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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 27 oktober 2021 over de kaders voor het Ruimtelijk Economisch Programma
(REP) en het budget Versterking Economische Structuur (VES)

Geachte voorzitter/l eden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCBE van27 oktober 2021 hebben wijtoe-
gezegd dat wij uw Staten de kaders voor het REP en het budget VES zullen toezenden
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Het REP was oorspronkelijk onderdeel van het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzee-
lijn. Met de RSP-gelden zijn voornamelijk infrastructurele en gebiedsontwikkelingspro-
jecten gerealiseerd, zoals de gebiedsontwikkeling rondom het station in Assen (project
FlorijnAs) en de vernieuwing van de binnenstad in Emmen (project Atalanta).

Het REP is bedoeld voor projecten die de ruimtelijk-economische structuur van Noord-
Nederland versterken. Het REP kent vier opgaven met in totaal twaalf programmalij-
nen (zie bijlage 1). Deze zijn vastgelegd via het convenant RSP Zuiderzeelijn dat in
2008 (Statenstuk 2008-319) met het Rijk ondertekend is. Daarin staat ook dat de mid-
delen bedoeld zijn ter bestrijding van de economische ijlheid. Daarom richt de aan-

dacht zich op kansrijke clusters. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande economi-
sche clusters, die onderscheidend zijn op (inter-)nationale schaal. Daarnaast is het REP

bedoeld voor stimulering van innovatie en ondernemerschap in het mkb en voor voor-
waardenscheppend beleid.

Het totale REP-budget is verdeeld over de drie provincies, waarbij per provincie oor-
spronkelijk een splitsing is gemaakt naar een budget dat onder regie van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd ingezet (REP-centraal) en een
budgetwaarover de zeggenschap bijde provincies ligt (REP-decentraal). ln 2Ol2zijnde
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centrale REP-middelen met voorwaarden gedecentraliseerd naar de regio. Deze wor-
den nu beheerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-SNN), Voor
het REP-SNN-budget is een aparte verordening door uw Staten vastgesteld, waarin
doelstellingen en voorwaarden verder zijn uitgewerkt.

ln 2009 is door de Bestuurscommissie SNN bijgaand Uitvoeringskader REP vastgesteld

voor de drie noordelijke provincies. ln dit kader worden specifiek voor het decentrale
REP-budget de criteria en de subsidiabele kosten beschreven. Dit kader wordt volgens

afspraak met de provincies Groningen en Fryslán nog steeds gevolgd voor aanvragen
bij het REP-decentraal.

Over de bestedingen van het REP wordt jaarlijks gerapporteerd aan het Ministerie van

EZK. lnmiddels is de looptijd van het REP verlengd tot en met 2025.

Projecten die recent uit het REP-decentraal gefinancierd zijn, zijn (onder andere) de

Subsidieregeling Slimme Demofabrieken (2019), de lT Hub Hoogeveen (2020),

MedFood/Fresenius (2021) en het project New Site: Transform Together van de M&G

Group (2021).

Versterking Economische Structuur (VES)

Voorheen gebruikten wij het Uitvoeringsbesluit Subsidie Economisch Structuurverster-
king uit 2012 als kader (bijlage 2). Het besluit verwijst nog naar de Economische be-

leidsagenda 2010-2015 als beleidskader. Het uitvoeringsbesluit wordt feitelijk niet
meer als subsidieregeling gebruikt, omdat deze regeling niet meer aansluit bij het hui-

dige beleid. Het subsidieplafond wordt om die reden jaarlijks op nul gesteld om deze

gesloten te houden. Wij zijn daarom aan het kijken of het beter is om het uitvoerings-
besluit helemaal in te trekken.

De subsidies die vanuit het VES- budget worden gefinancierd worden als incidentele
subsidies verleend. Voor de verlening van die subsidies zijn het collegeprogramma en

het vigerende economisch beleid ons vertrekpunt. Dit betekent dat wij momenteel de

door u vastgestelde Economische Koers 2020 - 2023 en de daaruit volgende uitvoe-
ringsagenda's beschouwen als kader voor subsidieverlening uit het VES.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlagen:
1. Uitvoeringskader REP

2. U itvoe ri n gskader su bsid ie econom ische structu u rversterki n g

md/coll

, secretaris
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Bijlage 1. 
 
