Paragraaf 5.10 Leefbare kleine kernen
Artikel 5.10.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
1. a. fysieke maatregelen: maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn;
2. b. ruimtelijke kwaliteit: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat
de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is;
3. c. kleine kern: een aaneengesloten bebouwd gebied met maximaal 8000 inwoners;
4. d. uitvoeringsplan: beschrijving van de werkwijze en de maatregelen om tot uitvoering
van een opgave te komen.
Artikel 5.10.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor fysieke maatregelen, die de
ruimtelijke kwaliteit, identiteit en leefbaarheid versterken van de kleine kernen.
[Toelichting: Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor fysieke maatregelen,
zoals omschreven in artikel 5.10.1. sub a, die zichtbaar en tastbaar zijn in kleine kernen. Dit
betekent dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van deze fysieke maatregel
subsidiabel zijn. Planvormingsactiviteiten en onderzoek worden niet gezien als fysieke
maatregel en komen daarom niet in aanmerking voor subsidie.]
Artikel 5.10.3. Criteria
De aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
1. a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente of Overijssels waterschap;
2. b. de uitvoering van de maatregel geschiedt op basis van het uitvoeringsplan, waar de
locatie onderdeel van uitmaakt;
3. c. de aanvraag is, voordat deze wordt ingediend, afgestemd met de provinciale
beleidsmedewerker voor ruimtelijke ontwikkeling.
Artikel 5.10.4. Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €
50.000 per aanvrager en maximaal twee subsidieverleningen per aanvrager.
Artikel 5.10.5. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast.
Artikel 5.10.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1. 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag voor subsidie gebruik van het aanvraagformulier
Leefbare kleine kernen.
2. 2. De aanvrager overlegt in afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid bij de aanvraag voor
subsidie het uitvoeringsplan. Een uitvoeringsplan bevat onder andere de volgende
onderdelen:

1. i. beschrijving van de opgave: de aanleiding, probleemstelling en het beoogde
resultaat;
2. ii. een beknopte beschrijving van de locatie en de situatie;
3. iii. beschrijving van de bijdrage van de fysieke ingreep aan de ruimtelijke kwaliteit,
in samenhang met het versterken van de identiteit en leefbaarheid ter plaatse;
4. iv. alle voorgestelde maatregelen, ook die waarvoor geen subsidie wordt
aangevraagd;
5. v. een beschrijving van het resultaat;
6. vi. een beschrijving van draagvlak en participatie door derden;
7. vii. een begroting van de kosten en financiering van de afzonderlijke maatregelen
met daarbij het dekkingsvoorstel per maatregel;
8. viii. de verwachte planning van de uitvoering.
Artikel 5.10.7. Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt de subsidie geweigerd indien:
1. a. voor de activiteit subsidie is verstrekt op basis van paragraaf 5.8 van dit
uitvoeringsbesluit;
2. b. de te verlenen subsidie minder dan € 25.000 bedraagt.
Artikel 5.10.8. Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.2 moet de subsidieontvanger binnen 12 maanden na
datum van subsidieverlening starten met de uitvoering en deze activiteit binnen drie jaar na
datum van subsidieverlening hebben afgerond.
Artikel 5.10.9 Voorschot
In afwijking van artikel 1.3.3 tweede lid wordt bij de verlening van de subsidie geen
voorschot verstrekt. Het eerste voorschot wordt verleend na de start van de subsidiabele
activiteit.

