld in bijlage 1 van het Beleidskader.
Artikel 8.53b. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de uitvoering van de leefgebiedenbenadering in
Overijssel.
Artikel 8.53c. Criteria
1. Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de activiteit richt zich op uitvoering van maatregelen waardoor het leefgebied van meerdere
provinciale aandachtssoorten wordt hersteld of ontwikkeld;
b. de activiteit richt zich op locaties waar de provinciale aandachtssoorten voorkomen of
kunnen voorkomen;
c. de activiteit geeft invulling aan de thema's zoals die in hoofdstuk 5 en 6 van het Beleidskader staan beschreven;
d. de activiteit wordt gedragen door meerdere partijen;
e. de noodzaak van de voorgenomen maatregelen in de activiteit wordt gemotiveerd aan de
hand van de vierfasenstrategie uit hoofdstuk 3 van het Beleidskader.
2. Geen subsidie wordt verleend voor:
a. activiteiten of delen daarvan die betrekking hebben op structurele financiering van beheer;
b. een activiteit, die zich richt op soorten die beschermd worden via de Habitatrichtlijn, buiten
de voor deze soorten aangewezen Natura 2000-gebieden.
Artikel 8.53d. Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van
€ 100.000,-- per aanvraag.
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2009 het Beleidskader Soorten 2010-2013 vastgesteld en
daarmee een kader geformuleerd voor de uitvoering van de leefgebiedenbenadering (pMJP prestatie
2.2.1). Met deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan het vastgesteld beleidskader.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.53c
Lid 1, sub a: De lijst met provinciale aandachtssoorten is mede afgeleid van de landelijke lijst met
soorten voor de leefgebiedenbenadering. De lijst geeft aan welke soorten in de periode 2010 t/m
2013 aandacht behoeven. De koppeling tussen aandachtssoorten en leefgebieden is niet strikt, van
belang is dat de soort staat vermeld bij één of meerdere landschappen. Naast de provinciale
aandachtssoorten is het wenselijk dat ook andere soorten profiteren van de maatregelen. De
motivatie voor het project moet echter gebaseerd zijn op provinciale aandachtssoorten.
Sub b: Door de uitvoering te koppelen aan locaties met meerdere (dus minimaal twee) provinciale
aandachtssoorten worden ruimtelijk prioriteiten gesteld en wordt nagestreefd om maatregelen te
treffen voor meerdere soorten.
Sub c: Het Beleidskader heeft per leefgebied thema's benoemd die via projectvoorstellen concreet
kunnen worden uitgewerkt. Een subsidieaanvraag dient dus altijd gemotiveerd aan te sluiten bij een
thema.
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Sub d: De leefgebiedenbenadering streeft een verbreding van de betrokkenheid van partijen na bij
het behoud van de biodiversiteit. Projectvoorstellen dienen dan ook door meerdere partijen te
worden gedragen. Dit kunnen partijen zijn die betrokken zijn bij de aanvraag of bij de uitvoering.
Het is wenselijk dat aanvragen inhoudelijk worden onderschreven door bijvoorbeeld landelijke
soortbeschermende organisaties of kennisinstituten.
Sub e: De provinciale aandachtssoorten zijn in verschillende mate bedreigd zodat er per soort of
deelpopulatie verschillende typen maatregelen nodig zijn. Per soort is hiervan een inschatting
gemaakt (zie bijlage 1). Hiermee wordt beoogd planmatig te werken en evaluatie mogelijk te
maken.
Lid 2, sub a: Voor het beheer van natuur en landschap bestaan de Subsidieregeling Natuur en
Landschap (SNL) en Groen-blauwe diensten. Het is niet mogelijk via de leefgebiedenbenadering
subsidie te krijgen voor maatregelen die vallen onder genoemde regelingen. Ook is de leefgebiedenbenadering niet bedoeld om meerjarig beheer te financieren; het dient gaan om eenmalige beheeractiviteiten of de opstart van beheer. In de aanvraag dient te beschreven te zijn op welke wijze het
vervolg beheer is gegarandeerd.
Lid 2, sub b: Het uitvoeren van maatregelen voor soorten van de Habitatrichtlijn concentreert zich in
de periode 2010 t/m 2013 op de Natura 2000-gebieden.