UITVOERINGSKADER RUIMTELIJK ECONOMISCH PROGRAMMA (REP) - regionaal onderdeel1 
 
(versie vastgesteld door BC EZ 23 januari 2009) 
 
 
1. Hoofdlijnen REP 
Het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), met als looptijd 2009-2020, is gericht op het versterken 
van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland 
(hoofddoelstelling). Het programma biedt mogelijkheden voor zowel projecten die kansrijke sectoren 
en de sectorstructuur versterken (opgaven A en B), als projecten die flankerend/ 
voorwaardenscheppend van aard zijn (opgaven C en D).  
  
Het REP kent vier opgaven, te weten: 

A. Versterken kennispieken.  
Het gaat hierbij om een viertal door Rijk en regio gezamenlijk geïdentificeerde kansrijke 
economische clusters van (inter-)nationaal belang. 

B. Versterking belangrijkste bestaande clusters.  
Het betreft hier clusters die reeds sterk vertegenwoordigd zijn in de regio. 

C. Versterking innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidsmarkt.  
Onder deze opgave vallen o.a. generieke instrumenten gericht op het totale MKB.  

D. Voorwaardenscheppend beleid.  
Deze opgave is gericht op het ontwikkelen van attractieve vestigingslocaties, culturele 
attracties en goede voorzieningen. 

 
De vier opgaven uit het REP zijn onderverdeeld in 12 programmalijnen: 
Opgave A. Versterken kennispieken 
1 Energie 
2 Watertechnologie 
3 Sensortechnologie  
4 Life Sciences  
 
Opgave B. Versterking belangrijkste bestaande clusters  
5 Agribusiness  
6 Chemie  
7 Toerisme  
8 Metaal/scheepsbouw  
 
Opgave C. Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidsmarkt  
9 MKB-algemeen  
10 Arbeidspotentieel  
 
Opgave D. Voorwaardenscheppend beleid  
11 Specifieke vestigingslocaties  
12 Woon/leefklimaat  
 
 
2. Budget en regionale afspraken 
Voor het REP is een rijksbijdrage van € 300 mln. en een regionale bijdrage van € 100 mln. 
beschikbaar gesteld. Na aftrek van de bijdrage ten behoeve van Flevoland (€ 24 mln. uit de 
Rijksbijdrage en naar rato € 8 mln. uit de regionale bijdrage) resteert effectief een rijksbijdrage van  
€ 276 mln. en een regionale bijdrage van € 92 mln. Daarnaast zorgt de regio voor cofinanciering door 
marktpartijen en kennisinstellingen (€ 191 mln. na aftrek van de bijdrage t.b.v. Flevoland)2.  

 
1 Dit uitvoeringskader heeft betrekking op het onder regie van de provincies in te vullen onderdeel van 

het REP. Het betreft hier de programmalijnen 5 t/m 12. 
 
2  Dit betreft een eigen berekening voor de aandelen van Flevoland. Flevoland zelf hanteert op dit 
moment iets andere bedragen. 
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Onder regie van MEZ wordt een bedrag van € 150 mln. uit de rijksbijdrage ingezet voor grotere 
projecten die passen binnen de programmalijnen die ook in het Pieken in de Deltabeleid van MEZ zijn 
benoemd. Het gaat hier om de programmalijnen 1 t/m 4 (Energie, Watertechnologie, 
Sensortechnologie en Life Sciences). I.v.m. de verantwoordelijkheid voor het binnenhalen van 
cofinancieringsmiddelen, is de inzet van de regio er op gericht  dat de projecten via de provincies 
aangeleverd worden aan MEZ.  
 
