
Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 

inleiding 
Een aantal regio's in Groningen heeft te maken met een daling van de bevolking en die daling zal in 
de nabije toekomst sterk doorzetten. In onze provincie gaat het om twee regio's en één gemeente: 

1. Regio Eemsdelta: gemeente Delfeijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum 
2. Regio Oost-Groningen: gemeenten Oldambt, Veendam, Vlagtwedde, Mentenwolde, 

Bellingwedde, Pekela en Stadskanaal 
3. Gemeente De Marne 

Voor alle drie gebieden geldt dat veel jonge, kansrijke en draagkrachtige huishoudens het gebied 
veriaten. Voor de vertrekkers komen nauwelijks anderen in de plaats. De gebieden trekken nauwelijks 
mensen van buiten aan. Hierdoor is de bevolkingsopbouw in de krimpgebieden eenzijdig geworden: 
relatief veel ouderen, laag opgeleiden, werklozen en lagere inkomensgroepen. 
De bevolkingsdaling en daaraan gekoppeld de eenzijdige bevolkingssamenstelling hebben grote 
gevolgen voor de bewoners en de leefbaarheid in het bijzonder. Gevolgen die de gemeentegrenzen 
overstijgen en die nu al knelpunten opleveren op terreinen als wonen, onderwijs, zorg, sociaal 
economische vitalisering, mobiliteit en arbeidsmarkt. 

De bevolkingsdaling zal zich in de drie gebieden de komende jaren versneld doorzetten en is daarmee 
een van de belangrijkste thema's die de toekomstige ontwikkeling van onze provincie bepalen. Dit 
vraagt om de hoogste aandacht en om een krimpstrategie. 

2 Krimpstrategie 
Binnen het provinciaal omgevingsplan 2009-2013 heeft de provincie haar ambitie verwoord om een 
hoge leefkwaliteit te realiseren voor alle bewoners van de provincie, met voldoende aanbod en 
kwaliteit van woningen, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en goed bereikbare voorzieningen 
zoals onderwijs en zorg. Hierbij wordt noodzakelijk gevonden dat het beleid voor de fysieke 
leefomgeving wordt gekoppeld aan de sociale aspecten. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
woningbouwplannen (mede) worden gebaseerd op een visie op de sociale structuur en de 
leefbaarheid. 

Strategie 
Zoals genoemd wordt de provincie Groningen de komende jaren op het gebied van leefbaarheid 
geconfronteerd met een forse opgave als gevolg van de bevolkingsdaling in de Eemsdelta, Oost-
Groningen en De Marne. Dit vraagt om een meer offensieve krimpstrategie in de komende periode. 
Een brede Integrale aanpak is noodzakelijk om de leefkwaliteit in deze regio's in stand te houden. Het 
provinciebestuur ziet dit als een majeure opgave in ruimtelijk, sociaal en economisch opzicht, inclusief 
de daarbij behorende aspecten van volkshuisvesting, arbeidsmarkt, ondenwijs en mobiliteit. Vermeden 
moet worden dat sociale segregatie ontstaat, te veel voorzieningen verdwijnen en sociale problemen 
zullen toenemen. 

Hierbij is het belangrijk dat gemeenten met een teruglopende en in samenstelling sterk wijzigende 
bevolking, samen met o.a. woningcorporaties en de bevolking een visie en aanpak ontwikkelen voor 
de leefbaarheids- en woonvragen die uit deze ontwikkeling voortkomen. Daarbij moet onder meer 
aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen. 
Voorzieningen voor welzijn, zorg, sport, onderwijs en cultuur en ook commerciële voorzieningen. 