Paragraaf 8.17. Uitvoeren van het ontwikkelingsprogramma Nationale Landschappen
(pMJP 2.3.3 en pMJP 2.3.4)
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.70 wordt de volgende tekst toegevoegd:
In de Nota Ruimte wijst het Rijk 20 Nationale Landschappen aan. Dit zijn gebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en, in samenhang daarmee, bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. De opgave voor deze Nationale Landschappen is het behouden, duurzaam
beheren en waar mogelijk versterken van de bijzondere kwaliteiten. Ook de recreatieve toegankelijkheid moet vergroot worden.
De provincies stellen de begrenzing vast en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgave.
Binnen Nationale Landschappen is er ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). Daarnaast is er ruimte voor naar aard en schaal passende bedrijvigheid. Maatvoering,
schaal en ontwerp zijn bepalend voor behoud van de kwaliteiten van het landschap. Voor het
ruimtelijke beleid geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt. Dit betekent dat de gebieden
zich sociaaleconomisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van
het gebied worden behouden of versterkt. Dit wordt ook wel het ‘ja, mits regime’ genoemd.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van projecten die passen in
het ontwikkelingsprogramma van een Nationaal Landschap. Dit programma bestaat uit twee onderdelen namelijk het ontwikkelingsperspectief en het uitvoeringsprogramma.
Het ontwikkelingsprogramma benoemt de specifieke kernkwaliteiten van de nationale landschappen
die behouden en versterkt moeten worden. Het uitvoeringsprogramma kent een aantal programmalijnen waarlangs projecten uitgevoerd worden.
De Omgevingsvisie Overijssel en Omgevingsverordening vormen de beleidsinkadering. Hierin staan
de kernkwaliteiten benoemd en is de ambitie en sturing op behoud en versterking van de kwaliteiten
omschreven.
In de Nota Ruimte (VROM 2006) vormt de inkadering op Rijksniveau. Hierin staat dat voor de
nationale landschappen bestaande kwaliteiten beschermd en versterkt worden en nieuwe kwaliteiten
worden kunnen toegevoegd’.
Artikel 8.71. Criteria subsidies Nationaal Landschappen
Lid 1 komt als volgt te luiden:
1. Het project past binnen het uitvoeringsprogramma. Het project of de activiteit draagt aantoonbaar bij aan het realiseren van het uitvoeringsprogramma. Dit houdt in dat het project of de
activiteit bijdraagt aan:
a. de versterking van het landschap volgens kernkwaliteiten omschreven in de Omgevingsverordening (artikel 2.6.3) en
b. de vergroting van de toegankelijkheid van het landschap voor toerist, recreant en inwoner
en/of
c. de versterking van sociaaleconomische structuur van een voor landschapsbeheer of
-ontwikkeling belangrijke onderneming of gemeenschap.
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Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.71
Dat een project of activiteit past binnen het uitvoeringsprogramma houdt onder meer in dat er een
mogelijkheid is tot verlenen van subsidie op basis van het uitvoeringsprogramma. Daarbij gelden de
genoemde bedragen voor projecten die genoemd staan in het uitvoeringsprogramma normaal
gesproken als maximumbedragen. Voor particulier initiatief/nieuwe projecten is in het uitvoeringsprogramma voor IJsseldelta opgenomen dat er € 200.000,-- per jaar beschikbaar is. Dit is
beschreven in de inleidende paragrafen van de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het uitvoeringsprogramma.

Paragraaf 8.19. Projectvoorstel Groene en blauwe diensten (pMJP 2.4.1 – 2.4.3)
Artikel 8.88. Indieningstermijn aanvraag
Lid 1 komt te vervallen en lid 2 wordt ontnummerd en komt als volgt te luiden:
Artikel 1.13 is niet van toepassing indien de aanvraag afkomstig is van een gemeente of waterschap. Alsdan zijn de hiertoe strekkende bepalingen in het convenant van toepassing.

Paragraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken (pMJP 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
en 3.2.4)
Artikel 8.99. Criteria
Lid 5: “samenhangend geheel van routes” wordt vervangen door “regionaal routenetwerk”.
Artikel 8.100. Grondslag subsidie:
Lid 5: wordt sub g toegevoegd: grondverwervingskosten.

Paragraaf 8.23. Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers (pMJP 3.2.5)
Artikel 8.102. Subsidiabele activiteiten
Het zinsdeel “... zijn bestemd in een goedgekeurd bestemmingsplan en het voorts een
recreatiebedrijf betreft met een minimum van 25 standplaatsen.” wordt vervangen door: “... zijn
bestemd in een goedgekeurd bestemmingsplan. Voor kampeerterreinen geldt een minimum van
25 standplaatsen.”

Paragraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2)
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.125, lid 1
De volgende zin wordt toegevoegd:
De regeling is gericht op het landelijk gebied en is derhalve niet van toepassing in de steden Almelo,
Deventer, Enschede, Heneglo en Zwolle.

Paragraaf 8.30. Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (pMJP 5.1.1 - 5.2.9)
Artikel 8.129a. Criteria
Er wordt een nieuw lid 4 toegevoegd:
4. Voor bepaalde prestaties kan artikel 8.3 van toepassing zijn. Gedeputeerde Staten kunnen
subsidie verstrekken onder de voorwaarden als bedoeld in maatregel 216.
Naar aanleiding van de wijziging van artikel 1.13 Indieningstermijn aanvraag verlening prestatiesubsidie komen de volgende artikelen te vervallen:
de artikelen 3.105, 5.3, 5.11, 5.24, 6.3 , 6.27, 7.4, 8.10, 8.14, 8.21, 8.25, 8.39, 8.43, 8.48, 8.65,
8.69, 8.73, 8.81, 8.88, lid 1, 8.96, 8.101, 8.105, 8.109, 8.127 en 8.131.

Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010. Met uitzondering van de wijzigingen in hoofdstuk 8.
Deze treden in werking na goedkeuring door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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