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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Startersfonds provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4 en 30 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker is om de stap naar 
een koopwoning te kunnen maken en dat de provincie Utrecht deze starters wil helpen via  
het Startersfonds; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Maatschappelijke binding provincie Utrecht:  

1e. tenminste drie jaar onafgebroken ingezetene zijn in één of meerdere gemeenten in de 
betreffende regio (in dit geval provincie Utrecht), dan wel gedurende de voorgaande tien 
jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van één of meerdere 
gemeenten in de betreffende regio; of 
2e. tenminste negentien uur per week een dagopleiding volgen aan een, in de 
betreffende regio, gevestigde en erkende instelling voor dagonderwijs; 

c. NHG: Nationale Hypotheek Garantie; 
d. Provinciale Starterslening: een lening die tot doel heeft om huishoudens (in de provincie 

Utrecht) met beperkte financiële ruimte in staat te stellen een woning te kopen in een 
andere gemeente dan dat zij woonachtig zijn; 

e. Startersfonds provincie Utrecht: het fonds waaruit de provincie Utrecht op grond van haar 
deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen en waarin de rente 
en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;  

• Deel A: Gemeentelijke deel Startersfonds: gemeenten verstrekken een 
starterslening onder eigen voorwaarden. De provincie verstrekt 25% van de totale 
lening totdat de trekkingsrechten van de gemeente op zijn. Alle gemeentelijke 
voorwaarden blijven hierbij gewoon van kracht; 

• Deel B: Provinciale deel Startersfonds: starters met provinciale maatschappelijke 
binding maar geen lokale binding kunnen via de gemeente een starterslening 
verkrijgen uit het provinciale fonds. De gemeente draagt hier niet aan bij, de 
provincie verstrekt 100% van de starterslening. Ook voor dit deel van het fonds 
zijn alle gemeentelijke voorwaarden, m.u.v. de lokale bindingseis, van kracht; 

f. Starterslening: een lening met als doel om voor huishoudens met beperkte financiële 
mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor het eerst een eigen woning te kopen; 

g. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te 
Hoevelaken; 

h. Trekkingsrecht: het recht van gemeenten om geld te onttrekken uit het Startersfonds 
provincie Utrecht (deel A en deel B), Voor deel A  is hier per gemeente een maximum 
aan verbonden dat bepaald is naar rato van het aantal inwoners.  
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Artikel 2 Criteria 
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten binnen de provincie Utrecht voor activiteiten 
als bedoeld in artikel 30 van de Asv die gericht zijn op het verstrekken van leningen aan 
starters op de koopwoningmarkt, één en ander overeenkomstig de doelstellingen en de 
randvoorwaarden gesteld in de “Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009”.  
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten binnen de provincie Utrecht die een 
gemeentelijke Startersregeling hebben en een deelnemingsovereenkomst met de SVn 
hebben gesloten. 
 
Artikel 4 Vorm 
Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van trekkingsrechten aan Utrechtse gemeenten. 
 
Artikel 5 Aanvraag (Doorlopend)  
1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend.  
2. Bij de aanvraag hoeft alleen een ondertekende verordening Starterslening te worden 

meegezonden waarin is opgenomen dat zij de loketfunctie voor het verstrekken van 
provinciale Startersleningen (deel B) op zich nemen.  

 
Artikel 6 Weigeringsgronden  
In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd als de gemeente in 
haar verordening Starterslening niet de provinciale starterslening (deel B), inclusief de 
daarbij behorende provinciale maatschappelijke bindingseis, heeft opgenomen. 
 
Artikel 7 Vaststelling  
Subsidie wordt ambtshalve vastgesteld.  
 
Artikel 8 Hoogte van de subsidie 
1. Trekkingsrechten tot € 125.000 worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat als 

volgt wordt bepaald: 
a. Gemeente Abcoude    € 24.066 
b. Gemeente Baarn   € 67.605 
c. Gemeente Breukelen   € 40.647 
d. Gemeente Bunnik   € 39.496 
e. Gemeente Bunschoten  € 54.322 
f. Gemeente De Bilt   € 116.334 
g. Gemeente De Ronde Venen  € 95.756 
h. Gemeente Eemnes   € 24.830 
i. Gemeente Leusden   € 79.056 
j. Gemeente Loenen   € 22.936 
k. Gemeente Lopik   € 38.910 
l. Gemeente Maarssen   € 109.030 
m. Gemeente Montfoort   € 37.376 
n. Gemeente Oudewater  € 27.470 
o. Gemeente Renswoude  € 12.415 
p. Gemeente Rhenen   € 52.018 
q. Gemeente Vianen   € 54.394 
r. Gemeente Woudenberg  € 32.110 
s. Gemeente Wijk bij Duurstede € 64.558 
t. Gemeente IJsselstein  € 94.343 

2. Trekkingsrechten vanaf € 125.000,- worden als volgt wordt bepaald: 
a. Gemeente Amersfoort  € 391.154 
b. Gemeente Houten   € 128.736 
c. Gemeente Nieuwegein  € 169.211 
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d. Gemeente Soest   € 126.201 
e. Gemeente Utrecht   € 816.421 
f. Gemeente Utrechtse Heuvelrug € 135.672 
g. Gemeente Veenendaal  € 171.100 
h. Gemeente Woerden   € 134.021 
i. Gemeente Zeist   € 167.552 

3. Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot een herijking van de aan Utrechtse 
gemeenten toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht (deel A, 
gemeentelijk deel), mocht blijken dat één of meerdere Utrechtse gemeenten geen 
gebruik maken van de aan hen toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds 
provincie Utrecht. 

4. Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot overheveling van de aan Utrechtse 
gemeenten toegekende trekkingsrechten in het Startersfonds provincie Utrecht deel A, 
(gemeentelijk deel) naar het provinciale Startersfonds deel B, (provinciaal deel) indien 
deze gemeenten geen gebruik maken van de aan hen toegekende trekkingsrechten in 
het Startersfonds provincie Utrecht deel A (gemeentelijk deel).  

 
Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De subsidieontvanger dient het provinciale Startersfonds (deel B) te blijven uitvoeren 

totdat het Startersfonds provincie Utrecht (deel B) uitgeput is of tot uiterlijk 31 december 
2011, ook als de subsidieontvanger al door zijn toegekende trekkingsrechten uit het 
Startersfonds provincie Utrecht (deel A) heen is.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de subsidieontvanger de 
deelnemingsovereenkomst met SVn verbreekt. 

 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad 
wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
De verordening vervalt met ingang van 1 januari 2012.  
 
Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Startersfonds 
provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen
Het is voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker de stap naar een koopwoning te 
kunnen maken. In onze centraal gelegen provincie met grote druk op de woningmarkt is dit 
probleem nog duidelijker dan elders aanwezig. Een inmiddels beproefd middel om starters 
een financieel steuntje in de rug te geven bij de koop van het eerste huis is de starterslening. 
De starterslening, verstrekt door gemeenten en Rijk, overbrugt met een renteloze lening het 
verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximaal te lenen bedrag 
volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Door ook als provincie deel te 
nemen aan deze leningen kunnen meer starters geholpen worden. Hiervoor wordt een 
provinciaal Startersfonds opgezet waarmee ca. 333 extra startersleningen kunnen worden 
verstrekt. 
Het Startersfonds provincie Utrecht is ondergebracht bij SVn.  
 

De doelstellingen en randvoorwaarden die gelden voor deze subsidie zijn neergelegd in de 
“Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009”, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van 
Utrecht op 19 januari 2009.  
 
Op 1 juni 2010 heeft GS kennis genomen van het feit dat het VROM Startersfonds uitgeput 
is. Op 7 juni 2010 is door de commissie WMC vooruitlopend op de besluitvorming van 
Provinciale Staten besloten om door te gaan met het provinciale Startersfonds. Voor deel A 
blijft de provincie 25% van de te verstrekken Starterslening financieren. Voor de provinciale 
Startersleningen (deel B) neemt de provincie Utrecht de volledige kosten voor haar rekening.  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264151, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Talentvolle makers en innovatieve projecten provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4 en artikel 33, aanhef en onderdeel d, van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het, voor de kunsten zelf en voor jong talent uit de provincie, van belang is 
dat jonge, veelbelovende makers en innovatieve projecten op het brede terrein van de 
podiumkunsten zich kunnen ontwikkelen en dat de provincie Utrecht daaraan een bijdrage 
wenst te leveren;  
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:  

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Commissie: adviescommissie bedoeld in het Instellingsbesluit adviescommissie 

Cultuur provincie Utrecht; 
c. Innovatief project: project dat door werkwijze of resultaat een vernieuwende impuls 

geeft aan het brede terrein van de podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met 
andere kunstvormen; 

d. Project: een inhoudelijk en in de tijd samenhangend product op het terrein van de 
podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met andere kunstvormen; 

e. Scout: een deskundige die door GS is aangewezen om behulpzaam te zijn bij de 
aanvraagprocedure en kansrijke projecten te selecteren; 

f. Talentvolle maker: maker die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in het (semi) 
professionele circuit van de podiumkunst, film, letterkunde en cross-overs met andere 
kunstvormen en die zich in het nabije verleden artistiek heeft geprofileerd, met tevens 
oog voor de zakelijke en publieksaspecten van een project. 
 

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33, aanhef en 
onderdeel d van de Asv van talentvolle makers, evenals aan innovatieve projecten.  
2. Bij de beoordeling van aanmeldingen en subsidieaanvragen gelden de volgende 
criteria: 
Ten eerste op voet van gelijkheid: 
a.   het niveau van de artistieke kwaliteit, te bepalen op basis van oorspronkelijkheid, 
zeggingskracht en het te verwachten vakmanschap; 
b.   de bijdrage van het project aan de context van de maker en diens beoogde publiek; 
Ten tweede op voet van gelijkheid: 
c. de bijdrage van het project aan het geheel van initiatieven in de provincie Utrecht en de 
culturele infrastructuur; 
d.   de zakelijke kwaliteit van de aanvrager; 
e.   de afkomst van de aanvrager uit andere dan de traditionele geledingen; 
f.   het gevestigd zijn van de subsidieontvanger in de provincie Utrecht. 
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Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.   aan non-profitorganisaties en natuurlijke personen voor de ontwikkeling van een 
innovatief project in de provincie Utrecht dat uitmondt in een publiekspresentatie; en 
b.   aan talentvolle makers voor de ontwikkeling van een project in de provincie Utrecht dat 
uitmondt in een publiekspresentatie. 
 
Artikel 4. Aanvraag 
1.  Potentiële aanvragers moeten zich in 2011 en 2012 voor 1 april aanmelden met een 
elektronisch aanmeldingsformulier.  
2.  De meldingen worden voorgelegd aan de scouts die op basis van de artikelen 2 en 7 
maximaal tien kansrijke meldingen selecteren. Betrokkenheid van een scout geeft geen recht 
op een positieve beslissing omtrent subsidie.  
3.  De tien meldingen bedoeld in het tweede lid worden aan de commissie voorgelegd die op 
basis van de artikelen 2 en 7 maximaal vijf meldingen selecteert die omgezet kunnen worden  
in een subsidieaanvraag . 
4.  Een subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus. 
 
Artikel 5 Adviescommissie  
1. Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de commissie.  
2. De commissie adviseert gedeputeerde staten in het kader van de beslissing op de 
subsidieaanvragen.  

Artikel 6 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd indien: 
a. de aanvrager reeds een artistieke of zakelijke band heeft met een productiehuis, 
gezelschap, festival, ensemble of werkplaats; 
b. een aanvraag wordt ingediend zonder voorafgaande melding bedoeld in artikel 4, eerste 
lid;  
c. voor het project reeds een meerjarige geldelijke bijdrage uit een landelijk fonds is 
toegekend. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1.Subsidies  worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat als volgt wordt bepaald: 
a. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van het 
voor subsidie in aanmerking komende deel van het project, met dien verstande dat de 
hoogte van de subsidie maximaal € 30.000,- bedraagt. 
b. Indien een subsidie minder dan € 10.000,- zou zijn, wordt zij niet verstrekt. 
 
2. Tot de subsidiabele kosten behoren: 
a.   de kosten die direct verband houden met de ontwikkeling en realisering van het project 
zoals opdrachten aan schrijvers, componisten, choreografen, scenaristen alsmede de kosten 
van onderzoek, marketing en promotie, vormgeving, huur van repetitieruimten en techniek; 
b.   de kosten voor de verankering van kennis en expertise (in de organisatie) van de 
aanvrager, ter bevordering van cultureel ondernemerschap. 
 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: 
de kosten van projecten in het kader van kunstvakopleidingen en van makers die zijn 
aangesloten bij een productiehuis.  
 
4. Gedeputeerde Staten kunnen het subsidiebedrag voor het project aanpassen naar de 
mate van veelbelovendheid en artistieke kwaliteit, overeenkomstig de criteria zoals 
omschreven in artikel 2.  
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Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
De activiteiten worden binnen 18 maanden na beschikking op de aanvraag afgerond.  
 
Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot een voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013. 
Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het besluit in werking 
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt 
geplaatst.   

Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Talentvolle 
makers en innovatieve projecten provincie Utrecht. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting  
 
Algemeen

I. Doel 
De provincie Utrecht wil jonge, veelbelovende makers en innovatieve projecten op het brede 
terrein van de podiumkunsten (dans, toneel, muziek, letteren, film, mengvormen hiervan en 
cross-overs met andere kunstvormen) in de gelegenheid stellen (zich) te ontwikkelen. Omdat 
wij ons niet alleen richten op mensen met een (afgeronde) kunstopleiding en doordat we 
gebruik maken van scouts, hopen we ook talenten te bereiken die vanuit hun achtergrond 
minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst. Een voor de aanvragers relatief 
eenvoudige procedure draagt bij aan die doelstelling.  
 
II. Werkwijze & procedure 
Om jonge makers, die niet altijd een kunstopleiding hebben afgerond, op het spoor te komen 
voert de provincie niet alleen een campagne ter promotie van de regeling, maar schakelen 
we tevens scouts in. De scouts hebben oog voor talent en attenderen de provincie op 
mogelijke aanvragers. Tegelijkertijd spelen zij later in de procedure een rol in de begeleiding 
van de aanvragers naar een projectsubsidie. Naast het speurwerk van de scouts kunnen 
jonge makers zich ook uit zichzelf aanmelden. Dat kan met een elektronisch formulier via 
www.provincie-utrecht.nl/talent
Van alle aanmeldingen, zowel rechtstreeks als via de scouts, wordt bekeken of ze aan de 
eerste voorwaarden voldoen (innovatief project, talentvolle maker � zie ook hieronder). De 
scouts voeren vervolgens met de geselecteerde jonge makers een (eventueel telefonisch) 
gesprek op grond waarvan een keuze van maximaal tien kandidaten wordt gemaakt.  
 
Daarna wordt hen verzocht verder na te denken over hun project. In een pitch-gesprek voor 
de scouts en de adviescommissie podiumkunsten kunnen zij hun plannen verder uiteen te 
zetten. Aanvragers hoeven dus niet voor niets een uitgebreid subsidieverzoek te schrijven. 
Op basis van het gesprek, het conceptplan en met toepassing van de criteria wordt een 
selectie van maximaal vijf aanvragers gemaakt. Zij krijgen de kans om, indien gewenst met 
enige hulp van een van de scouts, een uitgewerkt subsidieverzoek met een projectplan in te 
dienen, waarna de adviescommissie een definitieve keuze maakt. Vervolgens dient het 
project binnen 18 maanden na de verlening te worden uitgevoerd. 
 
Het totale subsidiebudget in de jaren 2011 en 2012 is € 90.000,- p/j. Een subsidie bedraagt 
minimaal € 10.000,-- en maximaal € 30.000,-. Het is de bedoeling dat een aanvrager ook bij 
andere fondsen/ overheden subsidieaanvragen indient en dat het project eindigt in een 
publiekspresentatie. Al vanaf het begin dient een aanvrager dit laatste in de planvorming 
mee te nemen. 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 2 Criteria 
 
Dit zijn de criteria op grond waarvan de aanmeldingen, de kandidaten en de aanvragen 
worden beoordeeld.  
Ad. a. Voor de beoordeling van kunst dient de verwachte artistieke kwaliteit beoordeeld te 
worden. Oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap zijn hierbij zeer gebruikelijke 
parameters. 
Ad b. Voor sommige kunstenaars is een project oorspronkelijker en heeft het meer 
zeggingskracht en vakmanschap dan voor andere kunstenaars. Niet alleen voor hem- of 
haarzelf, maar zeker ook in de omgeving waarin hij / zij zich beweegt. Hoe hoger deze 
‘relatieve kwaliteit’, des te hoger de beoordeling van het project. 
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Ad. c. Is de kunstenaar en het project een toevoeging op bestaande kunstinitiatieven en –
instellingen in de provincie?  
 
Artikel 4 Aanvraag 
Zie voor een toelichting op de procedure hierboven: II. Werkwijze en procedure. 
 
Artikel 5 Commissie 
Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur. 
Op 26 oktober 2010 is het instellingsbesluit adviescommissie Cultuur provincie Utrecht 
vastgesteld door gedeputeerde staten. De samenstelling van de commissie wordt nader 
geregeld in het genoemde instellingsbesluit en niet vastgegelegd in deze verordening   
Deze commissie adviseert gedeputeerde staten in het kader van de beslissing op de 
subsidieaanvragen. De commissie beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van de 
criteria zoals vastgelegd in artikel 2 van deze verordening en brengt vervolgens een op 
grond daarvan gefomuleerd advies uit aan gedeputeerde staten. Uiteindelijk beslissen 
gedeputeerde staten op de subsidieaanvraag. Indien wordt afgeweken van het advies, moet 
dat gemotiveerd worden.  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van datum, nr. 2010INT264152,
houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren 
energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 35 onderdeel a, en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht; 
 
Overwegende dat de provincie Utrecht CO2 reductie belangrijk vindt voor het halen van haar 
milieudoelstellingen, energiezuinig renoveren van bestaande panden hier een belangrijke 
bijdrage aan levert en financiële ondersteuning tevens de werkgelegenheid bevordert; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. appartement: een appartementsrecht als bedoeld in titel 9 van boek 5 van het 

Burgerlijk Wetboek.  
b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht. 
c. pand: een woning, een appartement of een bedrijfspand met een vloeroppervlak van 

maximaal 250 m2. Bij een Vereniging van Eigenaren wordt iedere afzonderlijk 
appartement van een lid van de Vereniging van Eigenaren als pand beschouwd. 

d.  bestaand pand: een pand dat in eigendom is van en (in geval van nieuwbouw) 
opgeleverd aan de aanvrager op het moment waarop de subsidieaanvraag in het 
kader van dit besluit wordt ingediend.  

e. energielabel: energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie 
gebouwen opgesteld in overeenstemming met de nationale beoordelingsrichtlijn 
BRL9500-01, opgesteld door een adviseur met een geldig procescertificaat zoals 
bedoeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500-02; 

f. energie-index: een als onderdeel van het energielabel voor een woning opgenomen 
cijfer dat het energieverbruik aangeeft en als zodanig gekoppeld is aan een specifiek 
pand en vastgelegd in het labelregistratiesysteem. 

 
Artikel 2 Criteria 

1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35 van de Asv 
die gericht zijn op het energiezuinig renoveren van en duurzame energieopwekkingen 
in bestaande panden in de provincie Utrecht. 

2. Subsidie ingevolge het eerste lid  wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteiten 
zullen leiden tot een energie-index verbetering van het pand van minimaal 0,50. 

 
Artikel 3 Subsidieontvangers  
Subsidie kan in ieder geval worden verstrekt aan natuurlijke personen met een pand in 
eigendom, dat  door de natuurlijke persoon zelf wordt bewoond.  

Artikel 4 Aanvraag  
1. Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.  
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Asv wordt de aanvraag 

door middel van een daartoe vastgesteld volledig ingevuld (elektronisch) 
aanvraagformulier namens de eigenaar ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van 
een machtiging van de eigenaar. 
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Artikel 5 Hoogte van de subsidie 
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,-- en maximaal € 5.000,-- per pand, waarbij het 
subsidiebedrag per eenheid als volgt wordt opgebouwd: 
 
Maatregel Eenheid Subsidie per eenheid 
Verbetering Energie Index 0,5 € 1.000,-- 
Verbetering Energie Index 0,75 € 1.250,-- 
Verbetering Energie Index 1,00 € 2.000,-- 
Verbetering Energie Index 1,25 € 3.000,-- 
Verbetering Energie Index 1,50 € 4.000,-- 
Verbetering Energie Index 1,75 € 5.000,-- 
 

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening, 
door het laten registreren van een tweede energielabel, aan te tonen dat de aangekondigde 
energie-indexverbetering is gerealiseerd. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.
Indien het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de 
verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad en werkt terug tot en met 1 januari 2011. 
 
Artikel 8 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie verbeteren 
energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 
2010. 
 
Ondertekening 
 
Voorzitter 
 

Secretaris 
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Toelichting 
 
Algemeen
Gedeputeerde staten stellen een subsidieregeling voor particuliere woningbezitters open om 
het na-isoleren van bestaande panden en het opwekken van duurzame energie bij de eigen 
woning in de provincie Utrecht te stimuleren. (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie 
verbeteren energie-efficiëntie van bestaande woningen provincie Utrecht). De 
onderliggende doelstellingen van deze regeling is het tegengaan van klimaatverandering 
door vermindering van de uitstoot van CO2 en het stimuleren van de regionale economie.  
De regeling koppelt een premie aan de verbetering van de energieprestatie van een woning. 
Aan grotere verbeteringen worden hogere premies toegekend. De energieprestatie van een 
woning dient daartoe twee keer te worden bepaald: een nulmeting voordat de 
verbetermaatregelen worden aangebracht en een eindbepaling nadat de verbetering is 
uitgevoerd en volledig functioneert. 
De bepalingen van de energieprestatie dienen uitgevoerd te worden door een (volgens de 
Beoordelingrichtlijn 9500) gecertificeerd maatwerkadviseur. De door hem berekende 
energieprestatie wordt uitgedrukt in de Energie Index van de woning: 2,9 of hoger betekent 
relatief een heel hoog energieverbruik, een lager getal betekent een lager energieverbruik. 
De getallen worden gekoppeld aan Energielabels A is 1,05 of lager t/m G voor 2,9 of hoger. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.meermetminder.nl waar onder 
andere de maatwerkadviseurs en bij Meer met Minder aangesloten uitvoerders vermeld 
staan die het aanvragen van deze subsidie namens eigenaren kunnen verzorgen. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264165, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 33 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het wenselijk is projecten te kunnen subsidiëren die zijn gericht op het 
beter toegankelijk en beleefbaar maken van de cultuurhistorische schatten van de provincie 
Utrecht voor een breed publiek; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
1. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht. 
2. Cultuurhistorische schatten van de provincie Utrecht: de in de provincie aanwezige 

historische cultuurgoederen in de vorm van:  
a. afbeeldingen (zoals kaarten, prenten, foto’s); 
b. audiovisueel materiaal (zoals filmpjes, geluidsfragmenten); 
c. cultuurlandschappen met hun monumenten en relicten; 
d. documenten (zoals archiefstukken); 
e. oral history (zoals gebruiken en verhalen); 
f. voorwerpen (zoals bewaard in musea en oudheidkamers). 