Financiële middelen 
Naast de strategieontwikkeling worden door de provincie middelen ingezet om die strategie om te 
zetten in acties. Aangezien bevolkingsdaling in onze provincie zal leiden tot nieuwe vraagstukken zal 
dit ook de nodige financiële gevolgen met zich meebrengen. De provincie heeft er voor gekozen om 
de beschikbare middelen voor stedelijke vernieuwing (ISV) in de periode 2010-2014 in te zetten voor 
de drie krimpgebieden. Daarnaast lopen er diverse provinciale activiteiten in de krimpgebieden ter 
bevordering van de leefbaarheid, waaronder het Programma Landelijk Gebied /LEADER, dat tot en 
met 2013 mede wordt gefinancierd vanuit Europa, Verder wordt tot en met 2012 uitvoering gegeven 
aan de Sociale Agenda 2009-2012 waarbij middelen vanuit het Investeringsfonds WWZ, 



stimuleringsfonds Zorg, Activiteitenkrediet Sociaal Beleid en vla de gebiedsprogramma's Welzijn o.a. 
in de krimpgebieden worden ingezet. 

In aanvulling hierop heeft de provincie besloten om een Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden in te 
stellen. Via die reserve levert de provincie een bijdrage aan het voorkomen en mogelijk oplossen van 
leefbaarheidvraagstukken die het gevolg zijn van de bevolkingsdaling in de drie krimpgebieden. 

3 Doel, reikwijdte en duur van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 
Het doel van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is om in de krimpgebieden op integrale wijze 
een bijdrage te leveren aan het voorkomen en mogelijk oplossen van leefbaarheidvraagstukken op het 
terrein van wonen, onderwijs, zorg, gezondheid, sociaal-economische vitalisering, kwetsbare groepen 
en voorzieningenniveau. Dit door middel van de in het ProvinciaalOmgevingsPlan (POP) aangegeven 
regionale woon- en leefbaarheidplannen en de uitvoering van de concrete maatregelen die daaruit 
voortvloeien. 
Daarnaast door middel van het stimuleren en ondersteunen van Innovatieve projecten en 
experimenten krimp. Projecten en experimenten die krimpgerelateerd zijn, die vanuit de samenleving 
worden aangedragen en die tevens bijdragen aan de doelen zoals genoemd in het Provinciaal 
Actieplan Bevolkingsdaling. 

4 Duurzame ontwikkeling 
In het Provinciaal Omgevingsplan is duurzame ontwikkeling als volgt omschreven:"voldoende 
werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van 
kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij de toekomstige generaties voldoende mogelijkheden 
houden om zich te ontplooien". 
Bij het werken vanuit duurzaamheid wordt gestreefd naar een duurzaam evenwicht tussen de 
maatschappelijke domeinen economie, natuuren milieu, alsmede het sociaal-culturele domein. 
Integraal, Interactief en Innovatief vormen de basisprincipes van werken vanuit duurzaamheid. 
Bij het de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de woon- en leefbaarheidsplannen en uit 
innovatieve krimpprojecten en -experimenten gelden deze principes evenzeer. 

5 Regionale Woon-en Leefbaarheidsplannen 
De Woon- en Leefbaarheidsplannen worden door de regio's opgesteld. Op basis van een gedegen 
probleemanalyse werken gemeenten, relevante lokale spelers en de provincie aan plannen op het 
gebied van wonen en leefbaarheid. Gemeenten organiseren daarbij zelf de nodige 
slagkracht, zowel op bestuuriijk als op ambtelijk niveau, om het plan zoveel mogelijk op 
regionaal en/of lokaal niveau uit te voeren. 

Deze regionale plannen voor Oost-Groningen, Eemsdelta en De Marne vormen het kader voor 
afspraken en planvorming op regionaal niveau. Afstemming tussen de plannen en regievoering op 
regionaal niveau zijn nodig om met elkaar de kwallteitsslag te kunnen maken op het gebied van 
wonen en leefbaarheid. De rapportage van het Topteam over 'Krimp voor Groningen' sluit hier goed 
op aan. Wij bevorderen de samenwerking door de regio's te ondersteunen in het proces om tot een 
eigen Woon- en Leefbaarheidsplan te komen en door de inzet van financiën en instrumenten voor de 
uitvoering. 

