
 
  

Overzicht van de wijzigingen in het Toetsingskader 2007-2013, versie 4.0 ten opzichte 
van versie 3.0 
 
Pag. 15, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, prioriteit 1 
 
In navolging van het besluit van 03 november 2008 door het Comité van Toezicht ten aanzien van de 
interpretatie van de reikwijdte is onderaan de beschrijving van prioriteit 1 de volgende passage 
toegevoegd: 
 
“Ten aanzien van de reikwijdte van prioriteit 1: prioriteit 1 staat open voor fysieke investeringen, voor 
zover deze direct bijdragen aan de doelstellingen van prioriteit 1.” 
 
 
Pag. 16, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, prioriteit 2  
In navolging van het besluit van 03 november 2008 door het Comité van Toezicht ten aanzien van de 
interpretatie van de afbakening van prioriteit 2 en 3 is onderaan de beschrijving van prioriteit 2 de 
volgende passage toegevoegd: 
 
‘‘’Projecten buiten de GSB-steden’ moet worden geïnterpreteerd als ‘projecten waarvan de effecten 
overwegend buiten de 9 GSB-steden neerslaan’.  
 
Dit impliceert dan dat projecten geïnitieerd door de GSB-steden met overwegend bovenregionale 
effecten, kunnen worden ondergebracht bij prioriteit 2. Dat de effecten overwegend buiten de GSB-
steden neerslaan, dient per project nader te worden onderbouwd op basis van de volgende criteria: 
 

- (boven-)regionale werkgelegenheidseffecten en/of; 
- (boven)regionale bezoekersfunctie en/of; 
- (financiële) inbreng vanuit de regio (een regionale organisatie dan wel andere gemeenten dan 

de betreffende GSB-stad).” 
 
 
Pag. 17, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, prioriteit 3 
In navolging van het besluit van 03 november 2008 door het Comité van Toezicht ten aanzien van de 
interpretatie van de afbakening van prioriteit 2 en 3 is onderaan de beschrijving van prioriteiten 3 de 
volgende passage toegevoegd: 
 
‘’‘Projecten buiten de GSB-steden’ moet worden geïnterpreteerd als ‘projecten waarvan de effecten 
overwegend buiten de 9 GSB-steden neerslaan’.  
 
Dit impliceert dan dat projecten geïnitieerd door de GSB-steden met overwegend bovenregionale 
effecten, kunnen worden ondergebracht bij prioriteit 2. Dat de effecten overwegend buiten de GSB-
steden neerslaan, dient per project nader te worden onderbouwd op basis van de volgende criteria: 
 

- (boven-)regionale werkgelegenheidseffecten en/of; 
- (boven)regionale bezoekersfunctie en/of; 
- (financiële) inbreng vanuit de regio (een regionale organisatie dan wel andere gemeenten dan 

de betreffende GSB-stad).” 
 
 
 