De regio heeft volledige zeggenschap over het resterende deel van de rijksbijdrage (€ 126 mln.) en de 
regionale bijdrage van € 92 mln. (de bijdragen ten behoeve van Flevoland zijn conform de afspraak in 
zijn geheel op de onder verantwoordelijkheid van de regio te committeren gelden ingehouden), die 
zich uitstrekken over de overige 8 programmalijnen. 
 
Begin 2008 is in SNN-verband bestuurlijk de afspraak gemaakt de middelen voor het REP tussen de 
provincies te verdelen in de verhouding Groningen:Friesland:Drenthe van 42:38:20. Deze afspraak is 
formeel bekrachtigd in de vergadering van de SNN bestuurscommissie Economische Zaken van 23 
mei 2008. De verdeling is van toepassing op het totale REP (zowel het door MEZ als het door de regio 
te committeren deel van het REP) en omvat de rijksbijdrage, de regionale bijdrage en de 
cofinanciering. Voor het door MEZ te committeren deel van het REP zal deze verhouding bewaakt 
worden door de afspraak tussen de provincies dat de aan te leveren projecten, opgeteld per provincie, 
niet boven het afgesproken aandeel uit komen.  
Onderstaande tabel (bedragen in miljoenen euro's) geeft een overzicht van de verdeling van de 
concrete bedragen die met de afgesproken verdeling gemoeid zijn. Voor dit uitvoeringskader is m.n. 
de tweede rij 'rijksbijdrage regionaal deel 126' van belang.  
 
 

Budget Groningen (42%) Fryslan (38%) Drenthe (20%) Toelichting 

Rijksbijdrage rijksdeel 

150 

63 57 30 Te committeren door 

MEZ. Projecten 

worden aangeleverd 

via de provincies. 

     

Rijksbijdrage 

regionaal deel 126 

53 48 25 Rijksbijdrage 150 

mln. min 24 mln. voor 

Flevoland 

     

Regionale bijdrage 92 39 35 18 Regionale bijdrage 100 

mln. min 8 mln. voor 

Flevoland 

     

Kennisinstellingen en 

markt 191  

80 

 

 

73 

 

 

38 

 

200 mln. minus 

aandeel Flevoland over 

REP-deel (10 mln. 

wordt ingezet voor 

infrastructuur). 

     

Totaal 559 235 213 111 

 

 

 
 
 
In SNN verband (bestuurscommissie EZ) zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent de uitvoering 
van het REP: 

• Gedeputeerde Staten van elke provincie beslist over en beschikt de projecten uit de eigen 
provincie. Het besluitvormingstraject wordt dan ook per provincie zelf opgezet en ingevuld. Zo 
nodig wordt de financieel administratieve begeleiding en afhandeling van het subsidietraject 
van de projecten na committering onder gebracht bij één uitvoeringsbureau. Dit is mede 
afhankelijk van nadere organisatorische afspraken over geldstromen, verantwoording en 
dergelijke. 
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• In geval van gezamenlijke projecten, die spelen in 2 of 3 provincies, worden per project 
afspraken gemaakt over verdeling van de financiering e.d. 

• Tussen de provincies zal afstemming plaatsvinden over financiële zaken (kasritmes, 
verschuiving of uitruil in budgetverdeling etc.), monitoring, rapportage etc., dit omdat de 
verantwoording richting Rijk op SNN niveau plaatsvindt. Hiertoe zullen in de 3 provincies 
gelijke projectaanvraagformulieren en monitorings- en rapportageformulieren gehanteerd 
worden.   

• De risico's m.b.t. projecten komen te liggen bij de provincie die het betreffende project heeft 
beschikt. 