De navolgende doelen zijn gekoppeld aan de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen: 

1 Waarborgen van de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving in stedelijk en landelijk 
gebied, ook in de situatie van bevolklngs- en huishoudensdaling. 

2 Inspelen op de veranderende balans tussen bevolkingsomvang en -samenstelling en 
functies als wonen, werkgelegenheid, voorzieningen en mobiliteit. 

3 Ontwikkelen van een nieuwe balans op de lange termijn en optimalisering van de 
samenhang van functies binnen de provinciale en regionale structuren. 

6 Projectsubsidies 
Er ligt een brede taakstelling voor de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. M.a.w. 
de middelen worden breed ingezet op die beleidsvelden die in de Regionale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen zijn uitgewerkt en die een bijdrage leveren aan het te realiseren doel van de 



regeling. Verder worden de middelen van de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden ingezet voor 
Innovatieve projecten en experimenten om er voor te zorgen dat naast het op kori:e termijn oplossen 
van urgente problemen, die samenhangen met demografische ontwikkelingen, ook plannen worden 
ontwikkeld voor de langere termijn. Plannen die de krimpgebieden aantrekkelijker en interessanter 
maken voor potentiële vertrekkers en nieuwe bewoners. 

De te subsidiëren projecten dienen krimp- en regiobestendig te zijn. Dat wil zeggen dat de projecten 
zich richten op de aanpak van (de negatieve gevolgen van) bevolkingsdaling, dat de projecten worden 
gedragen door de regionale partners en de betrokken partijen en tenslotte in één van de drie 
krimpgebieden worden uitgevoerd. 

Bij de toetsing en weging van subsidieveriening is het vertrekpunt dat de te subsidiëren projecten 
opgenomen zijn in de programma's van de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen ofwel een 
Innovatief project of experiment betreft. Voor de gemeente De Marne volstaat een Lokaal Woon- en 
Leefbaarheidsplan. Projectsubsidies kunnen voor wat betreft de Regionale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen in principe worden verieend aan elke rechtspersoon waarbij de 
projectaanvragen moeten voldoen aan de criteria die gelden binnen deze regeling. Dit geldt ook voor 
projectsubsidies ten behoeve van Innovatieve projecten en experimenten. 

Gedurende de periode dat de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen en de daaraan gekoppelde 
uitvoeringsprogramma's In ontwikkeling zijn, kunnen projecten in aanmerking komen voor subsidie 
mits daarvoor bestuuriijk draagvlak is verkregen op regionaal niveau binnen de krimpregio's. Dit 
betreft dan een overgangsperiode tot en met 2012. Vanaf het laatstgenoemde jaar dienen de te 
subsidiëren projecten opgenomen zijn in de uitvoeringsprogramma's van de Regionale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen met dien verstande dat innovatieve projecten en experimenten hierop een 
uitzondering zijn. 
Het besluit tot subsidieveriening wordt genomen door het College van Gedeputeerde Staten. 

7 Criteria voor subsidies 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de middelen die beschikbaar zijn voor de genoemde doelen 
worden weggezet en onder welke voorwaarden dit gebeurt. De Algemene wet bestuursrecht en de 
Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998, geven aan onder welke algemene 
voorwaarden subsidies worden verieend. 

Projectsubsidies vanuit de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden kunnen worden 
verieend voor "aard- en nagelvaste" voorzieningen en voor: - procesbegeleiding. Inhuren van 
deskundigen die worden betrokken bij onderzoek, analyse en uitvoering van maatregelen en uit te 
voeren krimpgerelateerde activiteiten. Daar valt ook de ontwikkeling van de regionale woon- en 
leefbaarheidsplannen onder. 

