Beleidsregel subsidiëring programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland

Programma
ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland
Majeure projecten economische structuurversterking
in Noordelijk Flevoland

Toetsingskader

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Flevoland op 23 mei 2017
Nb. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben deze beleidsregel vastgesteld met
inachtneming van de besluitvorming over het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk
Flevoland in de gemeentebesturen van Noordoostpolder en Urk.
reg.nr. 1945939

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND,
Overwegende dat:
op 23 juni 2008 tussen het Rijk en de provincie het “convenant Regiospecifiek Pakket
Zuiderzeelijn” is afgesloten;
in dit convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn onder meer is opgenomen dat het Rijk
voor Noordelijk Flevoland als alternatief voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn
50 miljoen euro beschikbaar zal stellen, waarvan 26 miljoen euro wordt ingezet voor de
verbetering van de N50 Ramspol-Ens en de overige 24 miljoen voor het Ruimtelijk
Economisch Programma;
de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder op xxxxxxx ter uitvoering
van dit convenant het “convenant uitvoering Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn in
Noordelijk Flevoland” hebben afgesloten, waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de
verdeling van de middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld en over de wijze
waarop partijen zullen bijdragen aan de regionale cofinanciering;
in dit laatstgenoemde convenant onder meer is bepaald dat de besluitvorming over de
feitelijke toekenning van subsidie vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn door de
provincie plaatsvindt door middel van het verlenen van een subsidiebeschikking en een
daarbij behorende uitvoeringsovereenkomst;
provinciale staten xxxxxxxx het Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland
hebben vastgesteld;
het subsidieplafond in het kader van bovenvermeld programma 21,5 miljoen euro
bedraagt,
op deze subsidieverstrekking de vigerende Algemene Subsidieverordening Flevoland van de
provincie van toepassing is;
het wenselijk is om gebruik te maken van de mogelijkheid die de Algemene
Subsidieverordening Flevoland 2012 biedt, aangevuld met wijzigingen 2016, (e-doc:
1378659 en 1805949) om een beleidsregel vast te stellen waarin onder meer inhoudelijke
criteria worden vermeld waaraan aanvragen om subsidie moeten voldoen;
gelet op artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht
BESLUITEN:
Vast te stellen de volgende:
Beleidsregel subsidiering programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
1.
2.

ASF: de vigerende Algemene Subsidieverordening Flevoland.
Begunstigde: de instantie of onderneming in de overheids- of particuliere sector aan
welke subsidie is toegekend, en die voor de werkzaamheden c.q. uitvoering van het

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

uit te voeren project als opdrachtgever optreedt, respectievelijk in eigen beheer
uitvoert.
Medebegunstigde: een partij aan wie in het geval van een samenwerkingsverband
een subsidie wordt verstrekt in een specifiek project maar die niet de penvoerder is.
Provincie: provincie Flevoland, de feitelijke uitvoeringsorganisatie die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van het ZZL.
Project: het samenhangend geheel van activiteiten en/of investeringen waarvoor
een subsidie in het kader van het ZZL wordt gevraagd.
Startdatum project: de datum, zoals vastgelegd in de beschikking, vanaf welk
moment de kosten onder voorwaarden subsidiabel zijn.
Subsidie: een subsidie, als bedoeld in de ASF, die eenmalig in het kader van het ZZL,
voor een in tijd begrensd project wordt verstrekt.
Subsidieaanvraag:
de
aanvraag
voor
subsidie
op
een
standaard
subsidieaanvraagformulier, inclusief alle vereiste bijlagen.
Subsidieaanvrager: een controleerbaar en geaccepteerd rechtspersoon die de
subsidie aanvraagt. De subsidieaanvrager wordt bij toekenning van de subsidie
begunstigde.
Subsidiabele kosten: Kosten die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van
de subsidie.
ZZL: Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland.

Artikel 2. Doel van deze beleidsregel Algemeen
1.
2.

Deze beleidsregel is van toepassing op het behandelen van aanvragen om een
subsidie zoals bedoeld in ZZL.
De provincie verleent binnen deze regeling uitsluitend subsidie voor projecten die:
a. bijdragen aan de doelstelling van het ZZL, en
b. voldoen aan alle criteria uit artikel 3 van deze beleidsregel.

