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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 13 maart2013, kenmerk
1113.512013002004:

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelezen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Verorde-
ning Transitie ll en Pieken;

BESLUITEN

de Wijzigingsverordening tende(s) 2013 Transitie ll en Pieken vast te stellen als volgt.

ARTIKEL I

A. Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel m door een punt-
komma, toegevoegd een onderdeel n, luidende als volgt:
n. kennisinstelling: een entiteit, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie, ongeacht

haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organísatie) of financieringswijze, die zich in
hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onder-
zoek of experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten daarvan door
middel van onderwijs, publicaties of technologieoverdracht. Alle winst wordt opnieuw geïn-
vesteerd in die activiteiten, in de verspreiding van de resultaten daarvan, of in onderwijs.
Ondernemingen die invloed over een dergelijke entiteit kunnen uitoefenen door middel van
bijvoorbeeld aandeelhouders of leden, genieten geen preferente toegang tot de onder-
zoekscapaciteit van een dergelijke entiteit of tot de resultaten van haar onderzoek. Mbo- en
hbo-instellingen en roc's vallen ook onder de bedoelde entiteit.

B. ln artikel 2, eerste lid, vervalt de tekst "(Pieken) en voor de subsidiabele activiteiten die bijdragen
aan de programma- en actielijnen zoals opgenomen in bijlage 4 (Toerisme)".

Artikel 2, tweede lid, wordt vervangen en komt te luiden als volgt.
2. Het DB verdeelt het in het vorige lid bedoelde bedrag op volgorde van rangschikking van

de aanvragen aan de hand van de rankingscriteria van bijlage 3, te beginnen met de aan-
vraag met de hoogste score.

D. Artikel 2, derde lid, komt te vervallen.

ln artikel 3 vervalt de tekst "(Pieken) en bijlage 4 (Toerisme)"

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt.
1. Onder verlettering van de onderdelen b tot en met n in de onderdelen c tot en met o, wordt

toegevoegd een nieuw onderdeel b, luidende als volgt:
b. uit de rangschikking van de aanvrcag aan de hand van de rankingscriteria van bijlage

3 volgt dat de score van de aanvraag minder dan 13 punten bedraagt;.
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2. ln het tot c verletterde onderdeel b wordt "€ 300.000,--" vervangen door: € 75.000,--.
3. ln het tot d verletterde onderdeelc wordt'€ 100.000,--" vervangen door:€ 25.000,--.

G. Artikel 7 vervalt.

ln artikel 8, eerste lid, wordt na het woord "opbrengsten" toegevoegd: gedurende de projectperi-

ode.

l. ln artikel B vervalt het derde lid

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt.
1. Onderdeel c wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

c. kosten die verband houden met de uitgifte van aandelen;.
2. De onderdelen d en e worden verletterd tot onderdelen f en g en tussengevoegd worden

de onderdelen d en e, luidende als volgt:
d. kosten van verwerving ter zake van concessies en vergunningen;
e. kosten van goodwill die van derden is verkregen;

ln artikel 23, derde lid, wordt na het eerstgenoemde woord "inkomsten"toegevoegd: gedurende

de projectperiode.

ln Bijlage 1, onder A, onder programmalijn 1 en onder actielijn 1, vervalt telkens de zinsnede "of
CO2" en eenmaal het woord "CO2u.

K
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M. Bijlage 3 wordt gewijzigd als volgt.
1 . ln onderdeel I a wordt de tekst:

"...>= 25o/oi 0 punten

...<25Vo:2 punten"

vervangen door:
30% of meer: 0 punten

30 tot 25%: 1 punt

25o/o o'f minder: 2 punten.

2. ln onderdeel 1b wordt de tekst
"Percentage totale bijdrage van partijen, niet zijnde gemeente, provincie, Rijk en/of EU, ten
opzichte van de totale subsidiabele kosten
...<30%: 0 punten

...30 tot 40%: 0,5 punt

...40 tot 50%: 1 punt

...50 tot 600/o: 1,5 punt

...>= 60%: 2 punten"

vervangen door:
Percentage totale bijdrage van projectpartners, niet zijnde gemeente, provincie, Rijk en/of
EU, ten opzichte van de totale subsidiabele kosten

0 tot 30%: 0 punten

...30 tot 40%: 1 punt

...40 tot 50%: 2 punten

...50 tot 60%: 3 punten

...60% of meer:4 punten.