Criteria projecten Reqionale Woon- en Leefbaarheidsplannen 

Inhoudelijk 
* Het project draagt bij aan het realiseren van het doel van de Reserve Leefbaarheid 

Krimpgebieden, 
* Het project past binnen het beleidskader zoals opgenomen in de Regionale Woon en 

Leefbaarheidsplannen 
* Het project maakt onderdeel uit van de programma's van de Regionale Woon- en 

Leefbaarheidsplannen, 
* Het project is krimp- en regiobestendig. Dat wil zeggen dat de projecten zich richten 

op de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling, dat de projecten worden gedragen 
door de regionale partners en de betrokken partijen en tenslotte in één van de drie 
krimpgebieden zullen worden uitgevoerd, 

* De projectomschrijving benoemt de urgentie en de betekenis van het project. Binnen de 
omschrijving is opgenomen welk leefbaarheldsvraagstuk in relatie tot bevolkingsdaling 
wordt aangepakt en welke aanpak en strategie daarvoor wordt gekozen, 

* In het projectplan is de mate waarin het project bijdraagt aan het oplossen van het 
leefbaarheldsvraagstuk opgenomen en dient te worden aangegeven in hoeverre de 
bijdrage gemeentegrensoverstljgend is. 



Administratief 
* Een projectaanvraag bevat een inhoudelijke beschrijving van het project en de te leveren 

prestatie(s). Het betreft een (meervoudige) opgave van maatregelen die bijdragen aan het 
oplossen van de gevolgen van de bevolkingsdaling, 

* Het projectplan verschaft financieel inzicht in de totale kosten van het project en de 
financiering van het project Is na de veriening van de subsidie sluitend of zal dit op korte 
termijn zijn. In elk geval sluitend voor aanvang van het project, 

* De Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden gaat uit van cofinanciering. In het project wordt 
de mate van cofinanciering aangegeven door corporatie, gemeente, rijk en andere partijen. De 
gemeente of samenwerkende gemeenten moeten ten aanzien van de cofinanciering in het 
project een in hoogte vergelijkbare bijdrage leveren als de provincie, 

* Het project wordt zonder provinciale bijdrage waarschijnlijk niet of niet in voldoende mate 
gerealiseerd, 

* Er wordt geen provinciale bijdrage verstrekt in de exploitatiekosten die voortvloeien uit de 
met het project gemoeide investering. Met uitzondering van eventuele personeelslasten 
die voortkomen uit de uitvoering van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling en die op 
geen enkele andere wijze gedekt kunnen worden. 

* Een projectaanvraag inzake een 'aard- en nagelvaste' voorziening bevat een schetsontwerp 
cq. bouwtekeningen, begrotingsopzet en dekkingsplan, 

* Het project mag niet in strijd zijn met het provinciaal planologisch beleid en daarom moeten 
de voor het project relevante planologische procedures bij de aanvraag zijn doorlopen, 

* Na subsidieveriening moet binnen een jaar met het project gestart worden. 
* ' Het project voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht, de 

Kaderverordening subsidies van de provincie Groningen 1998. Deze vormen het juridisch 
kader voor de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, 

Criteria voor innovatieve projecten en experimenten 

Inhoudelijk 
* Innovatieve projecten en experimenten moeten bijdragen aan de doelen van het 

Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling en worden vanuit de samenleving aangedragen, 
* Projecten en experimenten zijn krimp- en regiobestendig. Dat wil zeggen dat de projecten 

zich richten op de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling, dat de projecten worden 
gedragen door de regionale partners en de betrokken partijen en tenslotte in één van de 
drie krimpgebieden zullen worden uitgevoerd, 

* Projecten en experimenten in de krimpreglo('s) moeten bij voorkeur een vernieuwend 
karakter hebben, 

* Projecten en experimenten moeten een leereffect met zich meebrengen en resultaten 
opleveren voor de krimpregio's in de provincie Groningen 

* Projectorganisaties moeten bereid zijn om de resultaten met andere partijen te delen, 
* Projecten en experimenten moeten bijdragen aan de kennis op het terrein van krimp. 