 
De bestuurscommissie EZ is belast met de aansturing van het REP op programmaniveau, dus met de 
afstemming tussen de provincies wat betreft bijv. toetsingskader, kasritmes en dergelijke. Het REP 
sluit inhoudelijk nauw aan bij zowel Koers Noord als het OP EFRO programma. De middelen voor 
deze programma’s en voor het REP zijn voor een belangrijk deel te beschouwen als communicerende 
vaten. Wel verschillen looptijden en criteria. In SNN kader is in verband hiermee afgesproken om bij 
projectsubsidiëring de volgende voorkeursvolgorde aan te houden: OP-EFRO, Koers Noord en 
tenslotte REP. 
De bestuurscommissie is het gremium waarbinnen de economische programma’s onderling op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Afstemming van het REP met het Bereikbaarheidsdeel van het RSP vindt 
plaats in het DN SNN. Het gaat dan met name om de afstemming van de kasritmes tussen REP en 
Bereikbaarheidsdeel, eventuele verschuiving van budgetten tussen de delen en rapportage op niveau 
van het totale RSP. 
 
 
2. Criteria 
 
Bij de beoordeling van projecten in het kader van het REP worden de volgende typen selectiecriteria 
gehanteerd: 

1. Ontvankelijkheid 
2. Beoordeling 
3. Financiële criteria 

 
sub 1: Ontvankelijkheid 
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

• Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend en bevat volledige 
informatie m.b.t. projectomschrijving, organisatie, begroting en financiering. 

• De startdatum en realisatiedatum van het project (uitvoeringsperiode) zijn vastgelegd. 

• De uitvoeringsperiode van het project ligt binnen de uitvoeringsperiode van het programma 
(2009 t/m 2022), inclusief het verrichten van alle betalingen binnen het project en het 
overleggen van de eindafrekening met accountantsverklaring. 

• De overige financiering is zeker gesteld. 

• De subsidiabele kosten van het project bedragen minimaal 500.000 euro. 

• Het project wordt uitgevoerd binnen het aangewezen werkingsgebied. Voor opgave B en C 
(ofwel de programmalijnen 5 t/m 10) is het werkingsgebied heel Noord-Nederland en voor 
opgave D (programmalijnen 11 en 12) bestaat het werkingsgebied uit de 4 Noordelijke grote 
steden (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen). 

 
 
sub 2: Beoordeling 
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

• Het project draagt bij aan de hoofddoelstelling van het REP, zijnde het versterken van de 
kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland.  

• Het project moet passen binnen 1 (of meer) van de programmalijnen. 

• Projecten binnen de programmalijnen 5 t/m 8 moeten bijdragen aan transitie naar een 
kenniseconomie en innovatieve ontwikkeling via implementatie van kennis en technologie. 

• Projecten onder programmalijn 9 (MKB algemeen) moeten gericht zijn op bevorderen van 
innovatie, kennis, ondernemerschap of export. 

• Projecten onder programmalijn 10 (Arbeidspotentieel) moeten bijdragen aan het stimuleren 
van sociale innovatie en HRM beleid en/of aan het bevorderen van de inzet en ontwikkeling 
van het menselijk kapitaal binnen bedrijven en organisaties. Daarnaast zijn er ook 
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mogelijkheden voor projecten gericht op de verbetering aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en 
onderwijsachterstanden in het primaire onderwijs. 

• Programmalijn 11 is gericht op terreinen en gebouwen voor kennisgeoriënteerde bedrijvigheid. 

• Projecten binnen programmalijn 12 (woon- en leefklimaat) moeten een substantiële bijdrage 
leveren aan aantrekkelijke (binnen-)steden als factor van belang voor een aantrekkelijk woon- 
leef- en vestigingsklimaat. 

• Het verlenen van een overheidsbijdrage (REP) dient noodzakelijk te zijn voor de realisatie van 
het project (legitimiteitscriterium). Dat wil zeggen dat kan worden onderbouwd dat de 
maatregelen waarin het project voorziet niet zonder overheidsingrijpen tot stand zouden 
komen dan wel als gevolg van het overheidsingrijpen aanmerkelijk worden versneld. 

• Het project betreft nieuwe activiteiten of een vervolg op reeds uitgevoerde activiteiten, waarbij 
de werkingssfeer duidelijk verruimd en/of veranderd is. Reguliere activiteiten van de 
subsidieaanvrager/ projectuitvoerder zijn uitgesloten. 

• De projecten dienen te allen tijde verenigbaar te zijn met het (Europese, nationale en 
regionale) overheidsbeleid en daaraan verbonden wet- en regelgeving.  

• Effectiviteit: In hoeverre draagt het project bij aan de beoogde doelen.  
Dit vertaalt zich allereerst in de mate waarin het project van betekenis kan zijn voor de 
hoofddoelstelling, zijnde het versterken van de kansrijke sectoren en de ruimtelijk-
economische structuur van Noord-Nederland.  
Voor projecten binnen de programmalijnen 5 t/m 10 is daarnaast de mate waarin bijgedragen 
wordt aan innovatieve ontwikkeling en transitie naar een kenniseconomie van belang.  
Voor projecten binnen de programmalijnen 11 wordt gekeken naar de mate waarin er sprake 
is van versterking van het vestigingsmilieu.  
Voor projecten binnen programmalijn 12 wordt gekeken naar de mate waarin sprake is van 
versterking van de attractiviteit van het woon- en leefklimaat en het (binnen-)stedelijk 
voorzieningenniveau.  

• Efficiëntie: Hoe verhouden de verwachte baten van het project zich tot de kosten.  
Hierbij zijn de volgende 2 elementen van belang:  
1. de verhouding tussen de gevraagde REP middelen en de totale projectkosten;  
2. de verhouding tussen de gevraagde REP middelen en de (kwalitatieve) bijdrage aan de 
beoogde doelen. 

• De mate waarin sprake is van samenwerking tussen overheden, bedrijven en instellingen bij 
de ontwikkeling en uitvoering van het project. 

• De mate waarin belanghebbenden zelf uitdrukken gewicht te hechten aan het project door 
bereidheid om eigen financiële bijdragen te leveren. 

 
 
sub 3: Financiële criteria 
 

• Alleen kosten die aantoonbaar en onlosmakelijk behoren tot het project kunnen subsidiabel 
verklaard worden. 

• De kosten dienen reëel, inzichtelijk en verifieerbaar te zijn. 

• Kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van de ontvangstbevestiging zijn niet 
subsidiabel. 

• Er moet voldaan worden aan de regels voor subsidiabiliteit van kosten, zoals verwoord in 
bijlage 1. 

• De subsidiabele kosten voor een inkomensgerelateerd project (= project dat betrekking heeft 
op een investering in infrastructuur voor het gebruik waarvan de gebruiker een vergoeding 
betaalt of een project dat betrekking heeft op de verkoop of verhuur van land of gebouwen of 
de levering van diensten) mogen niet hoger zijn dan de projectkosten minus de aftrek van de 
actuele waarde van de netto inkomsten die de investering tijdens een bepaalde 
referentieperiode heeft opgeleverd. Hierbij wordt uitgegaan van hantering van "normale/ 
gangbare" parameters. 

• De REP-bijdrage uit rijksgeld aan individuele projecten zal het minimale bedrag zijn, nodig om 
het project te realiseren, en bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten. 
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Bijlage 1 Subsidiabiliteit van kosten 
 
1. Als projectkosten worden uitsluitend de volgende rechtstreeks aan het project toe te 
rekenen kosten in aanmerking genomen: 
 

a. het aantal door direct bij het project betrokken personeel gemaakte uren, vermenigvuldigd 
met het in het tweede lid bedoelde integrale uurtarief dat de subsidieontvanger hanteert voor 
dat personeel, dan wel de loonkosten en de algemene indirecte kosten bedoeld in het derde 
lid; 

b. kosten ten behoeve van promotie en publiciteit; 
c. aankoop van voor het project noodzakelijke grond, gebaseerd op een waardebepaling door 

een beëdigd taxateur.; 
d. aankoop van voor het project noodzakelijke gebouwen en onroerend goed, met inbegrip van 

de kosten voor aankoop, belastingen, leges en taxatiekosten gebaseerd op een 
waardebepaling door een beëdigd taxateur. Indien de gebouwen en onroerend goed niet 
gesloopt worden, zullen deze dezelfde van te voren vastgestelde functie voor een periode 
van tenminste vijf jaar na afloop van het project moeten blijven behouden; 