3. Subsidiabele kosten: de kosten die bij het verstrekken en vaststellen van de subsidie 
worden meegenomen, respectievelijk de feitelijke hoogte van die kosten.  

 
Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33 die gericht zijn op:  

a. het digitaal toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen voor een breder publiek 
(programmalijn ‘Sesam open u’); 
b. thematische projecten waarbij innovatieve vormen van presentaties, het bevorderen 
van innovatie of visualisaties van cultureel erfgoed centraal staan (programmalijn ‘Kom in 
de Utrechtse Schatkamer’). 

2. Subsidieaanvragen voor de programmalijn ‘Sesam open u’ en ‘Kom in de Utrechtse 
Schatkamer’ dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende criteria: 
a. Bijdrage van het project aan de doelstellingen van het beleidskader De Utrechtse 

Schatkamer;  
1.Het toegankelijk maken van het cultureel erfgoed. 
2. Het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed. 
3. Het bevorderen van innovatie, afstemming en inhoudelijke samenwerking binnen de 
erfgoedsector.  
4. Het versterken van het cultuur toeristisch profiel van de provincie. 

b. Vernieuwing bij het bereiken van nieuwe doelgroepen;  
c. Vernieuwingen die via het project verder worden verspreid; 
d. Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties dan wel professionele organisaties; 
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e. Zakelijke kwaliteit; getoetst op de aspecten visie, doelstelling(en) en prijs-kwaliteit 
verhouding; 

f. Bovenlokale betekenis van het project; 
g. Urgentie van het project voor het behoud van een bestaande collectie; 
h. Prioriteit wordt gegeven aan projecten van kleinere archiefdiensten, kleinere musea en 

historische verenigingen. 
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
1. Subsidie kan worden verstrekt aan non-profitorganisaties.  
2. Geen subsidie wordt verstrekt aan Landschap Erfgoed Utrecht. 
 
Artikel 4 Aanvraag (Tender) 
1. Aanvragen voor projecten passend binnen de programmalijnen  ‘Sesam open u’ en ‘Kom 

in de Utrechtse Schatkamer’ worden ingediend door middel van het bij de provincie 
Utrecht verkrijgbare ‘Aanvraagformulier De Utrechtse Schatkamer’. 

2. Aanvragen worden ingediend voor 1 juni.  
 
Artikel 5 Adviescommissie 
Aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur provincie 
Utrecht.  
 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv, wordt subsidie geweigerd indien: 
a. het activiteiten betreft die het fysieke behoud van het onroerende erfgoed ten doel 
hebben,  
b. het project is ontwikkeld binnen het programma van een van de Utrechtse Linies;  
c. het project specifiek is gericht op het onderwijs. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 60 % van de totale projectkosten, met 

dien verstande dat de subsidie maximaal € 75.000,- bedraagt.  
2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder bedraagt dan   

€ 5.000,- wordt zij niet verstrekt. 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren: 

a. het inhuren van specifieke deskundigheid (voor zowel ontwikkelen als uitvoeren van 
een project); 

b. het opstellen van een ontsluitingsplan; 
c. verfilming en digitaliseringskosten; 
d. automatiseringskosten; 
e. kosten voor de ontsluiting; 
f. promotiekosten; 
g. onderzoekskosten (verzamelen materiaal / oral history); 
h. ontwikkelingskosten (proceskosten); 
i. presentatiekosten (fysieke herinrichting); 
j. visualisatiekosten (ruimtelijke vormgeving); 
k. kosten ten behoeve van instructiemateriaal (in woord en beeld). 

4. Er wordt uitgegaan van een standaardberekeningswijzen voor de berekening van 
uurtarieven, te weten: het hanteren van forfaitair vastgestelde uurtarieven.  

 
Artikel 8 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor 2011 bedraagt € 350.000. 
 
Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient DE BASIS eisen voor vervaardiging toe te passen bij ontsluiting 
van digitale bronnen. 
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Artikel 10 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot een voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. Indien het provinciaal blad wordt uitgegeven 
na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang van de dag na de datum 
van uitgifte van het provinciaal blad.  
2. De verordening vervalt met ingang van 1 januari 2012.  
 
Artikel 12 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie De Utrechtse 
Schatkamer provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit artikel geeft een aantal definities. 
 
Artikel 2 Criteria
Uit dit artikel blijkt welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Het is de basis van 
deze uitvoeringsverordening. Dit artikel hangt nauw samen met artikel 33 uit hoofdstuk 2 van 
de Asv.  
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / doelgroepen
Hierin wordt aangegeven voor wie de subsidie bedoeld is, in dit geval non-profitorganisaties. 
Het LEU is echter uitgezonderd. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden
In dit artikel worden weigeringsgronden opgenomen in aanvulling op de weigeringsgronden 
in de wet (artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht), Europese regelgeving en artikel 10 van 
de Asv.  
 
Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger
DE BASIS is een set van minimale eisen die gesteld worden aan de digitalisering van 
erfgoed. Deze is toegevoegd als verplichting om een gelijke aanpak van digitalisering te 
stimuleren met een hogere kwaliteit van de gedigitaliseerde bronnen. Een toelichting op deze 
eisen is te vinden op http://wiki.den.nl. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264165, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 33 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het wenselijk is projecten te kunnen subsidiëren die zijn gericht op het 
beter toegankelijk en beleefbaar maken van de cultuurhistorische schatten van de provincie 
Utrecht voor een breed publiek; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
1. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht. 
2. Cultuurhistorische schatten van de provincie Utrecht: de in de provincie aanwezige 

historische cultuurgoederen in de vorm van:  
a. afbeeldingen (zoals kaarten, prenten, foto’s); 
b. audiovisueel materiaal (zoals filmpjes, geluidsfragmenten); 
c. cultuurlandschappen met hun monumenten en relicten; 
d. documenten (zoals archiefstukken); 
e. oral history (zoals gebruiken en verhalen); 
f. voorwerpen (zoals bewaard in musea en oudheidkamers). 

3. Subsidiabele kosten: de kosten die bij het verstrekken en vaststellen van de subsidie 
worden meegenomen, respectievelijk de feitelijke hoogte van die kosten.  

 
Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33 die gericht zijn op:  

a. het digitaal toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen voor een breder publiek 
(programmalijn ‘Sesam open u’); 
b. thematische projecten waarbij innovatieve vormen van presentaties, het bevorderen 
van innovatie of visualisaties van cultureel erfgoed centraal staan (programmalijn ‘Kom in 
de Utrechtse Schatkamer’). 

2. Subsidieaanvragen voor de programmalijn ‘Sesam open u’ en ‘Kom in de Utrechtse 
Schatkamer’ dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende criteria: 
a. Bijdrage van het project aan de doelstellingen van het beleidskader De Utrechtse 

Schatkamer;  
1.Het toegankelijk maken van het cultureel erfgoed. 
2. Het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed. 
3. Het bevorderen van innovatie, afstemming en inhoudelijke samenwerking binnen de 
erfgoedsector.  
4. Het versterken van het cultuur toeristisch profiel van de provincie. 

b. Vernieuwing bij het bereiken van nieuwe doelgroepen;  
c. Vernieuwingen die via het project verder worden verspreid; 
d. Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties dan wel professionele organisaties; 
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e. Zakelijke kwaliteit; getoetst op de aspecten visie, doelstelling(en) en prijs-kwaliteit 
verhouding; 

f. Bovenlokale betekenis van het project; 
g. Urgentie van het project voor het behoud van een bestaande collectie; 
h. Prioriteit wordt gegeven aan projecten van kleinere archiefdiensten, kleinere musea en 

historische verenigingen. 
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
1. Subsidie kan worden verstrekt aan non-profitorganisaties.  
2. Geen subsidie wordt verstrekt aan Landschap Erfgoed Utrecht. 
 
Artikel 4 Aanvraag (Tender) 
1. Aanvragen voor projecten passend binnen de programmalijnen  ‘Sesam open u’ en ‘Kom 

in de Utrechtse Schatkamer’ worden ingediend door middel van het bij de provincie 
Utrecht verkrijgbare ‘Aanvraagformulier De Utrechtse Schatkamer’. 

2. Aanvragen worden ingediend voor 1 juni.  
 
Artikel 5 Adviescommissie 
Aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur provincie 
Utrecht.  
 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv, wordt subsidie geweigerd indien: 
a. het activiteiten betreft die het fysieke behoud van het onroerende erfgoed ten doel 
hebben,  
b. het project is ontwikkeld binnen het programma van een van de Utrechtse Linies;  
c. het project specifiek is gericht op het onderwijs. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 60 % van de totale projectkosten, met 

dien verstande dat de subsidie maximaal € 75.000,- bedraagt.  
2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder bedraagt dan   

€ 5.000,- wordt zij niet verstrekt. 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren: 

a. het inhuren van specifieke deskundigheid (voor zowel ontwikkelen als uitvoeren van 
een project); 

b. het opstellen van een ontsluitingsplan; 
c. verfilming en digitaliseringskosten; 
d. automatiseringskosten; 
e. kosten voor de ontsluiting; 
f. promotiekosten; 
g. onderzoekskosten (verzamelen materiaal / oral history); 
h. ontwikkelingskosten (proceskosten); 
i. presentatiekosten (fysieke herinrichting); 
j. visualisatiekosten (ruimtelijke vormgeving); 
k. kosten ten behoeve van instructiemateriaal (in woord en beeld). 

4. Er wordt uitgegaan van een standaardberekeningswijzen voor de berekening van 
uurtarieven, te weten: het hanteren van forfaitair vastgestelde uurtarieven.  

 
Artikel 8 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor 2011 bedraagt € 350.000. 
 
Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient DE BASIS eisen voor vervaardiging toe te passen bij ontsluiting 
van digitale bronnen. 
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Artikel 10 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot een voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. Indien het provinciaal blad wordt uitgegeven 
na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang van de dag na de datum 
van uitgifte van het provinciaal blad.  
2. De verordening vervalt met ingang van 1 januari 2012.  
 
Artikel 12 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie De Utrechtse 
Schatkamer provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit artikel geeft een aantal definities. 
 
Artikel 2 Criteria
Uit dit artikel blijkt welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Het is de basis van 
deze uitvoeringsverordening. Dit artikel hangt nauw samen met artikel 33 uit hoofdstuk 2 van 
de Asv.  
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / doelgroepen
Hierin wordt aangegeven voor wie de subsidie bedoeld is, in dit geval non-profitorganisaties. 
Het LEU is echter uitgezonderd. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden
In dit artikel worden weigeringsgronden opgenomen in aanvulling op de weigeringsgronden 
in de wet (artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht), Europese regelgeving en artikel 10 van 
de Asv.  
 
Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger
DE BASIS is een set van minimale eisen die gesteld worden aan de digitalisering van 
erfgoed. Deze is toegevoegd als verplichting om een gelijke aanpak van digitalisering te 
stimuleren met een hogere kwaliteit van de gedigitaliseerde bronnen. Een toelichting op deze 
eisen is te vinden op http://wiki.den.nl. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264162,
houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Cultuurparticipatie provincie 
Utrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 4 en 33, aanhef en onder b,  van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat  het wenselijk is actieve deelname aan cultuur van inwoners van de 
provincie Utrecht te stimuleren en hiervoor subsidie te verstrekken; 
 

Besluiten de volgende tijdelijke uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Amateurkunst: het beoefenen van kunst voor of ten behoeve van publiek, zonder dat 
daaraan een recht op beloning is verbonden of daarmee het verwerven van andere 
dan kostendekkende inkomsten wordt beoogd;  

b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  
c. Cultuureducatie: mogelijkheden bieden aan mensen om zoveel mogelijk in aanraking 

te komen en kennis en ervaring op te doen met cultuur. Cultuureducatie is leren over, 
door en met cultuur; 

d. Cultuurparticipatie: actieve deelname van burgers aan culturele activiteiten; 
e. Volkscultuur is het geheel van cultuuruitingen die als wezenlijk worden ervaren voor 

specifieke groepen, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, 
regionale of lokale identiteiten. 

f. Cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar 
aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, 
archieven, monumenten en landschappen. En ook de daaraan verbonden gebruiken, 
verhalen en gewoonten. 

 
Artikel 2 Criteria 
1.Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33, aanhef en 

onderdeel b, van de Asv die gericht zijn op het versterken van actieve deelname op het 
gebied van amateurkunst, cultuureducatie, volkscultuur of erfgoed.  

2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verstrekt indien zoveel mogelijk wordt 
voldaan aan de volgende criteria: 
a. mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het beleidskader 

Cultuurparticipatie; 
b. mate waarin het project innovatief is ten opzichte van het bestaande aanbod van de 

aanvrager 
c. omvang van de beoogde publieksparticipatie dan wel het bereik van specifieke 

doelgroepen die vanuit het provinciale cultuurbeleid voorrang krijgen. 
 
3. Prioriteit wordt gegeven aan projecten van interdisciplinaire aard; 
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4. Indien het project plaats vindt in de gemeente Utrecht of Amersfoort, dienen de activiteiten 
daarnaast ook plaats te vinden in een andere gemeente binnen de provincie Utrecht dan 
Utrecht of Amersfoort. 
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan in ieder geval worden verstrekt aan non-profit organisaties. 
 
Artikel 4 Aanvraag en beslissingstermijn 
Aanvragen worden in de jaren 2011 en 2012 ingediend voor 1 april en voor 1 oktober. 
 
Artikel 5 Adviescommissie 
Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur 
provincie Utrecht.  

Artikel 6 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie in ieder geval worden geweigerd indien er 
naar het oordeel van gedeputeerde staten geen of in onvoldoende mate: 
a. sprake is van een afgebakend project met concreet omschreven resultaten;  
b. sprake is van een juiste, sluitende en uitgewerkte begroting met dekkingsplan;  
c. sprake is van een plan waarin wordt aangegeven op welke vernieuwende, diversificerende 
of verankerende wijze deelnemers actief participeren;  
d. sprake is van een projectopzet waarin de wijze waarop men actieve deelname denkt te 
realiseren als gewenst eindresultaat duidelijk geformuleerd is;  
e. sprake is van een project dat plaatsvindt binnen de provincie Utrecht,  
f. sprake is van een kwalitatief hoogwaardig project; of 
g. sprake is van een vernieuwend, verankerend of diversificerend project. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. Een subsidie voor een evenement bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten 
tot maximaal het tekort op de begroting. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt  
€ 20.000, - per activiteit of project. 
2. Geen subsidie wordt verstrekt indien de toepassing van het bepaalde in het eerste lid een       
bedrag oplevert van minder dan € 3.000, -. 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
a. ontwikkelingskosten (proceskosten); 
b. presentatiekosten;  
c. kosten ten behoeve van instructiemateriaal (in woord en beeld); 
d. promotiekosten. 
 

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De activiteiten vangen niet eerder aan dan tenminste 12 weken nadat de aanvraag wordt 
ontvangen.  
2. Het project is uiterlijk anderhalf jaar na de datum van de subsidieverstrekking  afgerond. 

 

Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 
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Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 
2013. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de verordening 
in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie 
Cultuurparticipatie provincie Utrecht. 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 
Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
Als uitwerking van de cultuurnota 2009-2012 ‘Cultuur is Kracht’ voor wat betreft 
amateurkunst en cultuureducatie hebben Provinciale Staten van Utrecht het Programma 
Cultuurparticipatie vastgesteld, in samenwerking met het Landelijk Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
Doel is om organisaties te stimuleren om projecten te organiseren op gebied van 
cultuurparticipatie, om het aantal burgers toe te laten nemen dat deelneemt aan cultuur.  
 

Artikelgewijs 
 
Artikel 2 
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten passend binnen de 
programma’s Amateurkunst en/of Cultuureducatie, steeds met inbegrip van de thema’s 
verankering, vernieuwing en diversiteit zoals vastgelegd in het beleidskader programma 
Cultuurparticipatie 2009 – 2012 door Provinciale Staten op 30 maart 2009.

Met verankering wordt bedoeld dat een activiteit deel gaat uitmaken van het reguliere 
cultuuraanbod. 

Met vernieuwing wordt gedoeld op de wijze waarop actieve cultuurdeelname wordt 
gerealiseerd op een nog niet eerder georganiseerde manier. 

Met diversificerend wordt aangegeven dat het project zich richt op een specifieke doelgroep. 

 

Artikel 3 Subsidieontvangers/doelgroepen 

Subsidie kan worden verstrekt aan non-profit organisaties  

Artikel 4 Aanvraag 

Er wordt gewerkt met twee rondes per jaar, omdat hiervoor een commissie samen kan 
komen om de aanvragen te beoordelen. 

Artikel 7 

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
De kosten zijn bestemd voor projecten en niet voor bedrijfsvoering, omdat het gaat om een 
vierjarige regeling met als doel cultuurparticipatie te stimuleren. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr.  2010INT264164 , houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Zakelijk toerisme provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 32 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om zowel het zakelijk profiel van de provincie Utrecht als 
de vitaliteit van de zakelijk toeristische sector te versterken, opdat het aantal zakelijke 
toeristen wordt vergroot of de zakelijk toeristische bestedingen worden vergroot; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. bartering: betaling via wederdienst, dan wel het ruilen van goederen of diensten 

zonder inschakeling van geld; 
c. bovenlokale effecten: het effect van een project moet het gemeentelijk niveau 

ontstijgen door een bovenlokale reikwijdte te hebben in de zin van het trekken van 
bezoekers, het verkrijgen van media-aandacht, het actief inzetten van media en 
promotiekanalen; 

d. vitaliteit van de sector: de aanwezigheid van bedrijfseconomisch gezonde en 
vernieuwende bedrijven, organisaties en instellingen;  

e. zakelijk profiel: de identiteit van de provincie Utrecht op het gebied van zakelijk 
toerisme alsmede de mate waarin (potentiële) bezoekers de provincie Utrecht 
associëren met mogelijkheden voor zakelijk toerisme (imago); 

f. zakelijk toerisme: het totaal aan inkomende, georganiseerde en niet-georganiseerde 
zakelijke reizen, met of zonder overnachting in een hiervoor geschikte 
accommodatie; 

g. zakelijk toeristische sector: het geheel aan bedrijven, organisaties en instellingen die 
gezamenlijk zorgdragen voor aanbod en de profilering van dit aanbod voor de zakelijk 
toeristische markt. 

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de provincie Utrecht op het gebied van 
toerisme als bedoeld in artikel 32 van de Asv die gericht zijn op: 

a. versterking van het zakelijk profiel; 
b. versterking van de vitaliteit van de zakelijk toeristische sector. 

 
2. Subsidie wordt slechts verstrekt voor: 

a. haalbaarheidsstudies en marktverkenningen ten behoeve van producten / diensten in 
de zakelijk toeristische sector; 

b. voorbereiding, opstelling en herziening van plannen voor producten / diensten in de 
zakelijk toeristische sector; 



2

c. realisatie (aanleg, opzetten, inrichting, verbetering en uitbreiding) van producten / 
diensten in de zakelijk toeristische sector; 

d. marketing en promotieactiviteiten ten behoeve van producten / diensten en 
ontwikkelingen in de zakelijk toeristische sector; 

e. voorbereiding en uitvoering van zakelijk toeristische evenementen.  
 
3. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, voldoen de projecten, bedoeld in het 
tweede lid, in ieder geval aan de volgende criteria: 

a. de resultaten, effecten van het project zijn voldoende bekend en zichtbaar gemaakt; 
b. het project heeft een bovenlokaal effect; en 
c. het project is gericht op het vergroten van het aantal zakelijke bezoekers of het 

vergroten van de zakelijk toeristische bestedingen.  
 
4. Daarnaast voldoen de projecten, bedoeld in het tweede lid, zo veel mogelijk aan de 
volgende criteria:   

a. het project wordt georganiseerd in samenwerking met meerdere partners;  
b. het project voldoet aan een of meer behoeften in de regio.  

 
5. De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt bepaald door de score op de criteria, 
genoemd in het derde en vierde lid.  

 
Artikel 3 Aanvraag (Tender) 

Aanvragen worden ingediend voor 1 augustus. Bij de aanvraag wordt in ieder geval een 
raming van de te verwachten toeristische effecten verstrekt. 
 
Artikel 4 Weigeringsgronden  
In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd indien: 
a. de activiteit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de 
(beleids) doelen zoals geformuleerd in het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 
“Bestemming Utrecht”; 
b. voor hetzelfde of een gelijksoortig project aan dezelfde aanvrager in de afgelopen drie jaar 
een provinciale subsidie is verstrekt; 
c. zij al in die mate is of zal worden verleend voor gelijksoortige projecten dat er naar het 
oordeel van gedeputeerde staten voor de provincie geen verder nut aan verbonden is; 
d. zij is aangevraagd door een organisatie uitsluitend in het belang van die organisatie of bij 
die organisatie aangeslotenen. 
 
Artikel 5 Hoogte van de subsidie 
1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project.  
2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: alle voor subsidiëring in aanmerking 

komende werkelijke kosten van een project.  
 
Artikel 6 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond 2011 voor zakelijk toerisme bedraagt € 150.000.  
 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De subsidieontvanger dient: 
a. het project binnen een halfjaar na de subsidieverstrekking in uitvoering te nemen;  
b. het project binnen twee jaar af te ronden; 
2. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het eerste lid. 
 
Artikel 8 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
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Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.  
Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het besluit in werking 
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt 
geplaatst.   
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Zakelijk toerisme 
provincie Utrecht. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen
De middelen voor deze uitvoeringsverordening zijn opgenomen in de aanvullende middelen 
van het colleprogramma onder de noemer “versterking zakelijk toerisme”. Jaarlijks wordt 
door Gedeputeerde Staten een subsidieplafond vastgesteld waarboven in dat jaar geen 
subsidiëring plaatsvindt.   
 