Administratief 
* Een projectaanvraag bevat een inhoudelijke beschrijving van het Innovatieve project cq. 

experiment en de te leveren prestatie(s). 
* Het projectplan verschaft financieel inzicht in de totale kosten van het Innovatieve project of 

experiment. De financiering is na de verlening van de subsidie sluitend of zal dit op korte 
termijn zijn. In elk geval voor aanvang van het project, 

* De Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden gaat uit van cofinanciering. In het Innovatieve 
project of experiment wordt de mate van cofinanciering aangegeven door corporatie, 
gemeente, rijk en andere partijen, 

* Het project wordt zonder provinciale bijdrage waarschijnlijk niet of niet in voldoende mate 
gerealiseerd, 

* Het Innovatieve project cq . experiment voldoet aan de eisen die worden gesteld in de 
Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies van de provincie Groningen 
1998. Deze vormen het juridisch kader voorde Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, 



7.2 Weigeringsgronden 
Subsidies zullen worden geweigerd Indien: 

• de aanvraag niet voldoet aan bovengenoemde criteria; 
• projecten en experimenten reeds in uitvoering zijn genomen; 
• de aanvraag betrekking heeft op een vergoeding van exploitatie; 
• de aanvraag betrekking heeft op regulier onderhoud van accommodaties; 
• het subsidieplafond is bereikt. 

8 Tendersysteem en procedure 
De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden wordt uitgevoerd op basis van het 
tendersysteem. Dit tendersysteem bestaat jaariijks uit 2 rondes. 
Project-cq. subsidieaanvragen moeten ieder jaar vóór 1 april en vóór 1 oktober van elk jaar 
ingediend worden bij het College van Gedeputeerde Staten. 

De aanvragen worden vervolgens gelijktijdig beoordeeld, waarbij op grond van de criteria een 
rangorde voor subsidieveriening zal worden bepaald. 
Voor het indienen van aanvragen moet een aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend 
worden door de samenwerkende rechtspersonen binnen het project en moet mede ondertekend 
worden door de lokale overheid/overheden. In het aanvraagformulier is opgenomen welke 
onderbouwende informatie vergezeld moet gaan bij subsidieaanvraag. 

Na beoordeling van de aanvraag zal het besluit inzake een mogelijke subsidie zo spoedig mogelijk 
aan de indiener(s) van het project schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 

9 Overgangsperiode 2011-2012 
De ontwikkeling van breed Ingestoken Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen vraagt om een 
grote inzet van de betreffende regio's. Het proces daartoe zal dan ook de benodigde tijd vergen. 
Binnen het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 hebben de gemeenten in 2010 de 
gelegenheid om te komen tot regionale afspraken over wonen en voorzieningen die daarna uitgebreid 
worden tot volwaardige Regionale Woon-en Leefbaarheidsplannen. Volwaardige plannen waarin een 
integrale visieontwikkeling heeft plaatsgevonden en transformatiestrategieën zijn bepaald voor de 
reeds eerder genoemde terreinen: wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaal-economische 
vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningenniveau. Ook dit zal de nodige tijdsinvestering met 
zich meebrengen. 

Vanuit praktische overwegingen heeft de provincie besloten om een overgangsperiode in te stellen 
van 2011 tot en met 2012. in deze periode kunnen voor het onderdeel Regionale Woon en 
Leefbaarheidsplannen door elke rechtspersoon projectaanvragen ingediend worden zolang er geen 
Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma tot stand is 
gebracht en bestuuriijk op regionaal niveau is vastgesteld. 

10 Verdeling middelen 
De hoeveelheid middelen die beschikbaar is voor de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid 
Krimpgebieden bedraagt € 3 miljoen per jaar in 2011 en 2012. Voor de periode 2013-2020 geldt dat er 
ieder jaar € 2 miljoen beschikbaar is voorde subsidieregeling. Deze € 2 miljoen kan op grond van 
meevallers bij de begroting worden aangevuld met€ 1 miljoen extra. Binnen de prioritering van de 
meevallers bij de begroting staat qua rangschikking op de eerste plaats "Voeding Reserve 
Leefbaarheid Krimpgebieden met 1 miljoen extra vanaf 2013". 