e. kosten van de aanleg infrastructuur; 
f. kosten van de aanleg van civiel- en milieutechnische werken; 
g. kosten van de aanleg van projectgebonden riolering, afwatering en nutsvoorzieningen; 
h. kosten van sloop-, bouw- en verbouwwerkzaamheden; 
i. kosten van de voor het project aangeschafte machines en apparatuur en productiemiddelen, 

gebaseerd op een onafhankelijke waardebepaling; 
j. kosten van het gebruik voor het project van machines en apparatuur die in het bezit zijn van 

een deelnemer aan het kennisproject of van derden, gebaseerd op onafhankelijke 
waardebepaling; 

k. kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen; 
l. kosten voor financiële transacties, financieel juridische diensten, patenten en bankkosten, 

met uitzondering van debetrente, boetes, financiële sancties en gerechtskosten; 
m. reis- en verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse reizen, voorzover deze niet 

inbegrepen zijn in het integrale uurtarief; 
n. de inbreng in natura in de vorm van grond, gebouwen (geheel of gedeeltelijk), 

kapitaalgoederen, grondstoffen en onderzoek, of andere soorten van professionele 
dienstverlening is subsidiabel mits deze inbreng in overeenstemming is met de overige 
voorwaarden t.a.v. subsidiabele kosten en mits de inbreng noodzakelijk is voor het project en 
voorafgaand aan de uitvoering van het project is gemeld en is goedgekeurd en als zodanig in 
de committering is opgenomen. Daarbij dient elke inbreng in natura financieel te zijn 
gewaardeerd en gecertificeerd conform de door een onafhankelijke instantie vastgestelde 
officiële tarieven. De toegekende subsidie is gebaseerd op de totale begrote subsidiabele 
kosten inclusief de inbreng in natura. Bij definitieve vaststelling echter zal de subsidie nooit 
hoger worden vastgesteld dan de werkelijke gemaakte en betaalde kosten, exclusief de 
werkelijke inbreng in natura.  

o. externe advieskosten ten behoeve van realisering van het project. 
 
2. De subsidieontvanger berekent het integrale uurtarief op basis van een bij de 
subsidieontvanger gebruikelijke en controleerbare methodiek, die is gebaseerd op 
bedrijfseconomisch en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Het integrale uurtarief is 
samengesteld uit de directe personeelskosten en de indirecte kosten. Het integrale uurtarief 
betreft uitsluitend de kosten uit de gewone bedrijfsvoering en bevat geen winstopslag. 
 
3. Indien de subsidieontvanger geen integraal uurtarief hanteert worden de volgende kosten 
in aanmerking genomen: 
 

a. loonkosten van het bij de uitvoering van het project direct betrokken personeel, berekend op 
basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betrokken medewerkers, verhoogd met 
de wettelijke dan wel op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde 
opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van 1650 productieve 
uren per jaar uitgaande van een voltijds dienstverband. 
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b. algemene indirecte kosten (overhead) die gerelateerd zijn aan de loonkosten, of op basis van 
de werkelijke kosten van de uitgevoerde actie waarbij vooraf een goedgekeurde 
berekeningswijze bij de subsidieaanvraag wordt overgelegd. 

 
4. De in het eerste, tweede en derde lid genoemde kosten zijn slechts toe te rekenen aan het 
project voor zover zij proportioneel en doelmatig zijn. 
 
5. De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de 
subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen of 
niet gecompenseerd wordt uit het BTW-compensatiefonds als genoemd in artikel 2 van de 
Wet op het BTW-compensatiefonds. 
 