Deze verordening sluit aan op het provinciale Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 
“Bestemming Utrecht”. Het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 is verkrijgbaar bij de 
provincie en downloadbaar via de website van de provincie, www.provincie-utrecht.nl. 
 
In het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 dat door Provinciale Staten is vastgesteld, 
staat het provinciaal beleid inzake zakelijk toerisme beschreven. De subsidies in het kader 
van deze verordening dragen bij aan de uitvoering van dit beleid.  
 
Staatssteun
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling kan als ‘staatssteun’ worden 
aangemerkt (artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, 
VW EU) als de subsidie wordt verleend aan een onderneming. Van staatssteun is sprake bij 
elk voordeel dat een onderneming van de overheid krijgt waardoor de concurrentie vervalst 
kan worden. Als onderneming wordt beschouwd elke eenheid die een economische activiteit 
uitoefent ongeacht de rechtsvorm en de wijze waarop het wordt gefinancierd. Een 
economische activiteit bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt, 
waarbij het bestaan van concurrentie een belangrijke indicatie is. Het hebben van een 
winstoogmerk is geen noodzakelijke vereiste. Dus ook stichtingen of overheidsorganen 
kunnen als ondernemer worden aangemerkt. 
 
‘De-minimis’
Deze subsidieverordening zal deels gebruik maken van de vrijstellingsverordening van de 
EG nr. 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VW EU op de de-
minimis-steun (hierna ‘de-minimis-regeling’). Dit betekent dat de subsidie-ontvanger (dus 
ondernemers, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de ondernemer 
behoort) niet meer dan € 200.000,= aan subsidie over een periode van drie belastingjaren 
(dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun mag 
ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de-minimis-steun door de 
aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en 
verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,= bedraagt. Om deze reden is een ‘de-
minimis-verklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier. 
 
Een aantal categorieën van ondernemingen kan geen gebruik maken van deze ‘de-minimis’. 
Voorbeelden hiervan zijn ondernemingen in de primaire productie van landbouwartikelen en 
ondernemingen in moeilijkheden. 
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Artikelgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen
Zakelijk toerisme maakt, naast dagtoerisme en vakanties, onderdeel uit van de toeristisch 
recreatieve sector. Het laat zich omschrijven als het totaal aan inkomende, georganiseerde 
en niet-georganiseerde zakelijke reizen, met of zonder overnachting in een hiervoor 
geschikte accommodatie. Relevante activiteiten die het CBS onder zakelijk toerisme verstaat 
zijn bijvoorbeeld congresbezoek, conferentiebezoek, vergaderingen. In het licht van deze 
verordening worden deze activiteiten aangevuld met tentoonstelling- of beursbezoek en 
opleidingen of trainingen. Het reguliere woon-werkverkeer wordt uitgesloten.   
 
Het zakelijk profiel bestaat uit zowel de identiteit van de provincie op het gebied van zakelijk 
toerisme als uit het imago op dit gebied. Onder identiteit wordt de zelfpresentatie van de 
provincie verstaan, zoals die tot uitdrukking komt in communicatie, gedrag en symboliek. 
Onderdeel hiervan vormt het feitelijk aanbod op het gebied van zakelijk toerisme. Onder 
imago wordt het door een groep consumenten gedeelde, subjectieve voorstellingsbeeld van 
zakelijk toerisme in Utrecht verstaan. Dit voorstellingsbeeld bestaat uit een kenniscomponent 
(naamsbekendheid) en uit een attitudecomponent (reputatie).  
 
De zakelijk toeristische sector kan tevens bedrijven, organisaties en instellingen omvatten 
die  randvoorwaarden invullen om zakelijk toerisme mogelijk te maken.  
 
Artikel 2 Criteria
Provinciale Staten hebben het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 “Bestemming 
Utrecht” vastgesteld, waarin zij de gewenste ontwikkeling van het zakelijk toerisme in de 
provincie aangeven. Voor de genoemde subsidiabele activiteiten uit dit artikel is dit 
beleidsprogramma gevolgd. Gedeputeerde Staten kunnen jaarlijks bij het subsidieplafond 
een prioriteitsvolgorde van soorten projecten aangeven. 
 
Onder bovenlokaal effect wordt verstaan dat het project een bovenlokale reikwijdte heeft in 
de zin van het trekken van bezoekers, het verkijgen van media-aandacht, het actief inzetten 
van media en promotiekanalen. Het effect moet het gemeentelijk niveau ontstijgen. 
 
Zakelijk toeristische bestedingen zijn een indicator voor de economische betekenis van het 
zakelijk toerisme (bestedingen gerelateerd aan congresbezoek, conferentiebezoek,  
tentoonstelling- en/of beursbezoek; opleidingen / trainingen, vergaderingen). 
 
Artikel 3 Aanvraag (tender)
Bij de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier “Zakelijk 
Toerisme provincie Utrecht 2009-2012”. Dit formulier is bij de provincie verkrijgbaar. 
 
Bij een aanvraag worden algemene gegevens en een raming van de toeristische effecten 
van een project of evenement gevraagd, alsmede de reikwijdte en de aansluiting bij het 
provinciaal beleid. Als deze gegevens, na een verzoek om aanvulling, ontbreken of naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten onvoldoende zijn, wordt de aanvraag niet in behandeling 
genomen. Deze gegevens zijn tevens noodzakelijk voor de afrekening waarbij de 
gerealiseerde effecten vergeleken wordt met de geraamde effecten. 
 
De toeristische effecten (zoals uitgaven per persoon, duur van het bezoek etc.) van een 
project zullen zoveel mogelijk worden weergegeven op basis van kerncijfers van erkende 
instellingen als NBTC en CBS. Deze cijfers kunnen eventueel aangevuld worden met de te 
verwachten effecten op basis van ervaringsgegevens van de indiener. Het gaat hierbij om 
een inschatting van bezoekersaantallen cq. directe en indirecte bestedingen, reikwijdte, 
bereik (bijvoorbeeld mediabereik). Gedeputeerde staten zal deze cijfermatige inschatting, 
alsmede de reikwijdte (bereik) en de relatie met het provinciaal beleid beoordelen.  
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Subsidie wordt per definitie geweigerd als de resultaten, effecten van het project tot op dat 
moment niet of onvoldoende bekend zijn of zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 4 Weigeringsgronden
Projecten die op zich subsidiabel zijn, kunnen worden afgewezen als er een 
verzadigingspunt met betrekking tot dit soort projecten is bereikt in de provincie of de 
desbetreffende regio. 
 
Subsidie kan worden geweigerd voor projecten die reeds in uitvoering zijn voordat de 
subsidie is verleend of als de aanvrager voor hetzelfde of een gelijksoortig project in de 
afgelopen 3 jaar al een provinciale subsidie heeft ontvangen.  
 
Artikel 5 Hoogte van de subsidie
Dit betekent dat voor de activiteit een financiële bijdrage van minimaal 50% wordt geleverd 
door de organisator of derden. 
 
De gewenste cofinanciering kan naast financiële middelen bestaan uit bartering van 
producten of diensten en de inzet van mensuren (voor zover dit niet tot de reguliere 
exploitatielasten van de aanvrager behoort). Het dient expliciet te gaan om het maken van 
extra kosten of te derven inkomsten. Deze vorm van financiering moet tegen kostprijs 
gekapitaliseerd worden opgenomen in de projectbegroting. Op deze manier hebben de 
geleverde goederen of diensten ten minste de gelijke geldelijke waarde als het bedrag 
waarvoor subsidie wordt verstrekt.  
 
Zie voor een definitie van ‘bartering’ ook de begripsbepalingen. 
 
Artikel 6 Subsidieplafond
Boven het bedrag van het vastgestelde plafond wordt geen subsidie verstrekt. 
 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger
Lid 1 is bedoeld om onnodig lang openstaande subsidies te voorkomen. Verlenging van de 
starttermijn is in principe eenmaal voor maximaal een half jaar mogelijk.  
De maximale doorlooptijd van het project is twee jaar: de resultaten moeten binnen 2 jaar 
zijn opgeleverd. De regels over verantwoording en rapportages zijn neergelegd in de Asv. 
 
Artikel 8 Europese regelgeving
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling kan als ‘staatssteun’ worden 
aangemerkt (artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, 
VW EU) als de subsidie wordt verleend aan een onderneming. Van staatssteun is sprake bij 
elk voordeel dat een onderneming van de overheid krijgt waardoor de concurrentie vervalst 
kan worden. Als onderneming wordt beschouwd elke eenheid die een economische activiteit 
uitoefent ongeacht de rechtsvorm en de wijze waarop het wordt gefinancierd. Een 
economische activiteit bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt, 
waarbij het bestaan van concurrentie een belangrijke indicatie is. Het hebben van een 
winstoogmerk is geen noodzakelijke vereiste. Dus ook stichtingen of overheidsorganen 
kunnen als ondernemer worden aangemerkt. 
 
Deze subsidieverordening zal deels gebruik maken van de vrijstellingsverordening van de 
EG nr. 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VW EU op de de-
minimis-steun (hierna ‘de-minimis-regeling’). Dit betekent dat de subsidie-ontvanger (dus 
ondernemers, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de ondernemer 
behoort) niet meer dan € 200.000,= aan subsidie over een periode van drie belastingjaren 
(dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun mag 
ontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de-minimis-steun door de 
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aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en 
verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,= bedraagt. Om deze reden is een ‘de-
minimis-verklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier. 
 
Een aantal categorieën van ondernemingen kan geen gebruik maken van deze ‘de-minimis’. 
Voorbeelden hiervan zijn ondernemingen in de primaire productie van landbouwartikelen en 
ondernemingen in moeilijkheden. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264163, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Garantiefonds 
energie provincie Utrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 35 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat: 
Het wenselijk wordt geacht dat de uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht wordt verminderd; 
 
Het gewenst is dit te bereiken door het afdekken van de risico’s van projecten op het gebied 
van duurzame energie en energiebesparing zodat deze projecten daadwerkelijk kunnen 
worden gerealiseerd; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  
b. Bank: een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een 

bank gelieerd beleggingsfonds, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de 
Wet op het financieel toezicht waarbij de bank of het beleggingsfonds handelt op grond 
van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten; 

c. Communautaire normen: een verplichte communautaire norm op milieugebied die per 
onderneming is vastgesteld; 

d. Concern: een economische eenheid waarin rechtspersonen onder centrale leiding 
organisatorisch zijn verbonden en waarbij de eenheid is gericht op een duurzame 
deelneming aan het economische verkeer; 

e. EIA: Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (Stb. 2001, 249);  
f. Energieadvies: een rapportage of maatwerkadvies ten aanzien van energieprojecten 

zoals opgenomen in categorie E van de energielijst; 
g. Energielijst: lijst waarop energie-investeringen staan vermeld waarvan in de praktijk 

bewezen is dat de investeringen een doelmatig gebruik van energie bevorderen en die 
wordt gepubliceerd als bijlage 1 van de EIA;  

h. Energieprestatie-eisen: eisen die in het kader van de EIA aan energieprojecten worden 
gesteld;    

i. Energieproject: project waarmee duurzame energie wordt opgewekt of energie wordt 
bespaard waarbij een CO2-reducerende techniek wordt gebruikt waarvan de techniek 
bekend en bewezen is en waarbij de extra investeringskosten in een periode van 
minimaal vijf en maximaal twaalf jaren worden terugverdiend; 

j. Extra investeringskosten: extra investeringskosten die worden gemaakt om duurzame 
energie te produceren of energiebesparingen te behalen die de communautaire normen 
overtreffen of de extra kosten ten opzichte van een traditionele energiecentrale of een 
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traditioneel verwarmingssysteem met dezelfde capaciteit inzake daadwerkelijke 
energieopwekking;  

k. Garantie: de overeenkomst tussen de provincie en de bank betreffende de zekerheid tot 
aflossing van het krediet dat de aanvrager van de garantie ten aanzien van het energie- 
of geïntegreerde energieproject van de bank heeft verkregen; 

l. Groepsvrijstellingsverordening: Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 
augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108  
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU  L 214/3);    

m. Grote onderneming: een onderneming waar meer dan 250 mensen werkzaam zijn en 
waarvan de totale jaaromzet de € 50 miljoen en/of het jaarlijks balanstotaal de € 43 
miljoen overschrijdt. 

n.  Krediet: krediet dat de aanvrager van de garantie van de bank heeft gekregen voor het 
uitvoeren van een energie- of geïntegreerd energieproject;  

o.  Kredietovereenkomst: overeenkomst tussen de bank en de aanvrager van de garantie 
op grond waarvan de bank geld voor de uitvoering van een energie- of geïntegreerd 
energieproject ter leen verstrekt of zal verstrekken; 

p.  MKB: een onderneming in de zin van Bijlage I van de Groepsvrijstellingsverordening, 
met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een 
balanstotaal van maximaal € 43 miljoen; 

q.  Onderneming: een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent 
ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering; 

r.    Terugverdienperiode: periode waarin de extra investeringen worden terugverdiend. 
 

Paragraaf 2 Voorwaarden 
 
Artikel 2 Criteria en te ondersteunen activiteiten 
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten als bedoeld in artikel 

35 Asv in de vorm van een garantie voor een energieproject ten behoeve van een krediet 
van de bank aan de aanvrager van de garantie 

2. De subsidie bedoeld in het vorige lid kan uitsluitend worden verstrekt voor een 
energieproject dat:  
a. tenminste 20% bijdraagt aan de reductie van CO2-emissie ten opzichte van een 

project met een vergelijkbare capaciteit aan energieopbrengst;  
b. dat voldoet aan de energieprestatie-eisen zoals die zijn opgenomen in de energielijst 

met uitzondering van de in de energielijst opgenomen categorie energieadvies; en 
c. waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van 12 jaar. 

3. In afwijking van het tweede lid, onder b, kan de subsidie worden verstrekt voor een 
energieproject dat niet op de energielijst is opgenomen, als de aanvrager, conform de 
methodiek die bij de EIA wordt gehanteerd, kan aantonen dat het project aan de 
energieprestatie-eisen voldoet.  

 
Artikel 3 De aanvraag 
1. De aanvraag wordt ingediend voor de aanvang van het energieproject zoals bedoeld in 

artikel 2, eerste lid.  
2. Onverminderd artikel 7 van de Asv worden bij de aanvraag per project in ieder geval de 

volgende gegevens en bescheiden overgelegd: 
a. de berekening van de extra investeringskosten;  
b. de berekening van de reductie in CO2-emissie;  
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c. een overzicht van de verplichte Europese milieubeschermingsnormen die voor de 
subsidieaanvrager gelden;  

d. offertes;  
e. berekening van de terugverdientijd; 
f. organogram van het concern waar de subsidieaanvrager toe behoort.  

3. Op het aanvraagformulier kunnen aanvullende gegevens en bescheiden worden 
opgesomd die bij de aanvraag ingediend worden.  

 
Artikel 4  Subsidiabele kosten 
De omvang van de in aanmerking komende kosten wordt bepaald door de extra 
investeringskosten.  
 
Artikel 5 Subsidieplafond 
1. Het plafond voor het bedrag dat aan garanties kan worden verstrekt, als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid bedraagt € 20 miljoen. 
2. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen. 

Indien de subsidie vanwege het overschrijden van het subsidieplafond niet volledig kan 
worden verstrekt, wordt de aanvraag afgewezen.  

 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
1. Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt de garantie geweigerd als:   

a. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert; 
b. ten aanzien van de aanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering voor 

onrechtmatig verleende staatssteun geldt.  
2. De garantie wordt geweigerd als de aanvrager een onderneming is en het voordeel dat 

de aanvrager heeft van de garanties  inclusief eventuele andere voordelen van 
overheden, hoger is dan:  

a. bij duurzame energieprojecten:  
i. 45% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een grote 

onderneming is;  
ii. 55% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een 

middelgrote onderneming is; en  
iii. 65% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een kleine 

onderneming is;  
b. bij energiebesparing:  

i. 60% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een grote 
onderneming is;  

ii. 70% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een 
middelgrote onderneming is; en  

iii. 80% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een kleine 
onderneming is. 

 
Artikel 7 Europese regelgeving 
Als de garantie  wordt verstrekt aan een onderneming, gebeurt dit met inachtneming van: 
a. de artikelen 21 en 23 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 800/2008, 

Pb EU2008, L214/3; of 
b. de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun. 
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Artikel 8 Doelgroep 
1. Garanties kunnen worden verstrekt aan MKB-ondernemingen en rechtspersonen zonder 

winstoogmerk;  
2. Garanties kunnen worden verstrekt aan grote ondernemingen, mits deze ondernemingen 

een de-minimisverklaring kunnen overleggen. 
 
Artikel 9  Verplichting van de aanvrager 
De aanvrager sluit binnen een periode van 6 maanden na het verlenen van de garantie een 
kredietovereenkomst. 
 
Artikel 10 Terugvordering premie bij niet uitvoering van het project   
Als de ontvanger van de garantie het project niet uitvoert zoals is vastgelegd bij de 
beschikking tot het verlenen van de garantie en niet heeft voldaan aan de verplichtingen 
zoals gesteld in de artikelen 18 en 19 Asv, kunnen gedeputeerde staten besluiten eenmalig 
een premie van maximaal 2% van de hoogte van de afgegeven garantie bij de ontvanger van 
de garantie terug te vorderen.  
 
Artikel 11 Weigeringsgronden 
Onverminderd artikel 10 van de Asv en artikel 6 wordt de garantie geweigerd als:  
a. het verstrekte krediet niet ten behoeve van het energie- of geïntegreerde energieproject 

wordt aangewend; 
b. de kredietwaardigheid van de aanvrager naar het oordeel van gedeputeerde staten 

slecht is;  
c. de aanvrager over voldoende financiële middelen beschikt om het project uit te voeren; of  
d. de bank het krediet naar normaal bankgebruik voor eigen rekening en risico wil 

verstrekken. 
 
Artikel 12 Hoogte garantie 
1. De garantie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. 
2. Als de garantie wordt verstrekt aan een onderneming bedraagt de garantie 100% van de 

in aanmerking komende kosten tot een maximum van 80% van het krediet.  
3. De garantie wordt afgegeven tot een maximum van € 500.000. Dit maximum geldt per 

aanvrager. Als de aanvrager tot een concern behoort, geldt het maximum voor het hele 
concern.  

4. Geen garantie wordt verstrekt indien de toepassing van artikel 4 ertoe leidt dat in 
aanmerking komende kosten minder bedragen dan € 50.000. 

 
Artikel 13  Vaststelling van de garantie  
1. De garantie wordt ambtshalve vastgesteld na een tijdvak van uiterlijk 12 jaar na het 

afgeven van de garantie.  
2. De garantie kan worden vastgesteld zodra:  

a. het krediet waarvoor de provincie een garantie heeft afgegeven is afgelost; of 
b. ingeval de bank de garantie heeft ingeroepen: de vordering van de provincie op de  

ontvanger van de garantie is voldaan danwel de provincie heeft besloten af te zien 
van verdere invordering.  

 

Paragraaf 3 Slotbepalingen 
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Artikel 14 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 
31 december 2010 treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het provinciaal blad.  
 

Artikel 15 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening Garantiefonds energie provincie 
Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen: 
 
Inleiding
De provincie heeft als doelstelling bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van 
CO2. Om dit te bereiken wil de provincie energiebesparing en opwekking en toepassing van 
duurzame energie stimuleren en ondersteunen. De beleidsdoelstellingen van de provincie 
zijn vastgelegd in het programma ‘Klimaat op orde’. Met deze Uitvoeringsverordening wil de 
provincie zich richten op het wegnemen van problemen bij de financiering van projecten en 
het afdekken van het risico dat de extra investeringen niet worden terugverdiend. In de 
beginfase zijn investeringen in energiebesparing en duurzame energie vaak hoger dan 
investeringen in conventionele energie. Vaak komen de investeringen ‘net even niet uit’ 
waardoor alsnog voor conventionele energie wordt gekozen. De bank is ook niet altijd bereid 
een krediet voor de extra investeringen te verschaffen, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende 
zekerheden zijn, de kredietlimiet is overschreden of het krediet te klein is. Daarnaast kan het 
voorkomen dat projecten niet worden opgezet, omdat de partijen het risico te groot achten 
dat de extra investeringen niet worden terugverdiend.   
 
Met deze regeling wil de provincie zorgen dat dergelijke projecten toch worden uitgevoerd. 
De provincie heeft daarbij nadrukkelijk niet gekozen voor eenmalige subsidiering, maar voor 
het opzetten van een zogenoemd ‘revolving fund’. Dat betekent dat de middelen na verloop 
van tijd weer terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet voor andere projecten. De 
financiering krijgt daarmee een duurzaam karakter. De Uitvoeringsverordening is een 
uitwerking van dit fonds. De provincie kiest bij de uitvoering van het fonds voor een 
garantiefonds. Het revolverende karakter bestaat eruit dat de garantie opnieuw kan worden 
ingezet als het krediet is afgelost.  
 
Garanties 
Om de financiering van projecten mogelijk te maken staat de provincie garant voor de 
nakoming van het krediet tot maximaal de hoogte van financiering van de extra 
investeringen. De subsidieaanvrager krijgt een beschikking in de vorm van een zogenoemde 
voucher waarin de voorwaarden voor de garantie staan. Hiermee kan de aanvrager van de 
garantie een kredietovereenkomst met de bank afsluiten. De bank kan dan zonder risico het 
krediet verstrekken. De provincie sluit eveneens een garantieovereenkomst met de bank.  
 
De provincie heeft met deze regeling zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Besluit 
Borgstellingen Midden en Klein Bedrijf (BBMKB). Dit is een regeling van het Ministerie van 
Economische Zaken die door Agentschap NL wordt uitgevoerd 
(www.agentschapnl.nl/bbmkb). Er is echter een aantal verschillen:  
- Het BBMKB staat alleen open voor het MKB. Via dit fonds kunnen ook niet-

ondernemingen van het fonds gebruik maken, zoals Verenigingen van Eigenaren 
(VVE’s).  

- Het fonds van de provincie richt zich specifiek op energieprojecten,    
- Bij deze regeling ligt het initiatief van het aanvragen van de garantie bij de aanvrager. Bij 

het BBMKB vraagt de bank de garantie aan.   
 