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en de daarvoor beschikbare middelen zijn 
van toepassing op projecten en maatregelen die voortvloeien uit de Regionale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen van de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne. De ontwikkeling 
van de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen vormt een actie die is opgenomen in het 



Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling "Kijk op krimp". Middelen vanuit de Reserve Leefbaarheid 
Krimpgebieden worden ingezet om deze actie en mogelijke andere acties ter uitvoering van het 
Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling "Kijk op Krimp" te financieren. Verder is door de provincie 
besloten om jaariijks en gedurende de periode 2011-2020 een deel van de middelen, te weten: € 
500.000, te oormerken voor innovatieve projecten en experimenten. 

Ter verduidelijking en voorde toepasbaarheid van de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid 
Krimpgebieden wordt op grond van bovenstaande per jaar de navolgende verdeling van de middelen 
gehanteerd: 

A) Projecten Reqionale Woon- en Leefbaarheidsplannen: 

1 Eemsdelta: €1.000.000,-
2 Oost-Groningen: € 1.000.000,-(indicatief) 
3 De Marne: € 300.000,- (indicatief) 

B) Innovatieve Prolecten en Experimenten: € 500.000,-

C) Uitvoerinqsbudqet Provinciaal Actieplan Bevolkinqsdalinq: € 200.000,- (indicatief) 

Na evaluatie van de subsidieregeling en mede op basis van de hoeveelheid extra middelen voor de 
Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden op grond van de meevallers bij de begroting, wordt bepaald 
welke verdeling van de middelen wordt gehanteerd in de jaren na 2012. 

Voor Eemsdelta geldt dat het Rijk, de gemeenten en de provincie een financieel arrangement hebben 
gecreëerd. Genoemde partijen maken onderiing afspraken over de doelen en besteding van de 
middelen. De hierboven genoemde € 1 miljoen wordt hierbij als cofinanciering door provincie ingezet 
in het financieel arrangement. 

Indicatief 
Bovenstaande verdeling is indicatief voor de krimpregio's Oost-Groningen en De Marne en voor het 
uitvoeringsbudget Provinciaal Actieplan. Indicatief om hiermee de mogelijkheid open te houden om in 
een situatie van onder- en overbesteding te kunnen schuiven met de middelen binnen de onderdelen 
waarvoor een indicatief bedrag in de verdeling is opgenomen. 

De middelen voor het Uitvoeringsbudget Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling worden rechtstreeks 
door de provincie aangewend en dienen ter ondersteuning van de uitvoering van het Provinciaal 
Actieplan Bevolkingsdallng. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de organisatie van conferenties en de 
provinciale en landelijke lobbywerkzaamheden rondom krimp. 

11 Subsidiebedrag 
Krimpregio Eemsdelta 
Binnen de Eemsdelta hebben het Rijk, de gemeenten en de provincie een financieel arrangement 
gecreëerd. Genoemde partijen hebben onderiing afspraken gemaakt over de doelen en besteding van 
de middelen. 

A) Projecten Reqionale Woon en Leefbaarheidsplannen 

Krimpregio's De Marne en Oost-Groningen 
De hoogte van een eenmalige subsidie voor een project dat betrekking heeft op een 'aard- en 
nagelvaste' voorziening bedraagt maximaal 30% van de investering tot een maximum van € 
250.000,00 per project. Bij uitzondering kunnen wij besluiten tot een hoger percentage dan 30%, tot 
een maximum van € 250.000,00, indien aangetoond kan worden dat zonder die hogere bijdrage het 
project niet kan worden gerealiseerd. 

De hoogte van een eenmalige subsidie voor een project dat zich richt op: - procesbegeleiding, inhuren 
van deskundigen die worden betrokken bij onderzoek, analyse en uitvoering van maatregelen en uitte 



voeren krimpgerelateerde activiteiten, bedraagt maximaal 40% van de uitvoeringskosten tot een 
maximum van € 150.000,00 per project. Bij uitzondering kunnen wij besluiten tot een hoger 
percentage dan 40%, tot een maximum van € 150.000,00, Indien aangetoond kan worden dat zonder 
die hogere bijdrage het project niet kan worden gerealiseerd. 