Artikel 3. Criteria waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

A. Procedurele criteria
Een aanvraag om subsidie wordt uitsluitend in behandeling genomen indien:
Blijkt dat er draagvlak is van de gemeente Urk en of de gemeente Noordoostpolder,
tot uitdrukking komend in een intentieverklaring om het betreffende project te
cofinancieren één en ander onder de conditie dat de subsidieaanvraag aan alle
gestelde voorwaarden voldoet die in het kader van de subsidiebeoordeling gesteld
worden.
De aanvraag is ingediend via het vastgestelde subsidieaanvraagformulier, inclusief
alle vereiste bijlagen.
Er sprake is van volledigheid en eenduidigheid van de (kwantitatieve)
projectgegevens die voor de behandeling van de subsidieaanvraag nodig zijn.
Het projectplan voldoet aan de minimale eisen die de provincie hieraan stelt.
De aanvraag door de provincie is ontvangen in de periode tussen 1 januari 2011 en 31
december 2020.
De aanvraag is ingediend door slechts één subsidieaanvrager, eventueel namens een
samenwerkingsverband van maximaal vijf instanties en/of ondernemingen. Een
groter samenwerkingsverband is mogelijk mits dit voor de provincie geen negatieve
effecten heeft voor de administratieve beheerbaarheid van het project.
Het project binnen de gemeenten Noordoostpolder en/of Urk wordt uitgevoerd.
Voor het betreffende project cofinancieringverklaringen, bankgaranties of andere
documenten van gelijke strekking zijn afgegeven.
Het project binnen het vigerende bestemmingsplan past.
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10.
11.
12.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.

Eventuele vergunningen, ontheffingen en/of andere goedkeuringen
overheidswege die benodigd zijn voor het project, zijn verleend.
De startdatum van het project tussen 1 juni 2011 en 31 december 2020 ligt.
Het project uiterlijk op 31 december 2022 is afgerond.

van

B. Algemene inhoudelijke criteria
De subsidie wordt uitsluitend verleend indien:
Het project binnen de kaders valt van de in het ZZL gedefinieerde maatregelen.
De minimaal benodigde subsidie 250.000 euro is, tenzij het project de uitwerking van
een haalbaarheidonderzoek en/of businesscase betreft.
De maximale subsidie aan het project is 67% van de subsidiabele kosten. Een
belangrijk criterium bij de beoordeling van de projecten is de vraag of er voldoende
“Value for Money” is.
Voor projecten ingediend door overheden is een subsidie mogelijk van 100% zonder
maximum van het subsidiebedrag. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om
economische projecten in de maatregelen 1 of 2 van het programma, met een
majeure>200 fte werkgelegenheidseffect.
De activiteiten in het project nieuw zijn of een verantwoorde uitbreiding vormen van
al lopende en/of reguliere activiteiten.
De financieel economische haalbaarheid en de maatschappelijke haalbaarheid van
het project is afdoende onderbouwd.
Zonder subsidie in het kader van het ZZL kan het project niet of slechts met
aanzienlijke vertraging gerealiseerd worden.
C. Kwalitatieve inhoudelijke criteria
De subsidie wordt uitsluitend verleend indien:
Het project een directe en aantoonbare bijdrage van betekenis levert ten opzichte
van de autonome economische ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland.
Bij het nemen van een besluit op de aanvraag, worden verder de volgende
overwegingen betrokken:
Binnen het project moet bij voorkeur sprake zijn van samenwerking en/of
coalitievorming met relevante partners.
Binnen maatregel 1 Versterken innovatief potentieel en ondernemerschap van het
ZZL-programma wordt de voorkeur gegeven aan projecten die de volgende sectoren
versterken:
agribusiness
en
visserij,
maakindustrie
(metaal/scheepsbouw/composieten), (duurzame) energie, en sensortechnologie.
Projecten die betrekking hebben op de sector life sciences hebben prioriteit twee.
Geen voorkeur hebben projecten die betrekking hebben op de sectoren chemie en
watertechnologie.

Artikel 4. Inwerkingtreding
De bepalingen in deze beleidsregel treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016
in werking.
Artikel 5. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Toetsingskader programma Zuiderzeelijngelden
Noordelijk Flevoland”.
Aldus besloten in de vergadering van gedeputeerde staten van 23 mei 2017
, secretaris

, voorzitter
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