Voor de garanties heeft de provincie een beheerder aangesteld. Schematisch kan de 
procedure voor dit deel van het fonds als volgt worden weergegeven:   
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Te ondersteunen projecten
Voor de regeling komen alleen projecten in aanmerking die voor tenminste 20% bijdragen 
aan de reductie van CO2-emissie. Daarnaast moeten de projecten voldoen aan de 
energieprestatie-eisen. Bij het bepalen van de energieprestatieeisen sluit de provincie aan bij 
de systematiek van de EIA (zie www.agentschapnl.nl/eia). Ten behoeve van de EIA 
publiceert Agentschap NL jaarlijks een zogenoemde energielijst. Op deze lijst staan de 
technieken opgesomd waarvan bewezen is dat de technieken een doelmatig gebruik van 
energie bevorderen en voldoen dus aan de energieprestatie-eisen. Als de investeringen niet 
op de lijst voorkomen dan kan de subsidieaanvrager toch een aanvraag indienen. De 
subsidieaanvrager moet dan aan kunnen tonen dat voldaan wordt aan de energieprestatie-
eisen.  
 
Staatssteun

Groepsvrijstellingsverordening 
De regeling van de provincie voldoet aan de vereisten van staatssteun. Dit is van belang, 
omdat een garantie door de overheid die in strijd met Europese regels niet aan de Europese 
Commissie is voorgelegd door de Nederlandse rechter als nietig wordt beschouwd (zie Hof 
Den Haag, LJN: BD6981 van 10 juli 2008).  
 
Deze regeling valt onder de zogenoemde groepsvrijstellingsverordening. In deze verordening 
is voor een aantal categorieën (zoals investeringen voor energiebesparing – artikel 21 
groepsvrijstellingsverordening en investeringen voor duurzame energie  - artikel 23 
groepsvrijstellingsverordening) bepaald onder welke voorwaarden de maatregelen zoals 
deze Uitvoeringsverordening niet aan de Europese Commissie ter goedkeuring hoeven 
worden voorgelegd. De voorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op het maximale 
steunbedrag is. Een aantal relevante bepalingen worden hieronder uitgelicht:  
- Per aanvraag zal de provincie moeten kijken of er voor dit project ook andere subsidies 

zijn verkregen waardoor de subsidie voor het betreffende project de gestelde maxima 
zou kunnen overstijgen (artikel 7 groepsvrijstellingsverordening), 

- Op grond van de groepsvrijstellingsverordening kan geen subsidie worden verleend voor 
werkzaamheden in de primaire productie van landbouwgoederen (artikel 1 lid 3 
groepsvrijstellingsverordening), 

Beheerder
Fonds van de 

Provincie Utrecht

Subsidieaanvrager 

Stap 1: Aanvraag 

Vormgeving Garanties

Bank

Stap 5A: Lening  

Stap 2 en 7: 
Advies  

Stap 3: Voucher 

Stap 6: Inroepen 
garantie 

Stap 8: Betaling 

Informatiestroom  

Geldstroom  

Stap 4: Voucher 

Stap 5B: Garantieovereenkomst 
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- Duurzame energie projecten die betrekking hebben op de productie van biobrandsstoffen 
vallen alleen onder de groepsvrijstellingsverordening als de investeringen uitsluitend zijn 
bedoeld voor de productie van duurzame biobrandstoffen (artikel 23 lid 4 
groepsvrijstellingsverordening).   

- Voor zover de steun wordt verleend aan energiebesparingsprojecten bepaalt de 
groepsvrijstellingsverordening dat de in aanmerking komende kosten door een externe 
accountant worden gecertificeerd (artikel 21 lid 3 groepsvrijstellingsverordening). Bij de 
beschikking tot subsidieverlening zullen hierover voorwaarden worden opgenomen, 

- Op grond van de groepsvrijstellingsverordening mag geen subsidie worden verleend aan 
ondernemingen in moeilijkheden (artikel 6 lid c jo. 7 groepsvrijstellingsverordening). 
Hiervan is sprake in de onderstaande gevallen:   

a. In het geval van een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid: wanneer 
meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal ten opzichte van het vorige 
boekjaar is verdwenen en meer dan een kwart van dit kapitaal in de afgelopen 
twaalf maanden verloren is gegaan of, 

b. In het geval van een rechtspersoon waarvan ten minste enkele vennoten 
onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap hebben; 
wanneer meer dan de helft van het eigen vermogen, zoals in de jaarrekening van 
de vennootschap wordt vermeld, is verdwenen en meer dan een kwart van dit 
vermogen tijdens de afgelopen twaalf maanden verloren is gegaan, of 

c. Ongeacht de rechtsvorm van de betrokken aanvrager: wanneer de aanvrager 
naar zijn nationale recht aan de voorwaarden voldoet om aan een collectieve 
insolventieprocedure te worden onderworpen.  

 
De-minimis-verordening  
Daarnaast kan de provincie nog gebruik maken van de zogenoemde de-minimisverordening 
waarin is vastgesteld dat een garantie van minder dan € 1,5 miljoen onder de de-minimis-
verordening valt.  
 
Garanties 
De groepsvrijstellingsverordening staat toe dat garanties worden verstrekt aan het MKB 
(artikel 5 lid 1 onder c en onder ii). Bij het bepalen van de hoogte van het steunbedrag 
(premievoordeel) moet rekening worden gehouden met de zogenoemde ‘Safe – Harbour’ 
premies zoals opgenomen in de Mededeling van de Commissie van 20 juni 2008 betreffende 
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie op staatssteun in de vorm van garanties (PBEU C155 / 02; hierna te noemen 
de garantiemededeling).    
 
De groepsvrijstellingsverordening bepaalt het maximale steunpercentage dat aan 
energieprojecten (duurzame energie en energiebesparing) kunnen worden verstrekt. Voor 
duurzame energie bedraagt dit percentage 55% voor middelgrote ondernemingen en 65% 
voor kleine ondernemingen. In de onderstaande tabel is de berekening van het steunbedrag 
gegeven en daaruit kan worden afgeleid dat het fonds van de Provincie Utrecht binnen dit 
staatssteunmaximum blijft. Bij garanties wordt de staatssteun bepaald door het 
premievoordeel. Dit is de premie die de provincie niet in rekening brengt, maar die in een 
normale marktsituatie wel in rekening zou zijn gebracht. De jaarlijkse premievoordelen 
moeten worden verdisconteerd met als referentiepercentage 2,42% (stand 22 augustus 
2010). Dit percentage is ontleend aan de Mededeling van de Commissie van 19 januari 2008 
over herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages 
worden vastgesteld (PBEU C14/02). Bij de berekening van het maximale steunbedrag wordt 
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ter illustratie uitgegaan van een garantie van € 500.000 die in twaalf jaar wordt afgelost. 
Verder is rekening gehouden met een eenmalige premie van 2% in het eerste jaar. Uit de 
tabel blijkt dat het maximale steunbedrag van de groepsvrijstellingsverordening niet wordt 
overschreden.   
 
Berekening hoogte staatssteun bij garanties  
datum: 23 augustus 2010   

Aannames:  Totale garantie € 500.000  
Looptijd:  12 jaar   

premie jaar 1:  
2 % van € 500.000 = € 
10.000  

Aflossing:  periodiek in 12 jaar  
risico:  Hoog risico (6,3% safe harbour premie)  
Disconterings%: 2,42% (1 jaars Euribor op 22/08 plus 1%-punt)  

Jaar Waarde 
garantie 

bij 
aflossing 

Te betalen 
premie 

Premievoordeel Cummulatieve 
voordeel 

Steun%

1 500000 10000 21500 21500 4 
 2 458000  28172 49672 10 
 3 416000  24984 74656 15 
 4 374000  21931 96587 19 
 5 332000  19008 115595 23 
 6 290000  16211 131807 26 
 7 248000  13536 145342 29 
 8 206000  10978 156320 31 
 9 164000  8533 164853 33 
 10 122000  6198 171051 34 
 11 80000  3968 175019 35 
 12 38000  1840 176860 35 
 
Artikelgewijs: 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de regeling is opgenomen dat de garanties kunnen worden ingezet voor kredieten die een 
bank aan de uitvoerder van een energieproject wil verstrekken. Daarnaast is de provincie 
bereid garanties in te zetten voor kredieten van de zogenoemde ‘groenfondsen’. Voorwaarde 
is dan wel dat deze groenfondsen aan banken moeten zijn gelieerd. Dit moet blijken uit de 
vennootschapsrechterlijke verhoudingen.  
 
Het begrip concern is niet wettelijk bepaald. Vandaar dat er in deze verordening een definitie 
van is opgenomen. De centrale leiding is een kernbegrip bij een concern. In hoeverre hier 
sprake van is kan worden bepaald aan de hand van de volgende factoren:  
• de centrale leiding heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of 

vennoten van andere ondernemingen,  
• de centrale leiding heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, 

leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of 
te ontslaan, 

• de centrale leiding heeft een directe of indirecte overheersende invloed 
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Deze Uitvoeringsverordening is gericht op projecten voor duurzame energie en 
energiebesparing. Dit is ook opgenomen in de definitie van een Energieproject.  
 
Met betrekking tot de energieprojecten is bepaald dat de terugverdienperiode minimaal 5 jaar 
bedraagt. De grens is gelegd bij 5 jaar omdat er al een wettelijke verplichting is om 
energiemaatregelen te nemen met een terugverdienperiode van 5 jaar. Bij energieprojecten 
geldt een terugverdienperiode van maximaal 12 jaar. Met een terugverdienperiode van 
boven deze grens gaat de provincie ervan uit dat de energietechnieken nog onvoldoende 
bewezen zijn. De provincie acht dit fonds voor dergelijke maatregelen niet geschikt. Voor 
projecten met een langere terugverdienperiode heeft de provincie andere subsidieregelingen 
gepubliceerd.      
 
Van een MKB is sprake bij minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 
miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. In bijlage I van de 
groepsvrijstellingsverordening wordt nader bepaald op welke manier deze criteria, 
bijvoorbeeld in concernverband, nader ingevuld moeten worden.  
 
Artikel 2 Criteria en subsidiabele activiteiten

Uit dit artikel wordt aangegeven dat de provincie voor energieprojecten garanties kan 
afgeven voor de nakoming van het krediet.  
 
Artikel 4 Subsidiabele kosten
De bepalingen over de extra investeringskosten met betrekking tot duurzame energie en 
energiebesparing zijn ontleend aan de groepsvrijstellingsverordening en het 
milieusteunkader (Mededeling van de Commissie van 1 april 2008 inzake Communautaire 
richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (PbEU, C 82/1)). Voor beide 
soorten subsidies gelden dezelfde subsidiabele kosten. De investeringen moeten 
plaatsvinden in materiele of immateriële activa (zie ook artikel 18 lid 7 van de 
groepsvrijstellingsverordening). De provincie sluit bij deze bepalingen aan.  
 
Steun voor warmtekrachtkoppelingen is alleen mogelijk als er sprake is van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (zie ook artikel 22 groepsvrijstellingsverordening).   
 
Artikel 6 Weigeringsgronden
Deze afwijzingsgronden De afwijzingsgronden vloeien voort uit de 
groepsvrijstellingsverordening (Verordening nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 
augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 
van het VW EU met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 
214/3). In artikel 1 onder 6. a) van de groepsvrijstellingsverordening is opgenomen dat alleen 
gebruik van de groepsvrijstellingsverordening kan worden gemaakt als in de subsidieregeling 
expliciet is opgenomen dat de betaling van de subsidie wordt uitgesloten aan een 
subsidieaanvrager tegen wie er een uitstaand bevel tot terugvordering van onterecht 
verleende staatssteun uitstaat. Verder is bepaald dat er geen steun mag worden verleend 
aan ondernemingen in financiële moeilijkheden (artikel 1 onder 6 c 
groepsvrijstellingsverordening). Verder is opgenomen dat de voordelen aan een 
onderneming op grond van deze regeling nooit hoger mag zijn dan de maxima van de 
groepsvrijstellingsverordening.  
 
Artikel 8 Doelgroep
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Garanties zijn mogelijk voor MKB-ondernemingen en rechtspersonen zonder winstoogmerk. 
De garantie is nadrukkelijk niet bestemd voor particulieren. Voor deze doelgroep zijn andere 
instrumenten in ontwikkeling. Bovendien is eenmalige subsidie voor particulieren een 
effectiever instrument. De kans dat particulieren niet terugbetalen is groter dan bij 
‘marktgerichte’ partijen. Particulieren zullen daarnaast minder snel geneigd zijn grote 
investeringen te doen waar dit fonds voor is bedoeld. 
 
Voor grote ondernemingen kan de provincies alleen garanties afgeven voor zover de 
onderneming kan aantonen dat de ondernemer in de afgelopen drie belastingjaren minder 
dan € 200.000 aan subsidies is ontvangen. Dit kan door middel van een zogenoemde de-
minimisverklaring. Als de onderneming deze verklaring niet kan overleggen dan is de 
garantie op grond van deze regeling niet mogelijk. Dit heeft te maken met staatssteunregels.  
 
Artikel 9 Verplichtingen van de aanvrager
In dit artikel wordt de procedure geschetst voor het afgeven van de garantie. De ontvanger 
van de garantie wordt geacht binnen zes maanden een kredietovereenkomst met de bank te 
sluiten. De reden hiervoor is dat Provincie alleen garanties wil afgeven voor projecten 
kunnen worden opgestart en waarvoor op korte termijn een krediet kan worden verkregen. 
Het is voor de provincie niet wenselijk dat de garanties pas na een lange periode aan een 
kredietovereenkomst wordt gekoppeld. Als de aanvrager niet bereid is aan dit verzoek te 
voldoen kan dat voor gedeputeerde staten een reden zijn de subsidie op grond van artikel 
4:50 lid 1 onder c Awb in te trekken.  
 
Artikel 10 Terugvordering premie bij niet uitvoering van het energieproject
In de regeling is opgenomen dat de provincie een premie zal terugvorderen als blijkt dat de 
uitvoerder van het energieproject zijn project niet of op een andere manier gaat uitvoeren. De 
regeling is uiteindelijk bedoeld ter stimulering van duurzame energie of energie besparing. 
Als gedurende de looptijd van het project de activiteiten dusdanig wijzigen dat er geen 
sprake meer is van de opwekking van duurzame energie of energiebesparing dan bereikt de 
provincie haar beleidsdoel niet. De provincie had dan ook geen garantie af willen geven voor 
het project. De provincie kan de garantie niet intrekken, omdat dan de bank met een risico 
wordt opgezadeld. Om deze reden wil de provincie een deel van het premievoordeel dat een 
ontvanger van de garantie heeft terugvorderen.    
 
Artikel 11 Weigeringsgronden

Lid 1:  
In een aantal gevallen heeft een garantie van de provincie geen toegevoegde waarde. Deze 
gevallen worden in dit artikel opgesomd. Voor deze gevallen kan dus geen subsidie worden 
verleend. Het gaat om de volgende gevallen:  
- Het verstrekte krediet wordt niet aangewend voor het realiseren van een energie- of 

geïntegreerd project. Dit past niet binnen de doelstelling van deze regeling,   
- De kredietwaardigheid van de subsidieaanvrager mag niet slecht zijn, 
- De subsidieaanvrager heeft zelf voldoende middelen om de extra investeringskosten te 

kunnen financieren. Om dit te kunnen bepalen kan worden gekeken naar de 
kredietwaardigheid van de subsidieaanvrager, de cash flow of de zekerheden die gesteld 
worden. Voor deze regeling gaat de provincie ervan uit dat ondernemingen met de 
hoogste kredietwaardigheid (hoogste kwaliteit, zeer sterke en sterke betalingscapaciteit) 
geen garantie van de provincie nodig hebben. De provincie beoordeelt de 
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kredietwaardigheid zelf. De subsidieaanvrager hoeft hier geen onderzoek naar te 
verrichten,  

- Als de bank naar normaal bankgebruik de lening voor eigen risico en rekening zou willen 
vestrekken. De bank zal een lening naar normaal bankgebruik niet verstrekken in de 
onderstaande gevallen:  
a. er is een tekort aan zekerheden,  
b. door het aangaan van het krediet ten behoeve van de extra investeringen wordt de 

kredietlimiet van de subsidieaanvrager overschreden of,  
c. het krediet is voor de bank van onvoldoende omvang,   
De bepalingen over het tekort aan zekerheden zijn ontleend aan het BBMKB.    

 
Bij het afsluiten van de garantie sluit de provincie met de bank, op basis van een 
modelovereenkomst, een overeenkomst tot het verstrekken van de garantie. Gedeputeerde 
Staten kunnen op verzoek van de bank besluiten het model aan te passen. Op de 
overeenkomst met de bank zijn de bepalingen van titel 14 BW 7 van toepassing voor zover 
niet anders is overeengekomen.   
 
Artikel 12 Hoogte garantie
Er kan een garantie worden verleend tot 100% van de subsidiabele kosten. Dit betekent dat 
de garantie nooit hoger zal zijn dan de extra investeringskosten. Voor zover de garantie 
wordt verleend aan een onderneming is de garantie beperkt tot 80% van het krediet voor het 
energieproject. Hiermee blijft een deel van het risico altijd bij de bank liggen. Deze bepaling 
is ontleend aan de Garantiemededeling van de Europese Commissie. In dit artikel is 
eveneens opgenomen dat er slechts één garantie per onderneming kan worden afgegeven. 
Voor zover de aanvrager van de garantie tot een concern behoort dan geldt dit maximum 
voor het hele concern. Per concern wordt dus maximaal 1 garantie afgegeven tot een hoogte 
van maximaal € 500.000. Op deze manier wil de provincie het risico spreiden. Als het hele 
concern omvalt dan is het risico van de provincie altijd beperkt tot € 500.000.In dit artikel is 
ook opgenomen dat het minimumbedrag van de subsidiabele kosten € 50.000 bedragen. 
 
Artikel 13 Vaststelling van de subsidie
Onderdeel a. van dit artikel geeft aan dat de garantie wordt vastgesteld op het moment dat 
de lening is afgelost. Dit geldt ook als de lening voortijdig wordt afgelost. Verder geeft dit 
artikel aan dat de garantie tevens zal worden vastgesteld als de bank de garantie heeft 
ingeroepen of als de ontvanger van de garantie in staat van faillissement verkeert. Verder is 
opgenomen dat de garantie wordt vastgesteld als er geen vorderingen meer zijn ten aanzien 
van de aanvrager. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden als de provincie de restschuld van de 
bank overneemt nadat de bank de garantie heeft ingeroepen. In de beschikking tot verlening 
van de garantie kunnen gedeputeerde staten voorwaarden vastleggen over de vaststelling.  
 



Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264157, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Inrichting 
Landelijk Gebied provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 4, vierde lid, en 11, derde lid van de Wet inrichting landelijk gebied;  
 
Gelet op de artikelen 4 en 28 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  
 
Overwegende dat artikel 11, derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied regeling vereist van 
de subsidies die de provincie zal verstrekken uit het Investeringsbudget landelijk gebied, en die 
als staatssteun zijn aan te merken of voor cofinanciering op grond van de Kaderverordening 
plattelandsontwikkeling in aanmerking worden gebracht; 
 
Voorts overwegende dat ook voor de verstrekking van andersoortige subsidies regeling nodig is 
op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1.1  Begripsbepalingen 
 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a.  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
b.  Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP): het Plattelandontwikkelings-

programma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die het 
Europese Plattelandsbeleid voor Nederland biedt. Het programma is gericht op: 

- het versterken van de landbouwsector; 
- het verbeteren van de natuur en het milieu; 
- de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie; 
- LEADER; 

 
c.  Landbouwonderneming: kleine en middelgrote landbouwbedrijven die actief zijn in de 

primaire productie van landbouwproducten; 
 
d.  Micro-onderneming: een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en 

waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen Euro niet overschrijdt; 
 
e.  Programmabureau: ondersteunend bureau werkzaam in elk van de 7 gebieden in het 

kader van Agenda Vitaal Platteland. Het programmabureau is het eerste aanspreekpunt 
voor subsidieaanvragers; 

 
f.  Gebiedsprogramma: meerjarig programma van de 7 gebieden in het kader van Agenda 

Vitaal Platteland. Het gebiedsprogramma geeft voor elk gebied zowel invulling aan de 
inhoudelijke doelen voor het gebied als de noodzakelijke middelen voor het realiseren 
daarvan; 

 
g.  Uitvoeringsprogramma: op basis van het gebiedsprogramma nadere uitwerking van 

doelen en middelen voor een periode van 1 kalenderjaar. Uitvoeringsprogramma’s worden 
voor 7 AVP gebieden opgesteld; 

 
h.  Voorbereidingskosten: kosten die gemaakt worden voorafgaand aan de datum van 

ontvangst van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten. Het gaat om kosten die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeringsgereed maken van het project; 

 
i.  Kosten onvoorzien: het deel van de begroting dat gereserveerd wordt voor onvoorziene 

uitgaven;  
 
j.  Loonkosten eigen personeel: de loonkosten van het direct met het project belaste 

personeel bestaat uit de volgende 2 componenten: 
- een uurtarief berekend op basis van de verzamelloonstaat van de betrokken 

projectmedewerker(s), exclusief volledig winstafhankelijke uitkeringen, verhoogd 
met de wettelijke of op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst 
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, gedeeld door het aantal productieve 
uren; 

- een opslag voor algemene kosten met inbegrip van indirecte loonkosten en 
kosten van toezicht en van leidinggevend personeel ten bedrage van maximaal 
20 % van het onder 1 bedoelde uurtarief. 
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De werkzaamheden moeten rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van het 
ondersteunde project en mogen niet voortvloeien uit reguliere taken of wettelijke 
verantwoordelijkheden; 

 
k.  Kosten voor kavelaanvaardingswerkzaamheden: werkzaamheden die een causaal 

verband hebben met de toedeling in het ruilschema van een kavelruil om de betrokken 
ondernemers tot een vergelijkbaar agrarisch productieniveau te brengen ten opzichte van 
de situatie voorafgaand aan de kavelruil; 

 
l.  Nb-wetterreinen: natuurbeschermingswetterreinen; dit zijn gebieden met een bijzondere 

natuurkwaliteit; 
 
m.  Niet-productieve investeringen: in navolging van artikel 29 van EU verordening 1974/2006 

wordt onder niet-productieve investeringen verstaan ’investeringen die geen aanmerkelijke 
stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg 
hebben’; 

 
n.  Ecologische Hoofdstructuur (EHS): gebieden binnen groene contouren conform de 

geldende provinciale structuurvisie; 
 
o.  Stapsteen: een (klein) natuurterrein langs een ecologische verbindingszone waar soorten 

zich wat langer kunnen ophouden; 
 
p.  Natuurbeheerplan: het geldende provinciale natuurbeheerplan;  
 
q.  Soortbeschermingsplannen: door het Rijk of de provincie Utrecht opgesteld plan waarin 

een strategie is beschreven om de kans op duurzaam voortbestaan voor een of enkele 
soorten te vergroten; 

 
r.  Leefgebiedenbenadering: nieuwe vorm van soortbescherming gericht op de leefgebieden 

van (groepen van) soorten; 
 
s.  Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: Subsidieverordening Natuur- en 

Landschapsbeheer provincie Utrecht en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap provincie Utrecht; 

 
t.  (Sub)Top-gebieden: de door de provincie en het Rijk aangewezen natuurgebieden waar 

de bestrijding van verdroging wordt aangepakt;  
 
u.  Groenblauwe diensten: activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap (inclusief 

cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen. De 
diensten gaan verder dan waartoe de beheerder wettelijk is verplicht en worden vrijwillig, 
meestal tegen een vergoeding, uitgevoerd. 

 
v.  Kleine kern: een woonkern met een inwonertal tussen de 400 en 4000 inwoners. 
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Artikel 1.2  Hoogte subsidie 
In aanvulling op artikel 12 van de Asv en de bijzondere bepalingen in de hoofdstukken 2 tot en 
met 5 behoren tot de subsidiabele kosten in ieder geval niet: 
a.  kosten die uit anderen hoofde zijn of worden gesubsidieerd; 
b.  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten; 
c.  kosten van bodemsanering voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen 

mogelijk is; 
d.  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes of 

sancties; 
e.  kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met 

deze activiteiten verband houden; 
f.  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare 

minimumkwaliteitseisen. 
 