Ten aanzien van de door Gedeputeerde Staten bij onderdeel A verieende subsidies geldt de 
voorwaarde dat ook de gemeente(n) cofinanciering levert. Voor de krimpregio Eemsdelta wordt het 
aspect cofinanciering geregeld binnen de onderiinge afspraken rondom het financiële arrangement. 
Voor De Marne en Oost-Groningen geldt dat, zo lang er geen financieel arrangement met daaraan 
gekoppelde onderiinge (financierings-)afspraken ligt, de gemeenten (al dan niet gezamenlijk) een in 
hoogte vergelijkbare bijdrage leveren als de provincie. De gemeentelijke cofinanciering vanuit het 
financieel arrangement PLG/LEADER Oost Groningen is in principe als cofinanciering inzetbaar. 
De cofinanciering door de gemeente(n) moet vanuit eigen middelen worden gerealiseerd. Dat wil 
zeggen dat middelen van andere partijen dan de gemeente niet als gemeentelijke cofinanciering 
kunnen worden ingezet. 

B) Innovatieve projecten en experimenten 

De hoogte van een eenmalige subsidie voor een innovatief project of experiment, bedraagt maximaal 
50%) van de uitvoeringskosten tot een maximum van € 100.000,00 per project. Bij uitzondering kunnen 
wij besluiten tot een hoger percentage dan 50%, tot een maximum van € 100.000,00 indien 
aangetoond kan worden dat zonder die hogere bijdrage het project niet kan worden gerealiseerd. 

Voor A en B geldt dat de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden uitgaat van 
cofinanciering. Projecten worden naast een provinciale bijdrage bekostigd uit regionale. Rijks, 
Europese of andere fondsen. Stapeling van externe en provinciale (subsidie)mlddelen behoort tot de 
mogelijkheden. 

Indien naar het oordeel van het College van Gedeputeerde Staten het verkrijgen van cofinanciering 
bijzondere moeilijkheden oplevert, kan zij in zeer uitzonderiijke gevallen besluiten om binnen de 
mogelijkheden die zij daartoe hebben een hoger percentage te financieren. 

12 Subsidieplafond 2011 
Subsidies zullen slechts worden verieend voor zover er middelen beschikbaar zijn. 
Het subsidieplafond voor het jaar 2011 bedraagt € 3.000.000,00. 
Het subsidieplafond voor Innovatieve projecten en experimenten voor het jaar 2011 bedraagt 
€ 500.000,00. 
Op elk moment van dreigende overschrijding van de vastgestelde subsidieplafonds zullen geen 
subsidies meer worden verstrekt. 
De subsidieplafonds voor het jaar 2012 (€ 3.000,000,00 + de restantmiddelen van 2011) zal worden 
vastgesteld na afronding van de ingediende aanvragen voor het jaar 2011. 

13 Juridische status Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 
De subsidieregeling wordt vastgesteld als een beleidsregel in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. Met de regeling wordt aangegeven op welke wijze wij op dit beleidsonderdeel gebruik 
zullen maken van onze bevoegdheid tot veriening van subsidies zoals die is neergelegd in artikel 8 
van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Na vaststelling en bekendmaking van 
de beleidsregel kan voor de motivering van afzonderiijke subsidiebesluiten worden volstaan met een 
eenvoudige venwijzing naar de beleidsregel. 

14 Evaluatie 
De criteria van de Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden zullen na een periode van 2 
jaar worden geëvalueerd. 



15 Bekendmaking 
Belanghebbenden worden door middel van een gerichte mailing geïnformeerd over de 
Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. Informatie over de subsidieregeling zal 
bovendien verspreid worden vla edities van het Dagblad van het Noorden en via de website van de 
provincie. 
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