6. Indien ter zake van de projectkosten of een deel daarvan reeds door een ander 
bestuursorgaan of de Europese commissie subsidie is verstrekt, wordt (indien stapeling van subsidies 
al is toegestaan) slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat het totale bedrag aan 
subsidies niet meer bedraagt dan de totale waarde van de werkelijk gemaakte projectkosten die voor 
deze subsidie in aanmerking komen. 
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UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIE ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING 
 
Artikel 1, Begripsbepalingen 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
a. ontwikkelingsprogramma: een programma, gericht op de economische ontwikkeling 

van (delen van) Drenthe, waarvoor door de rijksoverheid of de Europese Unie 
middelen beschikbaar zijn of zullen worden gesteld; 

b. samenwerkingsverband: een samenwerking, waarin de provincie Drenthe 
participeert, tussen in ieder geval regionale overheden, vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst of -convenant; 

c. actueel provinciaal economisch beleid: het provinciaal beleid op economisch terrein, 
zoals vastgelegd in de door de provinciale staten vastgestelde Economische 
beleidsagenda 2010-2015; 

d. subsidie van aanvullende aard: de subsidie vormt minder dan de helft van het totaal 
van de voor het project of activiteit gevraagde overheidssubsidies; 

e. evenredige subsidie: een in verhouding met de andere partners in het 
samenwerkingsverband in omvang vergelijkbare subsidie; 

f. financieel knelpunt: de initiële kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden 
niet binnen 2 jaar terugverdiend uit de activiteit/het project, dan wel de 
investeringskosten worden niet binnen de algemeen aanvaardbare termijn 
terugverdiend; 

g. vernieuwend: de met de activiteit/het project beoogde ontwikkeling/doelstelling is 
nog niet eerder bewerkstelligd in Drenthe. 

 
Artikel 2, Subsidiabele activiteiten 
1. Gedeputeerde staten kunnen met inachtneming van deze regeling een subsidie van 

aanvullende aard en/of een garantie verlenen aan projecten of activiteiten als 
bedoeld in de artikelen 3 en 4, voor zover die een bijdrage leveren aan de 
realisering van het actuele provinciaal economisch beleid. 

2. Na overleg met de Statencommissie Cultuur en Economie kunnen gedeputeerde 
staten de doelstellingen van het provinciale economisch beleid wijzigen of bijstellen. 

 
Artikel 3, Projecten of activiteiten in het kader van gemeenschappelijke 
regionale ontwikkelingsprogramma's of samenwerkingsverbanden 
1. Voor subsidieverlening in deze categorie komen in aanmerking activiteiten en/of 

projecten indien de aanvrager voor het project of de activiteiten een bijdrage 
ontvangt in het kader van een regionaal ontwikkelingsprogramma, dan wel indien 
het project of de activiteit is opgezet in het kader van de activiteiten van een 
samenwerkingsverband. 

2. Voor projecten en activiteiten die in het kader van een samenwerkingsverband zijn 
opgezet is een evenredige subsidie van de provincie mogelijk. 

 
Artikel 4, Overige projecten of activiteiten op economisch terrein 
Voor subsidies in deze categorie komen in aanmerking projecten of activiteiten die 
voldoen aan de volgende criteria. 
a. De te subsidiëren activiteiten of projecten zijn vernieuwend. 
b. Indien subsidie wordt gevraagd voor de initiële kosten of de investeringskosten, 

moet de aanvrager aan kunnen tonen dat er sprake is van een financieel knelpunt. 
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c. De aanvrager moet aan kunnen tonen dat alle, in de ogen van gedeputeerde staten, 
relevante subsidiemogelijkheden zijn onderzocht en/of bevraagd. 

 
Artikel 5, Cofinanciering Europese programma’s 
Wanneer de provinciale subsidie dient als cofinanciering van Europese programma's, zijn 
voor de verantwoording van de besteding van de subsidies de standaardvoorwaarden van 
de Europese programma's van toepassing. 
 
Artikel 6, Subsidiabele kosten 
1. Voor subsidieverlening komen slechts in aanmerking de kosten die specifiek toe te 

rekenen zijn naar de activiteit/het project. 
2. Voor subsidieverlening komen in ieder geval niet in aanmerking de kosten van 

toeziend personeel. 
 
Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. 
 
 
 
 
 