Artikel 1.3  Gegevens aanvraag 
In aanvulling op art. 7 van de Asv overlegt de aanvrager in het geval van een aanvraag in het 
kader van POP2 de volgende gegevens: 
a.  de financiële planning in perioden van drie maanden; 
b.  als subsidie ten behoeve van een samenwerkingsverband wordt aangevraagd, verstrekt 

de aanvrager een overzicht van alle andere subsidies die betrokken ondernemingen in de 
drie jaren die aan de aanvraag zijn vooraf gegaan, heeft verkregen of aangevraagd voor 
iedere deelnemer in het samenwerkingsverband en tevens een exemplaar van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

 

Hoofdstuk 2  Thema Natuur 

Artikel 2.1  Ontpachting op landgoederen 
 
1. Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het pachtvrij maken van landbouwgrond op landgoederen in samenhang met het 
verplaatsen van een agrarisch bedrijf naar elders. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien 
zij leiden tot: 
a.  het ontwikkelen van tenminste 10 ha natuur in de Ecologische Hoofdstructuur; 
b.  het verbeteren van de landbouwstructuur; en 
c.  het verbeteren van de bedrijfssituatie van het te verplaatsen bedrijf. 
 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per ha. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren uitsluitend: 

i.  kosten voor het afkopen van pachtrecht; 
ii.  daaraan gerelateerde notariskosten; 
iii.  accountantskosten, voor zover van toepassing.  
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4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan particuliere landgoedeigenaren, behoudens 
landbouwondernemingen. 
 
5.  Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-1  verwerven nieuwe EHS; 
N1-1-3-1  verwerven bestaande natuur; 
N6-1-1-1 structuurverbetering grondgebonden landbouw. 
 
6.  Verplichtingen subsidieontvanger 
In aanvulling op de Asv geldt dat binnen twee jaar na de subsidieverlening een kwalitatieve 
verplichting natuur op de vrijgemaakte gronden wordt gevestigd. 
 
7.  Europese regelgeving  
Indien subsidie wordt verstekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de 
verordening (EG), nummer 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 
van het EG-verdrag op de minimis-steun. 
 

Artikel 2.2  Kwaliteitsverbetering Natuur  
 
1. Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht die gericht zijn op: 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht die gericht zijn op: 
a.  het opstellen van een inrichtingsplan/activiteitenplan voor een (natuur)terrein; 
b.  het uitvoeren van onderzoek in een (natuur)terrein; 
c.  het opstellen van een uitwerking van het soortenbeleid voor een leefgebied of 

(natuur)terrein, waarbij de inventarisatie en monitoring van de betreffende soorten een 
onderdeel van het project kan vormen;  

d.  het uitvoeren van specifieke beheermaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van 
het leefgebied van soort(groep)en (dus niet reguliere beheermaatregelen); 

e.  het afgraven en afvoeren van grond, humus of bagger; 
f.  het verwijderen of omvormen van ongewenste begroeiing waarbij voor de bestrijding van 

exoten in bos geldt dat de bedekking van de exoten gezamenlijk tenminste 50% moet zijn; 
g.  het aanleggen of herstellen van beplanting; 
h.  het plaatsen of verwijderen van stuwen, dammen, duikers en het uitvoeren van andere 

maatregelen die nodig zijn voor het wijzigen van de waterhuishouding; 
i.  het plaatsen of verwijderen van oeverbescherming; 
j.  het plaatsen of verwijderen van rasters; 
k.  het verwijderen van opstallen; 
l.  het herstellen of aanleggen van wegen en paden indien dit voor het natuurbeheer 

noodzakelijk is;  
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m.  het aanleggen, herstellen of zichtbaar maken van kleinschalige natuurelementen en 
groene cultuurelementen in bos en natuurterrein voor zover dit projectmatig, dus niet op 
incidentele basis, wordt uitgevoerd;  

n.  het aanleggen van faunapassages, ecoducten en voorzieningen voor vismigratie; 
o.  het uitvoeren van beheermaatregelen in particuliere natuurbeschermingswetgebieden; 
p.  het opstarten van een werkgroep, vereniging of particuliere groep, met als doelstelling het 

uitvoeren van werkzaamheden en maatregelen op het gebied van natuur, voor ten 
hoogste drie jaar;  

q.  het uitvoeren van beheerexperimenten gedurende een periode van maximaal drie jaar; 
r.  onderzoek, uitvoering van inrichtingsmaatregelen, vergoeding van voorzienbare schade 

en/of compenserende maatregelen en monitoring van effecten ten behoeve van 
zogenaamde TOP- of Subtopgebieden voor: 
i.  het aanpassen van (grond)waterpeilen en/of (grond)waterpeilfluctuatie (ook voor 

aanpassing maaiveldhoogte); 
ii.  het aanpassen van (grond)waterkwaliteit en/of (grond)waterpeilfluctuatie (ook door 

vasthouden van gebiedseigen water en inundatie). 
s.  het opstellen van een beheerplan voor een particulier natuurterrein; 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie 

indien ze leiden tot:  
i.  het ontwikkelen of verbeteren van de natuurkwaliteit in de Ecologische 

Hoofdstructuur, waaronder ecologische verbindingszones, door het verbeteren van 
de abiotische, biotische en hydrologische omstandigheden; 

ii.  het ontwikkelen of verbeteren van de natuurkwaliteit buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur; 

iii.  het verbeteren van het leefgebied voor en het duurzaam in stand houden van 
populaties van (groepen) bedreigde, inheemse soorten volgens een vastgestelde 
Rode Lijst of Oranje Lijst en opgenomen in het Uitwerkingsplan 
Leefgebiedenbenadering Provincie Utrecht (2009); of 

iv.  het verbeteren van migratiemogelijkheden van soorten. 
b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, voldoen in ieder geval aan de 

volgende criteria:  
i.  de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a, b en c, zijn noodzakelijk als 

voorbereiding voor de uitvoering van één of meer van de overige activiteiten; 
ii.  het moet gaan om eenmalige activiteiten; beheermaatregelen komen niet voor 

subsidie in aanmerking, met uitzondering van de activiteiten, genoemd in het eerste 
lid, onder sub n en q;  

iii.  aan de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder c, zijn concreet uitvoerbare 
maatregelen of projecten gekoppeld die minimaal 50% van de subsidie omvatten; 

iv.  de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder r, komen uitsluitend in aanmerking 
voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de maatregel heeft een significant positief effect op de hydrologische 

omstandigheden in de TOPlijst-gebieden (TOP en Sub-TOP), in relatie tot de te 
bereiken natuurdoelen; en 

- de maatregel is realiseerbaar in afweging met andere door de provincie 
nagestreefde doelen; 

c.  De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan 
onderstaande criteria: 
i.  er worden duurzame en natuurlijke materialen gebruikt; 
ii.  er wordt gewerkt met inheems en autochtoon plantgoed en vastgestelde zaailijsten; 
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iii.  er vindt geen flora- of faunavervalsing plaats; 
iv.  de activiteiten zijn gebiedsgericht en krijgen cofinanciering vanuit het gebied; 
v.  de activiteiten vormen een integrale uitvoering van beleid op het gebied van natuur, 

bodem, water, landschap en ruimte, zo ook de gebruikte instrumenten en te nemen 
maatregelen; 

vi.  de activiteiten bevorderen de samenwerking tussen verschillende partijen en de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in het gebied; 

vii.  de activiteiten dragen bij aan de verbetering van het leefgebied van een groep van 
bedreigde soorten in plaats van aan één of enkele individuele soorten. 

 
3. Weigeringsgrond 
Subsidie kan worden geweigerd indien voor de activiteiten reeds subsidie is verkregen op grond 
van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap provincie Utrecht; 
 
4. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt: 

i.  maximaal 95% van de subsidiabele kosten voor overheden, 
landbouwondernemingen, particulieren en rechtspersonen voor onder lid 1 sub a tot 
en met r bedoelde activiteiten. GS kunnen afwijken van het maximum percentage op 
grond van bestaande afspraken tussen partijen of als de aard of de doelstelling van 
zowel de werkzaamheden als de aanvrager een hogere eigen bijdrage van de 
aanvrager rechtvaardigt; 

ii.  maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000 voor voor 
onder lid 1 sub s bedoelde activiteit;  

b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  kosten voor de vergoeding van voorzienbare schade of compenserende 

maatregelen; 
ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

iii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iv.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de gesubsidieerde activiteiten; 

v.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 
bijeenkomsten;  

vi.  reiskosten; 
vii.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
viii.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid; 
ii.  met uitzondering van onder lid 1 sub r bedoelde activiteiten, de kosten voor de 

uitvoering van maatregelen in tuinen of (landgoed)parken, waaronder het baggeren 
van vijvers en waterpartijen daarin. 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  eigenaren en beheerders van landbouwgrond; 
b.  eigenaren en beheerders van natuurterrein, waaronder particuliere natuurbeheerders; 
c.  agrarische natuurverenigingen; 
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d.  overheden; 
e.  stichtingen of verenigingen die blijkens de statuten actief zijn op het gebied van 

soortenbescherming of (agrarisch) natuurbeheer; 
f.  particulieren. 
 
6. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-3-2 kwaliteitsverbetering EHS; 
N1-1-4-4 aanleg ecoducten gemeentelijke wegen en –wateren; 
N1-1-4-5 aanleg vistrappen; 
N1-1-4-7 aanleg faunapassages gemeentelijke wegen; 
N1-1-4-8 realisering droge ecologische verbindingszones; 
N1-1-4-9 realisering natte ecologische verbindingszones; 
N1-1-5-1 behoud zeldzame soorten / leefgebiedenbenadering; 
N1-1-6-1 particulier natuurbeheer; 
N1-1-7-1 versterken natuur buiten EHS; 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N1-1-10-2 schaapskuddes ten behoeve van natuurbeheer; 
N2-1-1-1 verdrogingsbestrijding ten behoeve van Natura 2000 gebied; 
N2-1-1-2 verdrogingsbestrijding Overige top en subtopgebieden; 
N3-1-3-1 synergieprojecten water 
N7-1-2-1 bereiken gewenste hydrologische situatie in natte natuurparels reconstructiegebied 
N7-1-2-2 beek- en kreekherstel in natura2000-/Nb-wet- en EHS-gebieden 
N7-1-2-3 verbetering water- en bodemkwaliteit in Natura2000-/Nb-wet- en EHS-gebieden. 
 
7.  Verplichtingen subsidieontvanger 
In aanvulling op de Asv geldt het volgende: 
a.  de gesubsidieerde activiteiten worden gedurende tenminste vijf jaar in stand gehouden;  
b.  afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project neemt een medewerker van de 

subsidieverstrekker zitting in een begeleidingsgroep van het project. 
 
8.  Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Aanvragen van landbouwondernemingen voor het uitvoeren van beheersexperimenten, 

genoemd in het eerste lid, onder n, o en p, worden getoetst overeenkomstig de 
voorwaarden van de Catalogus Groene Blauwe Diensten;  

b.  Voor de activiteiten ten behoeve van verdrogingsbestrijding, genoemd in het eerste lid, 
onder r, kan tevens gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees 
plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en 
bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel is maatregel 216 “Niet 
productieve investeringen” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking 
van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel 
opgenomen voorwaarden is voldaan.  
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Artikel 2.3 Verbeteren waterkwaliteit 
 
1. Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die bijdragen 
aan de verbetering van de waterkwaliteit door middel van: 
a.  het opstellen (door derden) van een waterkwaliteitsverbeterings- / inrichtingsplan ; 
b.  maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen; 
c.  grondverzet; 
d.  het plaatsen van een raster; 
e.  afvoer van grond, of overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de 

desbetreffende inrichting; 
f.  de inrichting van natuurvriendelijke oevers; 
g.  bestrijding van eutrofiëring in natuurgebieden door: 

i.  de aanleg van dammen en stuwen; 
ii.  het verleggen van waterstromen; 
iii.  het scheiden van waterstromen; 
iv.  het aanleggen van helofytenfilters daar waar de problemen zijn ontstaan door diffuse 

lozingen en  derden daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden; 
v.  de aanleg van slibbezinkbassins; 
vi.  het toevoegen van ijzer aan de waterbodem; 
vii.  baggeren, verdiepen en vergroten van watergangen; 
viii.  aanleggen van defosfateringsinstallaties; 
ix.  uitbreiding van het areaal open water. 

h.  herstel oorspronkelijke uiterlijke verschijningsvormen van watersystemen; 
i.  vasthouden gebiedseigen water door: 

i.  aanleggen van bekkens; 
ii.  plaatsen van stuwen of cascades; 
iii.  werken uit te voeren gericht op het laten meanderen van beken, verondiepen en 

verbreden van de watergangen; 
j.  verbeteren waterkwaliteit buiten natuurgebieden door:  

i.  realiseren van nulbemesting langs waterkanten; 
ii.  sanering riooloverstorten, voor zover bovenwettelijk; 
iii.  het scheiden van waterstromen; 
iv.  het verleggen van waterstromen. 

 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie 

indien aan alle volgende criteria is voldaan: 
i.  de maatregelen zijn genomen in het SGBP Rijndelta;  
ii.  de maatregelen zijn opgenomen als KRW maatregelen in de vast te stellen 

beheerplannen in het kader van Natura 2000; en  
iii.  de maatregelen zijn éénmalige maatregelen die een langdurig positief effect hebben 

op de waterkwaliteit. 
b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan 

onderstaande criteria: 
i.  de verhoging van de biodiversiteit; 
ii.  vergroting van het waterbergend vermogen; 
iii.  verbeteren van landschappelijke kwaliteit. 
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3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 

€1.000.000. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de gesubsidieerde activiteiten;  

iv.  reiskosten; 
v.  accountantskosten, voor zover van toepassing 
vi.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  de verwijdering van bodemverontreiniging of afval; 
ii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iii.  achterstallig onderhoud aan landschappelijke elementen; 
iv.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materialen, anders dan 

ten behoeve van het treffen van maatregelen als bedoeld in de categorie 
subsidiabele kosten; 

v.  grondaankoop buiten de EHS ten behoeve van uitbreiding natuurgebieden voor het 
realiseren van KRW-maatregelen. 

 
4. Subsidieontvanger 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  gemeenten en waterschappen;  
b.  landbouwondernemingen. 
 
5. Aanvraag 
Een subsidieaanvraag wordt ingediend voor een door Gedeputeerde staten te bepalen datum. 
 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel primair gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-
2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit 
onderdeel is de maatregelen 216 ”Niet productieve investeringen” en de daarin vermelde 
voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen en aanvullende 
nationale  financiering worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen 
voorwaarden is voldaan. 
 

Artikel 2.4 Communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 
a.  het ontwikkelen en aanbieden van communicatieuitingen;  
b.  het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten; 
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c.  het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van 
draagvlak voor natuurbeleid;  

d.  het uitvoeren van natuur- en landschapsgericht onderzoek. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie 

indien aan alle volgende criteria is voldaan: 
i.  de activiteiten hebben bovenlokaal niveau door zich te richten op ten minste drie 

kernen; 
ii.  de deelnemers aan de activiteiten of de anderen die van de activiteiten profijt 

hebben, leveren een bijdrage in de kosten; en  
iii.  de activiteiten leveren een bijdrage aan versterking van het draagvlak voor het 

natuur- en landschapsbeleid. 
b.  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt aan de hand van het projectvoorstel de mate 

van integraliteit en de vorm van samenwerking beoordeeld. Projecten die gericht zijn op 
samenwerking of functies in het landelijk gebied integreren, hebben voorrang boven op 
zichzelf staande projecten.  

 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. 
b.  In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie ten behoeve van projecten in het 

kader van een uitvoeringsprogramma Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in bijzondere 
gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten; 

c.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
v.  kosten voor de inzet van vrijwilligers; 
vi.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
vii.  reiskosten; 
viii.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
ix.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

d.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
ii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties; 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  overheden; 
b.  stichtingen en verenigingen op het gebied van natuur en landschap. 
 
5. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
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de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-8-1 activiteiten/producten draagvlakversterking natuurbeleid; 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N5-1-1-1 ontwikkeling nationale landschappen; 
N5-2-4-1 aantal activiteiten/producten versterken publiek draagvlak cultuurhistorie. 
 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 “Instandhouding en 
opwaardering van het landelijk erfgoed”  en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland 
en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor 
subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in 
de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Hoofdstuk 3 Landschap en Cultuurhistorie 
 

Artikel 3.1 Behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen 
 
1.  Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 
a.  versterken van landschappelijke structuren (door bijvoorbeeld inpassing van bebouwing en 

wegen, beplantingsstructuren versterken en landschapselementen aanleggen); 
b.  verwijderen van niet passende elementen in een landschap;  
c.  herstel van landschappelijke waardevolle elementen;  
d.  inpassen van nieuwe ontwikkelingen in de landschappelijke structuren (door bijvoorbeeld 

plaatsing van bebouwing in landschapsstructuur of het aanleggen van erfbeplantingen); 
e.  opstellen van beeldkwaliteitsplannen. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien 
zij plaatsvinden in één van de vijf nationale landschappen (Groene Hart, Rivierengebied, 
Arkemheen-Eemland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam), het provinciale 
landschap (Utrechtse Heuvelrug) of in het reconstructiegebied (Gelderse Vallei). 
 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De hoogte bedraagt maximaal 75 % van de subsidiabele kosten. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 
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ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
v.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten;  
vi.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
vii.  reiskosten; 
viii.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
ix.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  kosten voor de inzet van vrijwilligers; 
ii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  particulieren; 
b.  landbouwondernemingen; 
c.  terreinbeherende organisaties;  
d.  gemeenten en waterschappen;  
e.  stichtingen en verenigingen. 
 
5. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N5-1-1-1 ontwikkeling nationale landschappen; 
N5-1-2-1 ontwikkelen landschappelijke kwaliteit; 
N5-1-2-2 verwijderen storende elementen; 
N5-1-2-3 herstel bestaande elementen. 
 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien zij voldoen aan de volgende communautaire toetsingskaders:  
i.  Indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwondernemingen die niet valt onder 

onderdeel b wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de verordening (EG), 
nummer 1535/2007, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de 
landbouwproductiesector; 

ii.  Indien de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan ondernemers niet zijnde 
landbouwerondernemingen voor de instandhouding of de renovatie van een 
monument dan geschiedt dit met inachtneming van de Nationale monumenten 
regeling (Steunmaatregel N 606/2009).  

iii.  Indien subsidie wordt verstekt aan ondernemers niet zijnde landbouwondernemingen 
voor andere dan onder d bedoelde activiteiten, geschiedt dit met inachtneming van 
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de verordening (EG), nummer 1998/2006, betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europes Unie 
op de minimis-steun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 “Instandhouding en 
opwaardering van het landelijk erfgoed”, 412 “Leader; Verbetering van het milieu en het 
platteland” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de 
plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van 
toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel 
opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Artikel 3.2 Pilots groenblauwe diensten 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op de uitvoering van groenblauwe diensten. De subsidiabele groenblauwe diensten worden 
jaarlijks door GS vastgesteld en gepubliceerd. 
 
2. Nadere criteria  
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen voor subsidie in aanmerking als zij voldoen aan 
de volgende criteria: 
a.  de diensten worden gerealiseerd op gronden binnen de AVP gebieden De Venen en de 

Waarden;  
b.  ze hebben betrekking op bovenwettelijke maatregelen; 
c.  ze dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de desbetreffende 

gebiedsprogramma’s voor de AVP gebieden de Venen en de Utrechtse Waarden;  
d.  de diensten kunnen worden afgesloten voor bepaalde tijd en alleen in de aanvraagperiode 

2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. 
 
3. Weigeringsgrond 
Subsidie wordt geweigerd indien de diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, al via een 
andere regeling worden vergoed. 
 
4. Hoogte van de subsidie 
De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks door GS vastgesteld en gepubliceerd. 
 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen.  
 
6. Aanvraag 
a.  Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de te subsidieren diensten en de datum en duur van 

de openstelling vast;  
b.  Voor aanvragen wordt gebruik gemaakt van apart formulier dat beschikbaar is via het 

GBD-loket. 
 
7. Verplichtingen subsidieontvanger 
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In aanvulling op de Asv is de subsidieontvanger verplicht om, als omstandigheden leiden tot het 
niet kunnen uitvoeren van de dienst, dit te melden aan het GBD-loket en aan de dienst 
regelingen. 
 
8. Europese regelgeving 
Aanvragen van landbouwondernemingen voor het uitvoeren van diensten zoals bescheven in 
bijlage 5 worden getoetst overeenkomstig de voorwaarden van de Catalogus Groene Blauwe 
Diensten en zoals die is goedgekeurd door de Europese Commissie (Steunnummer N 577/2006).  
 

Artikel 3.3 Behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen 
 
1. Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 
a.  restaureren, in oude staat terugbrengen;  
b.  consolideren of de bestaande situatie veilig stellen;  
c.  renoveren en ontwikkelen of met nieuwe middelen de oude situatie beleefbaar en 

zichtbaar maken;  
d.  renoveren met als doel het erfgoed geschikt te maken voor toekomstige (commerciële) 

exploitatie; 
e.  openstellen en ontsluiten van erfgoed voor publiek; 
f.  creëren van publieksvoorzieningen; 
g.  onder de aandacht brengen bij het publiek, bijvoorbeeld via internet, via musea of via 

publicaties en evenementen; 
h.  exploitatie gericht op het beleefbaar maken van erfgoed met de intentie op structurele 

voortzetting van de activiteiten;  
i.  het beleefbaar maken van erfgoed; 
j.  onderzoek ten behoeve van bovenstaande activiteiten;  
k.  systematisch ordenen, beschrijven of registreren van gegevens en kennis.  
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien zij voldoen aan een of meer van de volgende criteria: 
i.  projecten dragen bij aan de versterking van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur; 
ii.  projecten vallen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en die zijn opgenomen in 

een van de uitvoeringsprogramma’s van één van de vier enveloppencommissies; 
iii.  projecten vallen binnen de Grebbelinie en passen binnen de Gebiedsvisie voor de 

Grebbelinie;  
iv.  projecten vallen binnen het Groene Hart en passen binnen de Gebiedsvisie voor het 

Groene Hart; 
v.  projecten in de provincie die passen binnen de gebiedsvisies die zijn opgesteld door 

de overige gebiedscommissies.  
b.  In aanvulling op het gestelde onder a gelden bij exploitatiesubsidies de volgende criteria: 

i.  een maximum termijn van 2 jaar; 
ii.  de subsidie draagt bij aan de exploitatie van een publieksvoorziening; en 
iii.  het gaat om een nieuwe activiteit. 

 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De hoogte van de subsidie bedraagt: 
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i.  maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor overheden en stichtingen met een 
publieke taak; 

ii.  maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor particulieren; 
iii.  maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor landbouwondernemingen indien het 

erfgoed onderdeel uitmaakt van de productieve activa van de onderneming; 
iv.  maximaal € 200.000 over 3 belastingjaren voor overige ondernemingen indien de 

subsidie bijdraagt aan een economische activiteit van de aanvrager. 
b.   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie voor stichtingen in bijzondere 

gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten; 
c.  bij renovaties die tot doel hebben om het erfgoed geschikt te maken voor toekomstig 

(commerciële) exploitaties waarbij inkomsten gegenereerd worden, wordt slechts 
bijgedragen aan de “onrendabele top”, waarbij wordt verstaan dat deel van de investering 
dat uit de exploitatie niet kan worden terugverdiend; 

d.  tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
v.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
vi.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
vii.  reiskosten; 
viii.  accountantskosten, voor zover van toepassing 
ix.  exploitatiekosten, voor zover wordt voldaan aan de criteria, genoemd in het tweede 

lid, onder b; 
x.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

e.  naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de kosten voor structurele ondersteuning van 
activiteiten en organisaties. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  overheden; 
b.  landbouwondernemingen; 
c.  natuurlijke en rechtspersonen. 
 
5. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N5-1-1-3 cultuurhistorie nationale landschappen; 
N5-2-1-1 restaureren erfgoed; 
N5-2-1-2 inrichten, ontsluiten en beheren van erfgoed; 
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N5-2-1-3 herbestemmen en ontwikkelen van erfgoed; 
N5-2-3-1 behoud en herstel van aardkundige waarden; 
N5-2-4-1 aantal activiteiten/producten versterken publiek draagvlak cultuurhistorie. 
 
6.  Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien zij voldoen aan de volgende communautaire toetsingskaders:  
i.  indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwondernemingen die niet valt onder 

onderdeel b wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de verordening (EG), 
nummer 1535/2007, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de 
landbouwproductiesector; 

ii.  indien de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan ondernemers niet zijnde 
landbouwondernemingen voor de instandhouding of de renovatie van een 
monument dan geschiedt dit met inachtneming van de Nationale monumenten 
regeling (Steunmaatregel N 606/2009);  

iii.  indien subsidie wordt verstekt aan ondernemers niet zijnde landbouwondernemingen 
voor andere dan onder d bedoelde activiteiten, geschiedt dit met inachtneming van 
de verordening (EG), nummer 1998/2006, betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
op de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 Instandhouding en 
opwaardering van het landelijk erfgoed, 412 “Leader; Verbetering van het milieu en het 
platteland” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de 
plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van 
toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel 
opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Hoofdstuk 4 Sociaal-economische vitaliteit 

Afdeling 4.1 Landbouwstructuurverbetering 

Artikel 4.1.1 Kavelruil en landbouwstructuurverbetering 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het uitvoeren van een vrijwillige kavelruil dan wel een planmatige kavelruil voor een 
omschreven begrensd gebied, zoals: 
a.  het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces;  
b.  het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen op basis van een ruilproces; 
c.  de volgende kavelinrichtingswerken en verbeteringen in de landbouwkundige 

infrastructuur op basis van activiteiten zoals beschreven onder a en b: 
i.  werkzaamheden om de nieuw gevormde kavels na ruiling bewerkbaar te maken, 

zoals het dempen van bestaande en het graven van nieuwe grenssloten, lichte 
egalisaties om kavels en percelen op elkaar aan te laten sluiten, het aanpassen van 
de drainage op het nieuwe slotenstelsel (na ruiling), het met elkaar verbinden van 
oude percelen binnen een nieuw kavel; 
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ii.  het ontsluiten van kavels naar een openbare weg en kosten van aanleg/aanpassing 
van andere infrastructuur; 

iii.  het uitvoeren van energie- en waterhuishoudingsmaatregelen die de duurzaamheid 
van de landbouw vergroten; 

iv.  het uitvoeren van inpassingsmaatregelen: technische maatregelen in het gebied of in 
de omgeving gericht op het voorkomen van negatieve gevolgen voor de omgeving 
als gevolg van de verbetering van de functie landbouw. Zoals: aanbrengen van 
compenserende beplantingen, aanpassing van wegen- en padenstructuur, dammen 
en bruggen. Zowel de aanleg als de verwijdering is subsidiabel; 

d.  bedrijfsverplaatsing.  
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien 
zij voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in maatregel 125 “Infrastructuur voor de 
ontwikkeling/aanpassing van land- en tuinbouw” van het Plattelandsontwikkelingsprogramma.  
In aanvulling hierop gelden de volgende criteria:  
a.  voor het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen zoals beschreven in het eerste 

lid, onder b, geldt dat:  
i.  bij het ruilproject minimaal drie grondeigenaren onroerende zaken inbrengen en na 

de ruil minimaal twee eigenaren weer grond terug krijgen;  
ii.  de geruilde gronden waarvoor subsidie wordt gevraagd voor meer dan 50% in de 

provincie Utrecht liggen; 
iii.  in het geval er sprake is van een vrijwillige kavelruil de (minimaal drie) inbrengende 

partijen hun beoogde eigendomswijziging uitwerken in een door de betrokken 
partijen te ondertekenen, concreet ruilplan.  

b.  voor de inrichtingswerkzaamheden zoals beschreven in het eerste lid onder c, gelden de 
volgende criteria:  
i.  de percelen zijn gelegen in de provincie Utrecht; 
ii.  als sprake is van een vrijwillige kavelruil, gelden ook de criteria, genoemd onder a; 
iii.  het perceel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is betrokken geweest in een 

kavelruil waarvan de datum van aktepassering is gelegen binnen 1 jaar voor de 
datum van indiening van de aanvraag; 

iv.  de technische maatregelen dienen in verhouding te staan tot de (verwachte) 
prestatie;  

c.  Voor bedrijfsverplaatsing zoals genoemd in het eerste lid onder d gelden de criteria zoals 
bedoeld in de artikelen 4.1.4 Verplaatsing grondgebonden bedrijven. 

 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De hoogte van de subsidie bedraagt: 

i.  maximaal 100% van de subsidiabele kosten voor overheden en organisaties met 
een publieke activiteit;  

ii.  maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor privaatrechtelijke rechtspersonen 
voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces; 

iii.  maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor de kosten die gepaard gaan met het 
juridisch vastleggen van de nieuwe eigendomssituatie; 

iv.  maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor de kosten die gepaard gaan met het 
juridisch vastleggen van de nieuwe eigendomssituatie; 

v.  maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor kavelaanvaardingsverkzaamheden; 
vi.  maximaal 40% (50% in probleemgebieden) voor kavelverbeteringswerkzaamheden 

en tot een maximum van € 400.000 (€ 500.000 in probleemgebieden) over 3 
belastingsjaren per onderner; 

Met opmaak: Nederlands
(standaard)
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b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor uitvoeren van onderzoeken, inventarisaties, verkenningen, 
consultaties en haalbaarheidstudies) tot een maximum van 15% van de 
projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  notaris- en kadastrale kosten ten behoeve van de juridische vastlegging van nieuwe 

eigendommen; 
v.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
vi.  kosten voor het functioneren van een lokale kavelruilcommissie;  
vii.  kosten van een kavelruilcoördinator;  
viii.  kosten voor de catering en zaalhuur i.v.m. de organisatie van bijeenkomsten;  
ix.  reiskosten; 
x.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
xi.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten; 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  landbouwondernemingen; 
b.  samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen; 
c.  stichtingen voor kavelruil; 
d.  landbouworganisaties; 
e.  bestuurscommissies (op grond van de Provinciewet en de Wet inrichting landelijk gebied); 
f.  waterschappen; 
g.  gemeenten; 
h.  natuur- en landschapsorganisaties. 
 
5. Verplichtingen subsidieontvanger 
Voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces zoals beschreven in het 
eerste lid, onder a, geldt dat de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd binnen twee jaar 
na de subsidieverstrekking, met de mogelijkheid van een verlenging door gedeputeerde staten 
met nogmaals twee jaar. 
 
6. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N6-1-1-1 structuurverbetering grondgebonden landbouw; 
N6-1-1-2 verbeteren kavels; 
N7-1-3-1 verbeteren ruimtelijke structuur (Reconstructiegebied Gelderse Vallei). 

b.  voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces zoals beschreven in 
het eerste lid, onder a, geldt dat de volgende gegevens worden opgenomen in de 
aanvraag: 
i.  de exacte begrenzing van het gebied waarvoor de subsidie wordt gevraagd; 
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ii.  cijfers van het aantal grondgebonden bedrijven en de bijbehorende 
verkavelingstructuur;  

iii.  een redelijke onderbouwing van het aanwezig draagvlak vanuit het betrokken 
gebied;  

iv.  te verwachten aantal hectaren dat geruild zal worden; 
v.  gedifferentieerde raming van de kosten. 

c.  voor het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen op basis van een ruilproces 
zoals beschreven in het eerste lid, onder b, geldt dat een door de betrokken partijen 
ondertekende versie van het ruilplan bij de aanvraag wordt bijgeleverd - bij pacht dient 
zowel de verpachter als pachter te ondertekenen. 

d.  Voor inrichtingswekzaamheden zoals beschreven in het eerste lid onder c dient de 
aktepassering van de notaris bijgevoegd te worden.  

 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden 
gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 
(POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit 
onderdeel is de maatregel 125 “Investeringen voor de ontwikkeling/aanpassing van land- en 
bosbouw” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-
middelen en aanvullende nationale  financiering worden alleen ingezet, als aan de in de 
maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan. 
 

Artikel 4.1.2  Technische maatregelen ten behoeve van bereikbaarheid kavels 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op de aanleg van kavelpaden op landbouwgronden. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien 
zij voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in maatregel 125 “Infrastructuur voor de 
ontwikkeling/aanpassing van land- en tuinbouw” van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. In 
aanvulling hierop gelden de volgende criteria:  
a.  de landbouwgronden zijn gelegen in de AVP-gebieden de Utrechtse Waarden en De 

Venen van de provincie Utrecht; 
b.  de landbouwgronden hebben en houden een agrarische bestemming; 
c.  de agrarische structuur wordt versterkt; en 
d.  de technische maatregelen dienen in verhouding te staan tot de (verwachte) prestatie 

volgens de geldende normkosten.  
 
3. Weigeringsgrond 
Subsidie wordt geweigerd voor zover er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft, 
al subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt. 
 
4. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 
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ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor uitvoering; 
iv.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
v.  reiskosten; 
vi.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
vii.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  kosten voor erfverharding en erfontsluiting; 
ii.  vervangingsinvesteringen. 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  landbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden daarvan,  
b.  landbouworganisaties 
c.  gebiedscommissies 
 
6. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van het volgende doel: 
N6-1-1-1 structuurverbetering grondgebonden landbouw. 
 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden 
gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 
(POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit 
onderdeel is de maatregel 125 “Investeringen voor de ontwikkeling/aanpassing van land- en 
bosbouw” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-
middelen en aanvullende nationale  financiering worden alleen ingezet, als aan de in de 
maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan. 
 

Artikel 4.1.3 Brede banden 
 
1.  Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op de aanschaf van banden voor het vergroten van het draagvlak van landbouwvoertuigen 
(brede banden). 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien: 
a.  de landbouwgronden waar de brede banden gebruikt gaan worden, zijn gelegen in AVP-

gebied de Venen of de Utrechtse Waarden van de provincie Utrecht; 
b.  de agrarische structuur wordt versterkt; en 
c.  de technische maatregelen in verhouding staan tot de (verwachte) prestatie volgens de 

geldende normkosten. 
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3. Weigeringsgrond 
Subsidie wordt geweigerd voor zover er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft, 
al subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt. 
 
4. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren de kosten voor de aanschaf van banden met een 

minimale breedte van 60 cm voor tractoren en 65 cm voor landbouwwerktuigen voor het 
vergroten van het draagvlak. 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  landbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen; 
b.  landbouworganisaties;  
c.  gebiedscommissies. 
 
6. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van het volgende doel: 
N6-1-1-1 structuurverbetering grondgebonden landbouw. 
 
7. Europese regelgeving  
Voor subsidie aan landbouwers wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de verordening 
(EG), nummer 1535/2007, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de 
landbouwproductiesector. 
 

Artikel 4.1.4 Verplaatsing grondgebonden bedrijven 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het verplaatsen van gehele en volwaardige agrarische bedrijven. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan: 
i.  indien de aanvraag afkomstig is van de eigenaar van het te verplaatsen bedrijf, 

wordt de daarbij behorende grond in eigendom:  
- vrij van enig gebruiksrecht, aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de 

provincie verkocht; of  
- ingebracht bij de toedeling van gronden vooruitlopend op het plan van toedeling 

als bedoeld in artikel 51 van de Wet inrichting landelijk gebied; 
- met instemming van de provincie aangewend voor te realiseren provinciale 

doelen; 
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ii.  indien de aanvraag afkomstig is van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
beschikt over een duurzaam gebruiksrecht op het te verplaatsen bedrijf, verklaart de 
eigenaar van de daarbij behorende grond akkoord te gaan met het gestelde onder i.  

b.  In aanvulling op het eerste lid vindt subsidieverstrekking ten behoeve van natuurdoelen 
slechts plaats, als na verwerving van de grond de agrarische bestemming van de 
bedrijfskavel met de zich daarop bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en 
installaties vervalt.   

c.  In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten afwijken van de onder b omschreven 
criterium. 

 
3. Weigeringsgrond 
Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien: 
a.  op de bedrijfskavel of daarbij behorende grond woningbouw is toegestaan volgens een 

geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, of 
volgens een geldend projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van deze wet; 

b.  indien aan de aanvrager voor de betreffende bedrijfsgebouwen en gronden een volledige 
schadeloosstelling is betaald op grond van de hoofdstukken I, IV of VI van de 
Onteigeningswet; 

c.  indien aan de aanvrager voor de betreffende bedrijfsgebouwen en gronden een volledige 
schadeloosstelling op vrijwillige basis is betaald. 

 
4. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt: 

i.  100 % van de subsidiabele kosten, genoemd onder e, sub i, waarbij voor de 
verhuiskosten een maximum geldt van € 10.000,- . De kosten moeten redelijk zijn. 
Richtsnoer bij de beoordeling van de kosten (redelijkheidstoets) zijn de tarieven 
hiervoor bij een aankoop met volledige schadeloosstelling; 

ii.  maximaal 40% van de subsidiabele kosten, genoemd onder e, sub ii;  
iii.  de totale vergoeding van het gestelde onder a, sub i en ii, mag niet meer bedragen 

dan € 400.000; 
iv.  GS kunnen afwijken van de maximale subsidie van € 400.000 indien het oppervlak 

van de aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de provincie verkochte grond 
niet in verhouding staat tot de waarde van de bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en 
installaties.  

b.  in afwijking van het gestelde onder a, sub ii, kan bij (erf)pacht voor de vervangende 
bedrijfskavel in plaats van de koopsom de taxatie van de agrarische gebruikswaarde in het 
economisch verkeer van toepassing zijn.  

c.  als op grond van de subsidiecriteria, genoemd in het tweede lid, niet alle bij het bedrijf 
behorende grond wordt overgedragen aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de 
provincie, wordt de hoogte van de subsidie naar evenredigheid van de over te dragen 
oppervlakte grond berekend.  

d.  er wordt minder subsidie verstrekt naar de mate dat andere overheden een vergoeding 
verstrekken bij de verplaatsing van het grondgebonden agrarisch bedrijf of de sloop van 
de zich op de bedrijfskavel bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen of installaties. 
De totale steun bedraagt niet meer dan het bedrag dat voortvloeit uit het gestelde onder a, 
b en c.  

e.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  de kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn ten behoeve van de hervestiging, zoals 

notariskosten, kadastrale kosten, advieskosten, verhuiskosten, overdrachtsbelasting 
en kosten van eigen arbeid van de aanvrager; 
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ii.  de kosten die het verschil uitmaken tussen enerzijds de koopsom en eventueel 
(aanvullende) investeringskosten van bedrijfsgebouwen en installaties op de 
hervestigingslocatie en anderzijds de getaxeerde waarde van gebouwen en 
installaties op de te verlaten locatie. Uitgangspunt hierbij is gelijke bedrijfsomvang. 
Wanneer er sprake is van bedrijfsuitbreiding, worden de kosten verbonden aan de 
uitbreiding buiten de subsidie gehouden. 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen. 
 
6. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N1-1-1  verwerven nieuwe EHS; 
N6-1-1-1 structuurverbetering grondgebonden landbouw; 
N6-1-1-3 bedrijfsverplaatsingen grondgebonden landbouw; 
N7-1-1-1 verplaatsing veehouderijbedrijven rond ammoniak- en stankgevoelige objecten 

(Reconstructiegebied Gelderse Vallei); 
N7-1-3-1 verbeteren ruimtelijke structuur (Reconstructiegebied Gelderse Vallei). 
 
7. Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger realiseert de hervestiging van een volwaardig bedrijf op een andere plaats  
binnen vierentwintig maanden na het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, 
onder a.  
 
8. Europese regelgeving 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien  
aan landbouwerondernemingen subsidie wordt verstrekt voor  de verplaatsing van 
landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang en dat dit geschiedt met inachtneming van de 
artikel 6 van de verordening (EG), nummer 1857/2006, betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie op 
staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren. Deze 
steunmaatregel is bekendgemaakt in het publicatiejournaal (2008/C 99/08) van de Europese 
Commisie onder zaaknr. XA 371/07. 
 

Artikel 4.1.5 Verplaatsing intensieve veehouderij  
 
1. Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het verplaatsen van gehele en volwaardige agrarische bedrijven. 
 
2. Criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien: 
i.  de intensieve veehouderij op de bestaande bedrijfslocatie geheel wordt beëindigd, 

de bedrijfsvergunningen worden ingetrokken en de bestemming van de locatie wordt 
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veranderd in een passende bestemming die gebruik voor intensieve veehouderij 
uitsluit;  

ii.  de bedrijfsgebouwen worden gesloopt, met uitzondering van monumenten en 
gebouwen met belangrijke cultuurhistorische waarden en de aanvrager de intensieve 
veehouderij voor ten minste 80% van de te verplaatsen omvang voortzet op een 
door gedeputeerde staten goedgekeurde locatie in Nederland; en 

iii.  ondergrond en erf om niet in eigendom worden overgedragen aan Bureau Beheer 
Landbouwgronden, dit met uitzondering van de grondgebonden bedrijfsonderdelen 
die op de bestaande bedrijfslocatie worden voortgezet;    

b.  In afwijking van het gestelde onder a, sub iii, geldt als criterium voor ondergrond en erf die 
zijn begrensd als reservaatsgebied, op basis van het vigerend provinciaal 
natuurbeheerplan, dat zij aan het Bureau Beheer Landbouwgronden te koop worden 
aangeboden. Dit geldt niet als de eigenaar een overeenkomst ingevolge de subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbeheer heeft afgesloten.  

c.  Indien de hervestigingslocatie binnen het plangebied van het Reconstructieplangebied is 
gelegen, dient dat een landbouwontwikkelingsgebied te zijn. In uitzonderlijke gevallen en 
als ook het Rijk de locatie als duurzaam aanmerkt, kan hervestiging in een 
verwevingsgebied worden goedgekeurd. 

 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt: 

i.  maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Bij samenvoeging van bedrijfslocaties 
is de subsidie maximaal 80% van de gecorrigeerde vervangingswaarde; 

ii.  sloopkosten tot € 25 per m2 daadwerkelijk aanwezige oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen; 

iii.  Daadwerkelijk gemaakte kosten van advies, ontwerp en onderzoek ten behoeve van 
de hervestiging tot maximaal € 500 per NGE en maximaal € 100.000 per bedrijf; 

iv.  indien de hervestigingslocatie een bestaande agrarische bedrijfslocatie is en geen 
sprake is van samenvoeging met een andere locatie: een vergoeding voor de 
sloopkosten van € 25 per m2 voor de sloop van op de hervestigingslocatie niet 
bruikbare bedrijfsgebouwen. 

b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  de gecorrigeerde vervangingswaarde van de bedrijfsgebouwen op de eerste januari 

van het jaar waarin deze verordening in werking treedt, vast te stellen door 
gedeputeerde staten op basis van een in hun opdracht verrichte taxatie. Indien de 
vaststelling meer dan drie kalenderjaren na de inwerkingtreding van dit 
subsidiekader zal plaatsvinden, wordt uitgegaan van de eerste januari van het derde 
jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vaststelling dan plaatsvindt. Als de bij 
taxatie aanwezige productiecapaciteit (aantal dierplaatsen zoals vastgelegd in de 
vigerende milieuvergunning) afwijkt van de aanwezige oppervlakte van gebouwen, 
gedeeld door de oppervlaktenorm uit de te hanteren Kwantitatieve Informatie 
(KWIN), is de aanwezige productiecapaciteit uitgangspunt voor de taxatie; 

ii.  de waarde van ondergrond en erf, vast te stellen door gedeputeerde staten op basis 
van de waarde in het economisch verkeer, uitgaande van cultuurgrond. De 
begrenzing vindt plaats op basis van wat in redelijkheid tot erf en ondergrond kan 
worden gerekend, zoveel mogelijk aansluitend bij in het terrein zichtbare grenzen en 
zodanig dat het perceel ontsloten is of kan worden vanaf de openbare weg; 

iii.  sloopkosten; 
iv.  daadwerkelijk gemaakte kosten van advies, ontwerp en onderzoek ten behoeve van 

de hervestiging;  
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v.  indien de hervestigingslocatie een bestaande agrarische bedrijfslocatie is en geen 
sprake is van samenvoeging met een andere locatie: een vergoeding voor de 
sloopkosten.  