3. Onder Maximale score, bij onderdeel 1b, wordt "2" vervangen door: 4.
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Onderdeel 1c vervalt.

Onderdeel 1d vervalt.
BijTotaal Financieelwordt bijMaximale score "10" gewijzigd in: 6.

ln onderdeel 3a wordt de tekst:
"1 deelnemer:0 punten

2 of 3 deelnemers: 1 punt

4 of 5 deelnemers: 2 punten

6 of meer deelnemers: 3 punten"

vervangen door:
I deelnemer:0 punten

2 deelnemers: I punt

3 deelnemers: 2 punten

4 of meer deelnemers: 3 punten

ln onderdeel 3b wordt de tekst
"Speelt een kennisinstelling een wezenlijke rol bij dit project? Dit komt o.a. tot uiting in de
mate waarin wordt deelgenomen in de projectactiviteiten.
ja = 4 punten

nee = 0 punten"

vervangen door:
Speelt een kennisinstelling een wezenlijke rol bij dit project? Dit komt o.a. tot uiting in de

mate waarin wordt deelgenomen in de projectactiviteiten. De bijdrage van de kennisinstel-
ling moet een additionele bijdrage betreffen. Alleen een bestaand en volledig onderzoek
inbrengen telt niet als bijdrage van een kennisinstelling. De bijdrage van de kennisinstel-
ling wordt gerelateerd aan de totale subsidiabele kosten van het project (bijdrage kennis-
instelling/TSK).

0 tot 4% = 0 punten

4 tot 8% = 1 punt

8to|12% =2 punten

12o/o of meer = 3 punten.

ln onderdeel 3c wordt na het woord "met" toegevoegd: andere.
Onder Maximale score, bij Kwalitatieve bijdrage wordt "4" vervangen door: 3.

Onder Maximale score, bijTotaalSamenwerking en clustering wordt "10" vervangen door:
L
Onder Maximale score, bijTotaal wordt "30" vervangen door: 25.
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N. Bijlage 4 Programma en actielijnen Toerisme komt te vervallen

Bijlage 5 situatieschets en knelpuntanalyse Noord-Nederland en de uitwerking daarvan in ten
aanzien van transitie in regionale speerpuntsector Toerisme komt te vervallen.

P. Bijlage 6 Rankingscriteria komt te vervallen

O. ln Bijlage 7 vervalt in de tabel de onderstaande tekst.
"Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid
Aantal projecten gericht op milieu
Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stadsJwijkeconomie
Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering
Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen
Aantal hectare nieuwe bedrijfslocatie
Aantal hectare bedrijfslocatie gemoderniseerd".
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ln de Toelichting vervalt in de vierde alinea de laatste volzin "ln bijlage 5 is de situatieschets en
knelpuntanalyse opgenomen en de uitwerking daarvan ten aanzien van transitie in regionale
speerpunten".

ln de Toelichting voor het onderdeel "Artikelgewijze toelichting" vervalt de laatste alinea "De
speerpuntsector Toerisme wordt niet betrokken bij de ranking van die vijf thema's, maar krijgt
een apart budget en eigen rankingscriteria (zie bijlage 6)."

ln de Artikelgewijze toelichting, bij artikel 3 vervalt in de eerste alinea de tekst "en bijlage 4 (Toe-
risme)" en het onderdeel
"Doel Toerisme
Bijlage 2 (toerisme) ziet op aanvragen met als doel het versterken van de (inter)nationale con-
currentiekracht van Noord-Nederland door het bewerkstelligen van een transitie naar een meer
kennisintensief en innovatief bedrijfsleven in regionaal belangrijke sectoren (regionale speerpun-
ten) en naar ontwikkeling van nichemarkten met spin-offs voor de regionale werkgelegenheid."

ARTIKEL II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinci-
aal blad, waarbij Artikel l, onder J, terug werkt tot 1 april2011.

TOELICHTING
Het dagelijks bestuur van het SNN heeft op 5 maart 2013 besloten om dit jaar één tender open te
stellen, waarbij het volledige budget beschikbaar wordt gesteld.

Assen, 17 april2013

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier