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval 
geen subsidie verstrekt voor de kosten die verbonden zijn aan eventueel andere 
bedrijfstakken (en de daarbij gebruikte bedrijfsonderdelen) dan intensieve veehouderij op 
de bestaande bedrijfslocatie. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen. 
 

5. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N6-1-1-4 bedrijfsverplaatsingen intensieve veehouderij; 
N7-1-1-1 Verplaatsing veehouderijbedrijven rond ammoniak- en stankgevoelige 
objecten (Reconstructiegebied Gelderse Vallei). 

b.  Over de criteria, genoemd in het tweede lid, onder a en b, vragen gedeputeerde staten 
advies van: 
i.  burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de bedrijfslocatie is gelegen 

en  
ii.  de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost.  

c.  Indien meer subsidies voor verlening in aanmerking komen dan het subsidieplafond 
toelaat, wordt de prioriteit bepaald met inachtneming van de prioritering zoals opgenomen 
in bijlage 4. 

 
6. Europese regelgeving  
De activiteiten onder lid 1 komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien aan landbouwers 
subsidie wordt verstrekt voor  de verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen 
belang en dat dit geschiedt met inachtneming van de artikelen 4 en 6 van de verordening (EG), 
nummer 1857/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die landbouwproducten produceren. Deze steunmaatregel is bekendgemaakt in 
het publicatiejournaal (2006/C 2/03) van de Europese Commisie onder zaaknr. XA 62/05. 
 

Afdeling 4.2 Duurzame landbouw 

Artikel 4.2.1 Pilots duurzaam ondernemen 
 

1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 
a.  het uitvoeren van demonstratieprojecten; 
b.  verstrekken van informatie en verzorgen van publiciteit; 
c.  advies en ondersteuning bij het opstellen van plannen; 
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d.  cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en studieclubs. 
 
2. Nadere criteria 
a.  a. De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in 

aanmerking indien zij voldoen aan de volgende criteria: 
i.  het project voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in maatregel 111 

“Beroepsopleiding en voorlichting” van het Plattelandsontwikkelingsprogramma;  
ii.  het project past in het programma duurzame landbouw, 
iii.  het project leidt tot aantoonbare milieuwinst op de deelnemende agrarische 

bedrijven; 
iv.  de gedemonstreerde maatregelen gaan verder dan de wettelijke normen op het 

gebied van milieu;  
v.  het project draagt bij aan de bevordering van de toepassing van nieuwe kennis of 

technologieën; en 
vi.  het project heeft draagvlak bij de landbouw (bottom-up).  

b.  In aanvulling op het gestelde onder a worden bij de beoordeling van de aanvraag de 
volgende aspecten betrokken: 
i.  welke spin-off te verwachten is;  
ii.  op hoeveel en welk type bedrijven de vernieuwing kan worden toegepast; 
iii.  hoe groot het deel is van de doelgroep die bereikt wordt in het project; 
iv.  hoe de doelgroep als geheel bereikt wordt; 
v.  hoe het Afwegingskader Duurzaamheid van de provincie Utrecht toegepast is. 

c.  De pilots worden door het Rijk (VROM) op de volgende criteria beoordeeld: 
i.  de projectvoorstellen bevatten een heldere omschrijving van de te behalen 

milieuwinst; 
ii.  de pilots zijn vernieuwend en zijn bottom-up opgezet; 
iii.  monitoring van de te realiseren milieukwaliteit. 

 
3.  Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt  

i.  Maximaal 35% van de subsidiabele kosten voor niet-landbouwers; 
ii.  maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor landbouwers; 
iii.  maximaal 70% van de subsidiabele kosten indien het project wordt uitgevoerd door 

een samenwerkingsverband (alleen van toepassing voorzover begunstigden 
landbouwers/primaire landbouwondernemingen zijn); 

iv.  Indien voor de subsidiabele kosten of een gedeelte daarvan reeds uit anderen 
hoofde een subsidie is of zal worden verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag 
aan subsidie verstrekt dat het totaal van alle subsidiebedragen niet meer bedraagt 
dan 90% van de subsidiabele kosten (alleen van toepassing voorzover begunstigden 
landbouwers/primaire landbouwondernemingen zijn); 

v.  Maximaal 100% van de subsidiabele kosten in het geval van nieuwe uitdagingen. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en 

analyse; 
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v.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 
websites en andere vormen van communicatie; 

vi.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de gesubsidieerde activiteiten; 

vii.  kosten voor de catering en zaalhuur i.v.m. de organisatie van bijeenkomsten;  
viii.  reiskosten; 
ix.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
x.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten behorende bij de lopende 
bedrijfsvoering (zoals zaaizaad, grondbewerking etc.). 

 
4.  Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  landbouwondernemingen;  
b.  samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen; 
c.  onderzoeksinstellingen; 
d.  adviesbureaus. 
 
5. Aanvraag 
a.  De provincie ondersteunt de aanvrager bij de ontwikkeling van deze projecten door een 

intensieve betrokkenheid van Bureau LaMi. Bureau LaMi zal ook zorgdragen voor een 
pretoets bij VROM. De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden 
ingediend. De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau 
van het gebied (zie bijlage 3) waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het 
programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting van het project op het gebieds- 
en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het 
project ten opzichte van een van het volgende doel: 
N6-1-3-1 ontwikkelen pilots duurzaam ondernemen (VROM); 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv: 
i.  blijkt uit de aanvraag dat er draagvlak is bij de landbouw (bottom-up); 
ii.  is de aanvraag voorzien van onderzoeks- of monitoringsplan; 
iii.  is de aanvraag voorzien van een communicatieplan; en  
iv.  bevat de aanvraag een heldere omschrijving van de te behalen milieuwinst. 

 
6. Verplichtingen subsidieontvanger 
Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de 
rapportage over de voortgang van het project: 
a.  de monitoring wordt op een duidelijke manier gerapporteerd. Daaruit blijkt hoeveel 

bedrijven zijn bereikt, welke maatregelen zijn toegepast, en wat het gemeten of berekende 
effect is van deze maatregelen en van het project als geheel, zowel wat betreft milieu, als 
praktisch en sociaal-ecomomisch; 

b.  de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie van de maatregel bij 
de doelgroep. 

 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor subsidiëring vanuit de Agenda vitaal platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden 
gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 
(POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit 
onderdeel is de maatregel 111 “Beroepsopleiding en voorlichting” en de daarin vermelde 
voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen en aanvullende 
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nationale  financiering worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen 
voorwaarden is voldaan. 
 

Artikel 4.2.2 Investeringen in landbouwbedrijven ten behoeve van het milieu in het 
Reconstructiegebied 

 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het verbeteren van bovenwettelijke milieuprestaties van landbouwondernemingen.  
 

2. Nadere criteria 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten binnen landbouwbedrijven die tot doel hebben de 
vermindering van de milieubelasting door de landbouw in het Reconstructiegebied die vallen 
onder een of meer van de volgende categorieën: 
a.  vermindering van ammoniakemissies en ammoniakdeposities;  
b.  vermindering gebruik en emissies van bestrijdingsmiddelen; 
c.  vermindering van de geurhinder; 
d.  vermindering van de emissie van fijn stof.     
 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt: 

i.  maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-; 
ii.  in afwijking van het gestelde onder i bedraagt de subsidie ten behoeve van 

investeringskosten voor gecombineerde luchtwassystemen maximaal 40% van de 
subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,-. 

b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor de bouw, 

verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
ii.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa; 

iii.  algemene kosten in verband met de onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals kosten 
voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies en het verkrijgen 
van octrooien en licenties. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  kosten voor de aankoop van productierechten, dieren en eenjarige gewassen; 
ii.  kosten voor de aanplant van eenjarige gewassen; 
iii.  kosten voor draineerwerkzaamheden of irrigatieapparatuur en 

irrigatiewerkzaamheden, tenzij dergelijke investeringen leiden tot een daling van het 
waterverbruik met ten minste 25 %; 

iv.  vervangingsinvesteringen. 
 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen. 
 
5. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
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de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van het volgende doel: 
N7-1-1-3 Verbetering water- en bodemkwaliteit voor VHR-/Nb-wet en EHS-gebieden. 
 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
De activiteiten onder lid 2 komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien aan landbouwers 
subsidie wordt verstrekt in de vorm van investeringssteun met inachtneming van artikel 4 van de 
verordening (EG), nummer 1857/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren. Deze steunmaatregel is bekend 
bij de Europese Commissie onder zaaknr. XA 62/2010. 
 

Artikel 4.2.3 Bedrijfsmodernisering  
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het verbeteren van de milieuprestatie van agrarische bedrijven met betrekking tot:  
a.   vermindering van emissies van en milieubelasting door ammoniak; 
b.   het beperken van de uitstoot van nutriënten; 
c.   het beperken van de uitstoot van broeikasgassen,  
d.   het beperken van het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien 
zij voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in maatregel 121 “Bedrijfsmodernisering” 
van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. In aanvulling hierop geldt dat subsidie uitsluitend 
wordt verleend indien bij de keuze van de investeringen rekening gehouden wordt met 
gebiedsspecifieke kenmerken. 
 
3. Weigeringsgrond 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv wordt geen subsidie wordt verstrekt voor projectactiviteiten 
die reeds subsidie onvangen of die worden aangevraagd vanuit de Regeling LNV-subsidies 
(RLS). 
 
4. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 

10.000,-- en een maximum van € 100.000,-- 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor de bouw, 
verwerving of verbetering of inrichting van onroerende goederen; 

ii.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de gesubsidieerde activiteiten, inclusief computersoftware;  

iii.  kosten voor haalbaarheidsstudies; 
iv.  algemene kosten voor onder meer architecten, ingenieurs en adviseurs, en het 

verwerven van octrooien en licenties (tot een maximum van 12% van de onder i) en 
ii) bedoelde uitgaven. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
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i.  kosten voor de aankoop van landbouwproductierechten, dieren en zaai- en potgoed 
van jaarlijkse gewassen alsook het planten ervan; 

ii.  vervangingsinvesteringen; 
iii.  kosten voor de aankoop van grond. 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen. 
 
6. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 
voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin 
de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over de aansluiting 
van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit onderdeel zal dat zijn op basis 
van een weging van het project ten opzichte van een van de volgende doelen: 
N2-1-2-3 brongerichte maatregelen verzuring en vermesting tbv Natura 2000 gebied; 
N2-1-2-4 brongerichte maatregelen verzuring en vermesting overig EHS. 
 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden 
gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 
(POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit 
onderdeel is de maatregelen 121 “Bedrijfsmodernisering” en de daarin vermelde voorwaarden 
voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen en aanvullende provinciale 
financiering worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is 
voldaan. 
 

Artikel 4.2.4 Projecten duurzame landbouw 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op:  
a.  het verstrekken van informatie en verzorgen van publiciteit; 
b.  advies en ondersteuning bij het opstellen van plannen; 
c.  cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en studieclubs. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien: 
i.  het project past in het programma duurzame landbouw; 
ii.  het project tot aantoonbare milieuwinst leidt die verder gaat dan de wettelijke eisen; 
iii.  het project aan de bevordering van de toepassing van nieuwe kennis of 

technologieën bijdraagt; en 
iv.  er draagvlak is bij de landbouw (bottom-up).  

b.  In aanvulling op het gestelde onder a worden bij de beoordeling van de aanvraag de 
volgende aspecten betrokken: 
i.  welke spin-off te verwachten is;  
ii.  op hoeveel en welk type bedrijven de vernieuwing kan worden toegepast; 
iii.  hoe groot het deel is van de doelgroep dat bereikt wordt in het project; 
iv.  hoe de doelgroep als geheel bereikt wordt; 
v.  hoe het Afwegingskader Duurzaamheid van de provincie Utrecht toegepast. 
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3. Hoogte van de subsidie 
a.  De totale overheidsbijdrage bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.  
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en 
ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en 
analyse; 

iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 
websites en andere vormen van communicatie; 

v.  reis- en verblijfkosten van de deelnemers; 
vi.  kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de landbouwer of een 

bedrijfsmedewerker. 
vii.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
viii.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor kosten die tot de gewone bedrijfsuitgaven van de 
onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op 
juridisch gebied of reclame. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen; 
b.  onderzoeks- en adviesbureaus. 
 
5. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N2-1-1-1 verdrogingsbestrijding tbv Natura 2000 gebied; 
N2-1-1-2 verdrogingsbestrijding Overige top en subtopgebieden; 
N2-1-1-3 verbeteren luchtkwaliteit; 
N2-1-2-3 brongerichte maatregelen verzuring en vermesting tbv Natura 2000 gebied; 
N2-1-2-4 brongerichte maatregelen verzuring en vermesting overig EHS; 
N4-1-1-1 pilots duurzaam bodemgebruik; 
N6-1-3-2 duurzaam ondernemen (overig); 
N6-1-3-3 versterken biologische landbouw en verduurzamen gangbare landbouw; 
N7-1-1-3 verbetering water- en bodemkwaliteit voor VHR-/Nb-wet en EHS-gebieden; 
N7-1-2-3 verbetering water- en bodemkwaliteit in Natura 2000-/Nb-wet- en EHS-
gebieden; 
N7-1-3-4 verduurzamen productiesystemen door inzet stimulator. 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv: 
i.  blijkt uit de aanvraag dat er draagvlak is bij de landbouw (bottom-up); 
ii.  is de aanvraag voorzien zijn van een onderzoeks- of monitoringsplan; en  
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iii.  is de aanvraag voorzien van een plan voor publicatie of openbaar maken van de 
resultaten. 
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6. Verplichtingen subsidieontvanger 
Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de 
rapportage over de voortgang van het project: 
a.  de monitoring wordt op een duidelijke manier gerapporteerd waaruit blijkt hoeveel 

bedrijven zijn bereikt, welke maatregelen zijn toegepast, en wat het gemeten of berekende 
effect is van deze maatregelen en van het project als geheel, zowel wat betreft milieu, de 
feitelijke uitvoering en de sociaal-ecomomische aspecten; 

b.  de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie van de maatregel bij 
de doelgroep. 

 
7. Europese regelgeving en POP2 
Subsidie kan worden verleend overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden. In aanvulling 
op die voorwaarden is van toepassing:  
a.  indien aan landbouwers subsidie wordt verstrekt in de vorm van technische steun 

geschiedt dit met inachtneming van artikel 15 van de verordening (EG), nummer 
1857/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die landbouwproducten produceren.  

b.  indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwondernemingen die niet valt onder de 
hiervoor onder 1 en 2 genoemde categorieën wordt de subsidie verstrekt met 
inachtneming van de verordening (EG), nummer 1535/2007, betreffende de toepassing 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie op de-minimissteun in de landbouwproductiesector. 

 

Artikel 4.2.5 Projecten duurzame energie  
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 
a.  het uitvoeren van energiescans gericht op het inzichtelijk maken van maatregelen 

waarmee het meeste energie bespaard kan worden tegen de laagste kosten;   
b.  het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar energiebesparing en productie van duurzame 

energie; 
c.  investeringen in energiebesparing in de agrarische bedrijfsvoering; 
d.  investeringen in de productie van duurzame energie gekoppeld aan het primaire 

productieproces;  
e.  het aanleggen van basisvoorzieningen voor hernieuwbare energie met als doel het 

verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a, komen uitsluitend in aanmerking voor 

subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
i.  de energiescans zijn gericht op het realiseren van een besparing van minimaal 30% 

(doelstelling Schoon en Zuinig Agrosectoren); 
ii.  de energiescans worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van 

ondernemers; en  
iii.  de energiescans worden ingezet op minimaal de helft van het aantal bedrijven in het 

betreffende AVP gebied. 
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b.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b, komen uitsluitend in aanmerking voor 
subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
i.  er is sprake van samenwerking met andere energieproducenten, kennisinstellingen 

of afnemers; en 
ii.  de provincie wordt betrokken in het onderzoek. 

c.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder c, komen uitsluitend in aanmerking voor 
subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
i.  er is sprake van een realisatie van minstens 30% energiebesparing; 
ii.  de terugverdientijd bedraagt tussen de 5 en de 10 jaar; en  
iii.  de activiteiten staan op de lijst Energie Investeringsaftrek EIA. 

d.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder d, komen uitsluitend in aanmerking voor 
subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
i.  de aanvragen passen binnen de provinciale visie biomassa; 
ii.  de activiteiten gekoppeld zijn aan het primaire productieproces. 

e.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder e, komen uitsluitend in aanmerking voor 
subsidie indien de aanvragen passen binnen de provinciale visie biomassa. 

 
3. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 

200.000 over 3 belastingjaren. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en 
ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en 

analyse; 
v.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
vi.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubxsidieerde activiteiten, inclusief computersoftware;  
vii.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
viii.  reiskosten; 
ix.  kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de landbouwer of een 

bedrijfsmedewerker. 
x.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
xi.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  landbouwondernemingen; 
b.  samenwerkingsverbanden; 
c.  bos- en natuurbeherende organisaties; 
d.  overheden; 
e.  rechtspersonen; 
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5. Aanvraag 
a.  Een subsidieaanvraag wordt ingediend voor een door Gedeputeerde staten te bepalen 

datum. 
b.  de aanvraag voor activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b, geeft voldoende blijk van 

samenwerking met andere energieproducenten, kennisinstellingen of afnemers. 

6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda vitaal platteland kan voor de activiteiten 2iiii en 2v 
gebruik worden gemaakt van middelen uit het Europees plattelandsontwikkelings-
programma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor deze onderdelen zijn de maatregelen 311b “Diversificatie 
naar niet-agrarische activiteiten/b. hernieuwbare energie” en 321b “Basisvoorzieningen 
voor de economie en de plattelandsbevolking/b.hernieuwbare energie” en de daarin 
vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden 
alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Afdeling 4.3 Plattelandsontwikkeling & Leefbaarheid 

Artikel 4.3.1 Verbrede landbouw 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op investeringen in niet-agrarische activiteiten op agrarische bedrijven die diversificatie tot 
doel hebben. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien: 
i.  de verbredingsactiviteiten betrekking hebben op de thema’s zorg, dag- en 

verblijfsrecreatie, streekproducten en streekidentiteit;  
ii.  de activiteiten voldoende economisch perspectief hebben.   

b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan 
onderstaande criteria: 
i.  het tot stand brengen van samenwerkingsvormen of het integreren van functies in 

het landelijk gebied;  
ii.  het aanbieden van voorzieningen en arrangementen voor ouderen, gehandicapten 

en kinderen. 
 
3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 

25.000,- per project. 
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en 
ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 
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iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
v.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
vi.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
vii.  reiskosten; 
viii.  legeskosten; 
ix.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  vervangingsinvesteringen; 
ii.  kosten voor beheer en onderhoud. 

 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen- en samenwerkingsverbanden van 
landbouwondernemingen. 
 
5. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N6-1-4-1 plattelandsontwikkeling; 
N7-1-3-3 diversificatie naar niet- agrarische activiteiten (Reconstructiegebied 
Gelderse Vallei). 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv is de aanvraag voorzien van een ondernemersplan, 
inclusief exploitatiebegroting, waaruit voldoende economisch perspectief blijkt.  

 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 311 “Diversificatie naar 
niet-agrarische activiteiten” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en 
diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor 
subsidieverstrekking van toepassing.  POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de 
in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Artikel 4.3.2 Streekidentiteit 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op: 



39

a.  vraaggericht en klantgericht ondernemen en ketensamenwerking; 
b.  het versterken van de plattelandseconomie door het benutten en vermarkten van de 

streekidentiteit en de streekcultuur; 
c.  de uitvoering van samenwerkingsprojecten passend binnen de doelstellingen van de 

ontwikkelingsplannen van de plaatselijke groepen van Leader. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien sprake is van inhoudelijke en financiële betrokkenheid (het draagvlak) van 
agrarische ondernemers en eventueel andere betrokkenen;   

b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan 
onderstaande criteria: 
i.  de mate van integraliteit en de vorm van samenwerking binnen het project: 

samenwerkingsprojecten die solide zijn wat betreft samenwerkingsvorm en functies 
in het landelijk gebied integreren hebben voorrang boven op zichzelf staande 
projecten; 

ii.  de mate van perspectief die het project biedt op spin-off in de regio;  
iii.  het tot stand brengen van samenwerkingsvormen of het integreren van functies in 

het landelijk gebied.  
 

3. Hoogte van de subsidie 
a.  De subsidie bedraagt  maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 

100.000,- per project.  
b.  In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen worden 

verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten en tot een door GS nader te 
bepalen bedrag ten behoeve van onder het eerste lid sub c omschreven 
samenwerkingsprojecten; 

c.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor 

marketingsactiviteiten en productontwikkeling (arrangementen) tot een maximum 
van 40% van de projectkosten; 

v.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor werving en 
ondersteuning deelnemers tot een maximum van 40% van de projectkosten; 

vi.  kosten voor opleiding verbonden aan professionalisering tot een maximum van 40% 
van de projectkosten; 

vii.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 
bijeenkomsten; 

viii.  legeskosten; 
ix.  reiskosten; 
x.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
xi.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

d.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt onder 
dit artikel in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  vervangingsinvesteringen; 
ii.  kosten voor beheer en onderhoud; 



40

iii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties; 
iv.  kosten verbonden aan het realiseren en het uitbrengen van boeken of andere 

publicaties. 
 
4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  overheden; 
b.  natuurlijke en rechtspersonen 
 

5. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N6-1-4-1 plattelandsontwikkeling; 
N6-2-1-1 behoud leefbaarheid rijk; 
N6-2-1-2 behoud en versterken leefbaarheid provincie; 
N7-1-3-3 diversificatie naar niet- agrarische activiteiten (Reconstructiegebied 
Gelderse Vallei). 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv blijkt uit de aanvraag de inhoudelijke en financiële 
betrokkenheid (het draagvlak) van agrarische ondernemers en eventueel andere 
betrokkenen.   

 
6. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 311 “Diversificatie naar 
niet-agrarische activiteiten””, 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en 
diversificatie van de plattelandseconomie, en 421 “Uitvoering van samenwerkings-
projecten” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing.  
POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen 
voorwaarden is voldaan.  

 

Artikel 4.3.3 Leefbaarheid 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op het versterken van de leefbaarheid:  
a.  door het investeren in fysieke voorzieningen;  
b.  door bij te dragen aan de totstandkoming of versterking van daartoe dienende 

organisatievormen door:   
i.  het opstellen van dorpsvisies; 
ii.  het oprichten van dorpsraden of een overkoepelend dorpenoverleg; 
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iii.  het opleiden/trainen van bestuurders van dorpshuizen; 
c.  door het organiseren van evenementen. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 
i.  de activiteiten moeten aansluiten op gemeentelijk beleid of dorpsvisies maar gaan 

verder dan reguliere gemeentelijke taken;  
ii.  er is sprake van voldoende lokaal draagvlak: 
iii.  de voorziening waarvoor een investering wordt gevraagd, is levensvatbaar op de 

lange termijn;  
iv.  de evenementen, bedoeld in het eerste lid, onder c, zijn regionaal van aard, zonder 

winstoogmerk en eenmalig.  
b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, geven bij voorkeur invulling aan de relatie 

stad/platteland. 
 
3. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt  maximaal:  

i.  50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000,- voor 
investeringen in publieke voorzieningen;  

ii.  50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- voor de 
activiteiten gericht op de totstandkoming of versterking van op leefbaarheid gerichte 
organisatievormen; 

iii.  50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- voor het 
organiseren van evenementen. 

b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  aan derden betaalde kosten voor opleiding en training; 
v.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
vi.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
vii.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
viii.  reiskosten; 
ix.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
x.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  vervangingsinvesteringen; 
ii.  kosten voor beheer en onderhoud; 
iii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties; 
iv.  kosten verbonden aan het realiseren en het uitbrengen van boeken of andere 

publicaties; 
v.  kosten verbonden aan grondverplaatsingen, bomenrooiingen en landophogingen 
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1. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  gemeenten; 
b.  natuurlijke en rechtspersonen. 
 
2. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N6-2-1-1 behoud leefbaarheid (rijksdoel); 
N6-2-1-2 behoud en versterken leefbaarheid (provinciaal doel). 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv: 
i.  geeft de aanvraag blijk geven van de aanwezigheid van voldoende lokaal draagvlak;  
ii.  gaat een aanvraag voor investering in een voorziening gepaard met een dekkend 

exploitatieoverzicht waarmee de levensvatbaarheid van de voorziening op de lange 
termijn wordt aangetoond. 

 
3. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 321 
“Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking”, 322 
“Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling” en 413 Leader; De leefkwaliteit op het platteland en 
diversificatie van de plattelandseconomie en de daarin vermelde voorwaarden voor 
subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in 
de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Afdeling 4.4 Recreatie 

Artikel 4.4.1 Provinciale routenetwerken en toegankelijkheid 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op:  
a.  haalbaarheidsstudies en marktverkenningen ten behoeve van recreatieve routestructuren 

en aanvullende (kleinschalige) recreatieve voorzieningen; 
b.  aanleg van nieuwe routes door middel van infrastructurele werken; 
c.  reconstructie van bestaande routes (infrastructuur); 
d.  aanleg van (kleinschalige) recreatieve voorzieningen die deel uitmaken van of verbonden 

zijn met routestructuren, zoals routepunten, picknickvoorzieningen, parkeervoorziening; 
e.  ontwikkelen, plaatsen en verspreiden van respectievelijk, route-informatie (zoals fysieke 

bewegwijzering, routepanelen, digitale informatievoorziening, routebrochures); 
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f.  voorbereiden en uitvoeren van promotionele en communicatieve activiteiten ten behoeve 
van bekendheid van provinciale en bovenregionale recreatieve routestructuren. 

 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking 

indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 
i.  De activiteiten hebben betrekking op de volgende routevormen in het landelijk 

gebied of op de grens tussen stad en land: 
- wandelen (in brede zin); 
- fietsen (in brede zin); 
- mountainbiken; 
- skeeleren/skaten; 
- ruitersport; 
- kanoën; 
- varen/watersport. 

ii.  het project levert een bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden van de provincie 
Utrecht (zoals ontbrekende schakels in routenetwerk, opheffen van tekorten in 
routevormen, regionale spreiding);  

iii.  de routevormen dragen bij of zijn onderdeel van een regionaal / bovenlokaal 
routenetwerk; en 

iv.  het beheer en onderhoud van deze voorziening is voor minimaal 10 jaar geregeld. 
b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan 

onderstaande criteria: 
i.  de bijdrage van het project aan de gestelde doelen in het Programma Vrije Tijd 

2009-2012;  
ii.  de wijze waarop en de mate waarin de projecten aansluiten op bestaande netwerken 

en bij voorkeur knooppunten, recreatieterreinen en horecagelegenheden;  
iii.  de mate waarin het oplossen van dit knelpunt bijdraagt aan het vervolmaken van dit 

regionale netwerk;  
iv.  de mate waarin meerdere groepen samenwerken om deze recreatieve 

routenetwerken te realiseren. 
 
3. Weigeringsgrond 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien: 
a.  subsidie al in die mate is of zal worden verleend voor gelijksoortige projecten dat er voor 

de provincie geen verder nut aan verbonden is;  
b.  zij is aangevraagd door een organisatie uitsluitend in het belang van de bij die organisatie 

aangesloten leden.  
 
4. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 
b.   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie voor stichtingen in bijzondere 

gevallen worden verhoogd tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten; 
c.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
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iv.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de subsidiabele activiteiten; 

v.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 
bijeenkomsten;  

vi.  reiskosten; 
vii.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
viii.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

d.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  vervangingsinvesteringen. 
ii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties; 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  gemeenten; 
b.  recreatieschappen; 
c.  waterschappen; 
d.  natuurlijke en rechtspersonen. 
 
6. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N3-1-3-1 synergieprojecten water. 
N5-1-1-1 ontwikkeling nationale landschappen; 
N5-2-1-2 inrichten, ontsluiten en beheren van erfgoed; 
N6-3-6-1 verbetering routenetwerk wandelen provinciale routenetwerken; 
N6-3-6-2 verbetering routenetwerk fietsen provinciale routenetwerken; 
N6-3-6-3 verbetering routenetwerk paarden provinciale routenetwerken; 
N6-3-6-4 verbetering routenetwerk kano's provinciale routenetwerken; 
N6-3-6-5 verbetering routenetwerk anders provinciale routenetwerken; 
N6-3-7-1 stuks aanleg / reconstructie bezoekerscentra 
N6-3-7-2 aanleg / reconstructie routepunten; 
N7-1-4-1 km aanleg recreatieve fiets routenetwerken (Reconstructiegebied Gelderse 
Vallei); 
N7-1-4-2 km aanleg recreatieve wandel routenetwerken (Reconstructiegebied 
Gelderse Vallei). 

b.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv is de aanvraag voorzien van een beheer- en 
onderhoudsplan.  

 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
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uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 321 “Bevordering van 
toeristische activiteiten en 413 Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie 
van de plattelandseconomie en de daarin vermelde voorwaarden voor 
subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in 
de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Artikel 4.4.2 Toeristische ontwikkeling 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht 
zijn op:  
a.   haalbaarheidsstudies en marktverkenningen ten behoeve van toeristische ontwikkeling; 
b.  (her-) inrichting van dagrecreatieve voorzieningen; 
c.  investeringen in verblijfsrecreatieve voorzieningen; 
d.  innovatie in de toeristisch recreatieve bedrijvigheid door bijvoorbeeld het ontwikkelen en 

aanbieden van nieuwe arrangementen en andere recreatieve toeristische producten; 
e.  professionalisering van toeristisch recreatieve ondernemers door het organiseren van 

trainingen en bedrijfsadviezen; 
f.  voorbereiden en organiseren van toeristisch-recreatieve evenementen. 
 
2. Nadere criteria 
a.  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie 

indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
i.  het project levert een bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden van de provincie 

Utrecht; 
ii.  het project komt zonder subsidie niet of later tot stand;  
iii.  het project sluit aan bij het beleidsprogramma Vrije Tijd van de provincie Utrecht; 
iv.  de recreatieve voorziening waarvoor een investering wordt gevraagd, is  

levensvatbaar op de lange termijn;  
b.  De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan 

onderstaande criteria: 
i.  de mate waarin het project vernieuwend is en voldoende origineel; 
ii.  de mate waarin het project gericht is op vergroting van de veelzijdigheid van het 

aanbod of in de verbreding van het publieksbereik. 
 
3. Weigeringsgrond 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien: 
a.  subsidie al in die mate is of zal worden verleend voor gelijksoortige projecten dat er voor 

de provincie geen verder nut aan verbonden is;  
b.  zij is aangevraagd door een organisatie uitsluitend in het belang van de bij die organisatie 

aangesloten leden.  
 
4. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt  maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor ondernemingen 

geldt een maximum subsidie van € 200.000 over 3 belastingjaren.   
b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 
(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 
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ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen; 
iv.  aan derden betaalde kosten voor opleiding en training; 
v.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 

websites en andere vormen van communicatie; 
vi.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 

van de gesubsidieerde activiteiten; 
vii.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 

bijeenkomsten;  
viii.  reiskosten; 
ix.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
x.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

c.  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in 
ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten: 
i.  vervangingsinvesteringen; 
ii.  kosten voor beheer en onderhoud. 
iii.  kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties; 

 
5. Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a.  overheden; 
b.  natuurlijke en rechtspersonen 
 
6. Aanvraag 
a.  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag dient 

voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) 
waarin de projectactiviteiten plaatsvinden. Het programmabureau adviseert aan GS over 
de aansluiting van het project op het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Voor dit 
onderdeel zal dat zijn op basis van een weging van het project ten opzichte van een van 
de volgende doelen: 
N1-1-9-1 projecten bijdragend aan jaarplan nationaal park; 
N5-1-1-1 ontwikkeling nationale landschappen; 
N6-3-1-1 ha verwerven ontwikkeling nieuw dagrecreatie terreinen 
N6-3-1-2 inrichten ontwikkeling nieuw dagrecreatie terreinen; 
N6-3-1-3 beheren ontwikkeling dagrecreatie terreinen; 
N6-3-1-4 reconstructie ontwikkeling bestaande dagrecreatie terreinen; 
N6-3-7-3 versterken toeristische ontwikkeling. 

b.  Een aanvraag voor investering in een recreatieve voorziening gaat gepaard met een 
dekkend exploitatieoverzicht waarmee de levensvatbaarheid van de voorziening op de 
lange termijn wordt aangetoond. 

 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
a.  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 

verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 

b.  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik 
worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 
2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende 
uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 321 “Bevordering van 
toeristische activiteiten en 413 Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie 
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van de plattelandseconomie en de daarin vermelde voorwaarden voor 
subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in 
de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

Hoofdstuk 5  Inzet gebiedsorganisaties 

Artikel 5.1  Inzet gebiedsorganisaties 
 
1. Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28  van de Asv die gericht 
zijn op:  
a.  draagvlakontwikkeling voor planvorming en uitvoering: dit zijn activiteiten op het gebied 

van communicatie, voorlichting, participatie en draagvlakversterking. Hierbij gaat het onder 
meer om het ontwikkelen  en uitgeven van informatiemateriaal en het organiseren van 
informatiebijeenkomsten; 

b.  het opstellen en voorbereiden van een gebiedsplan en het daarbij behorende 
uitvoeringsprogramma; 

c.  monitoring en evaluatie van een gebiedsplan; 
d.  de begeleiding en uitvoering van het uitvoeringsprogramma behorend bij een gebiedsplan 

zoals het adviseren van aanvragers en het voeren van intakegespreken;  
e.  het beheer van de plaatstelijke Leadergroep, het verwerven van vakkundigheid van deze 

groep en dynamisering van het Leadergebied; 
f.  het secretarieel ondersteunen van de AVP gebiedscommissie; 
g.  het inhuren van adviseurs;  
h.  het inrichten en beheren van een (financiële) administratie. 
 
2. Nadere criteria 
De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien 
per AVP-gebied voor proceskosten maximaal 15% van het budget wordt gereserveerd in het 
(concept) gebiedsprogramma.  
 
3. Hoogte subsidie 
a.  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten en wordt bepaald op 

basis van de opgave, ureninzet en financiële middelen van Dienst Landelijk Gebied, 
provincie en derden.  

b.  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
i.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding 

(bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een 
maximum van 15% van de projectkosten; 

ii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, 
advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten; 

iii.  loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, 
websites en andere vormen van communicatie; 

iv.  kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve 
van de gesubsidieerde activiteiten; 

v.  kosten voor de huur van kantoorruimte ten behoeve van de gesubsidieerde 
activiteiten; 

vi.  kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van 
bijeenkomsten;  

vii.  vacatiegelden; 
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viii.  reiskosten; 
ix.  accountantskosten, voor zover van toepassing; 
x.  kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten. 

 

4. Subsidieontvangers 
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gebiedsorganisaties die een formele rol hebben in 
het gebiedsproces. 
 
5. Aanvraag 
De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.  
De aanvraag van een Leadergroep, loopt via de gebiedsorganisatie voor het betreffende AVP-
gebied. 
 
6. Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient jaarlijks een activiteitenplan in op basis waarvan de opgave wordt 
bepaald.   
 
7. Europese regelgeving en POP2 2007-2013 
Voor de subsidiabele kosten genoemd in het derde lid, sub b, onderdeel v, wordt gebruik 
gemaakt van middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), 
EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel is 
de maatregelen 431 “Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en de 
dynamisering van het gebied” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van 
toepassing. Als basis hiervoor dient het door gedeputeerde staten geselecteerde en door de 
Europese commissie goedgekeurde ontwikkelingsplan van de betreffende plaatselijke groep. 
POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is 
voldaan.  
 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Inwerkingtreding 
Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt 
uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 6.2 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Inrichting Landelijk Gebied 
provincie Utrecht. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 



49

Bijlage 1: overzicht van POP2-maatregelen 
 
Maatregel 
AS 1 Concurrentie vergroting Landbouw 
111 Beroepsopleiding en voorlichting 
121 Modernisering landbouwbedrijven 
125 Verbetering en ontwikkeling infrastructuur  

AS 2  Verbetering kwaliteit van natuur en landschap door steun voor beheer 
van platteland 

216 Niet-productieve investeringen 

AS 3 Diversificatie, recreatie, dorpsvernieuwing & leefbaarheid 
311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten 

311b 311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten 
b. Hernieuwbare energie 

312 Steun voor oprichting micro-ondernemingen 
313 Bevordering van toeristische activiteiten 
321 Basisvoorzieningen voor de economie  

321b 321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking 
b. Hernieuwbare energie 

322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling 
323 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 
341 Verwerving van vakkundigheid tbv ontwikkelingsstrategie 

AS 4 LEADER 
411 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS1 
412 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS2 
413 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS3 
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten 
431 Beheer van de plaatselijke groep 
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Bijlage 2: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen 
 
Afkortingen: 
 
AVP: Agenda Vitaal Platteland 
 
BBL: Bureau beheer landbouwgronden 
 
CGBD: Catalogus Groen Blauwe Diensten 
 
CHS: Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
 
Commissie: Europese Commissie 
 
DLG: Dienst Landelijk Gebied 
 
DR: Dienst Regelingen 
 
EHS: Ecologische hoofdstructuur 
 
END: doelstellingen voor ecologische (water)kwaliteit 
 
EVZ: Ecologische verbindingszone 
 
GS: Gedeputeerde staten 
 
HUL: Het Utrechts Landschap 
 
ILG: Investeringsbudget Landelijk Gebied 
 
IPO: Inter Provinciaal Overlegorgaan 
 
KRW: Kader Richtlijn Water 
 
LAMI: Landbouw en Milieu 
 
LAW: Lange afstand wandelpad 
 
LBU: Landschapsbeheer Utrecht 
 
LF: Lange afstand fietspad 
 
LOP: Landschapsontwikkelingsplan 
 
MJP2: meerjarenprogramma rijk 2007-2013 
 
MTR: maximaal toelaatbaar risico voor waterkwaliteit 
 
NM: Natuurmonumenten 
 
NPUH: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
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OBN: Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuur 
 
PMJP: provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 
 
PNB: (rijks)regeling particulier natuurbeheer  
 
POP2: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 
 
PS: Provinciale staten 
 
RodS: Recreatie om de Stad 
 
SAN/SN: Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer / Subsidieregeling Natuur, tezamen 
programma beheer 
 
SBB: Staatsbosbeheer 
 
SILG: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 
 
SVGV: Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
 
Wbb: Wet beheer bodembescherming 
 
WILG: Wet inrichting landelijk gebied 
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Bijlage 3: overzicht van programmabureau’s 
 
Bij de meeste aanvragen voor subsidie is een advies van een programmabureau noodzakelijk. Dit 
is opgenomen onder het kopje aanvraag in het subsidiekader. Deze eis geldt niet als het gaat om 
een project dat de gehele provincie bestrijkt of meer dan twee AVP-gebieden.  
 

De programmabureaus waar u zich op dit moment tot kunt wenden voor ondersteuning zijn: 
de Venen     (030) 2583871 Website: www.devenen.nl
de Waarden    (0348) 557198 Website: www.utrechtsewaarden.nl/
Gelderse Vallei - Eemland (033) 2776390 Website: www.svgv.nl
Utrechtse Vecht en Weiden (030) 2583673 Website: www.utrechtsevechtenweiden.nl
Utrecht Stad en Land  (030) 2344411 Website: geen 
Kromme Rijn   (0343) 438460 Website: www.streekhuiskrommerijn.nl/
Heuvelrug   (0346) 33 590  Website:  www.heeldeheuvelrug.nl
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Bijlage 4: Toetsingscriteria bij prioritering verplaatsing intensieve veehouderij 
 

Criterium  Categorie  Score (punten) 

1. Depositiereductie 
Ammoniak 

 score a maal score b/2830 

a.: Depositie op rand 
natuurgebied volgens 
afstandtabel uit de Interim Wet

mol ammoniak/ha/jr  

b.: Oppervlakte natuur binnen 
3 km vanaf het bedrijf.(100% 
is 2830 ha) score volgens a 
maal b/2830 

oppervlakte in ha/2830  

2. Natuurbeschermingsstatus 
(prioriteiten volgens GMP). 

Habitat richtlijn, NB-wet, parel score op criterium 1 maal 3 

prioritaire natuur score op criterium 1 maal 2 

overige verzuringsgevoelige 
natuur 

score op criterium 1 maal 1 

3. Ontwikkeling andere 
functies 

 

grond voor EHS per ha 50 
punten 

50 * ha 

grond voor waterberging per 
ha 25 punten 

25* ha 

grond voor 
structuurversterking landbouw 
/ extensivering per ha 25 
punten 

25* ha 

grond voor recreatie per ha 25 
punten 

25* ha 

opheffen stankbelasting van 
een of meer overbelaste 
objecten 

25 

4. Kosteneffectiviteit 
verplaatsing 

totale kosten gedeeld door de 
score op doelbereik 

score op 2 + score op 3 
gedeeld door de kosten van de 
verplaatsing 
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Toelichting 

Algemene toelichting 

Aanleiding 
Vanaf 2007 is De Agenda Vitaal Platteland (AVP), een meerjarenprogramma (2007 - 2013) 
waarin provincies, gemeenten, boeren en maatschappelijke organisaties, werken aan een 
krachtig landelijk gebied in 7 deelgebieden. Elk gebied is een samenwerkingsverband van 
gemeenten, waterschappen en diverse organisaties. Ze hebben elk een eigen gebieds-
commissie en programmabureau. Elk AVP-gebied bepaalt dus zelf met welke projecten zij de 
AVP-doelen willen bereiken. De gebiedscommissie stelt de uitvoeringsprogramma’s op. Een 
programmabureau voert de programma's uit. Dit zijn de AVP-gebieden: 

1. Gelderse Vallei/Eemland;  
2. Utrechtse Heuvelrug;  
3. Kromme Rijnstreek;  
4. Stad en Land Utrecht;  
5. Utrechtse Vecht en Weiden;  
6. De Venen;  
7. De Utrechtse Waarden. 

 
Subsidieregelgeving AVP 
Om de doelen van de AVP te realiseren kan gebruik gemaakt worden van de inzet van drie 
instrumenten. Het betreft de inzet van de Dienst Landelijk Gebied/Dienst Regelingen, het 
verstrekken van opdrachten en het verstrekken van subsidies. 
 
Voor wat betreft de subsidies zijn er 3 regelingen inzetbaar:  
1. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht; 
2. Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG 
provincie Utrecht 2008 
3. Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 
 
Waar het in de eerste 2 verordeningen gaat om subsidies gericht op beheer en aankoop van 
grond ten behoeve van natuur gaat het bij de SILG om het subsidiëren van projecten binnen de 
thema’s natuur, landschap en sociaaleconomische vitalisering. Provinciale staten van Utrecht 
hebben op 11 december 2006 de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie 
Utrecht 2006 vastgesteld en op 26 april 2010 gewijzigd. Inmiddels is op 26 september de nieuwe 
Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht (Asv) vastgelsteld volgens de principes 
klantgeoriënteerd, effectief, efficiënt en rechtmatig. De nieuwe Asv treedt op 1 januari 2011 in 
werking. Daarmee is de Silg ingetrokken. 
 
In artikel 3 van Asv is bepaald dat gedeputeerde staten subsidie kunnen verstrekken.  
In artikel 28 staat dat ze dit doen voor activiteiten als bedoeld in de Agenda vitaal platteland 
(AVP) provincie Utrecht en de maatregelen 111, 121, 125, 216, 311, 311b, 312, 313, 321, 321b, 
322, 323, 341, 411, 412, 413, 421, 431 van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2). 
Hiervoor hebben Gedeputeerde staten deze uitvoeringsverordening vastgesteld conform artikel 4 
van de Asv. 
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Deze uitvoeringsverordening bevat de nadere regels voor subsidieverlening, in het kader van de 
Agenda Vitaal Platteland (AVP). Op grond van artikel 3 van de Subsidieverordening inrichting 
landelijk gebied provincie Utrecht 2006 kunnen gedeputeerde staten van Utrecht subsidie 
vaststellen. In dit subsidiekader is per thema en maatregel aangegeven: 
- welke activiteiten subsidiabel zijn; 
- welke criteria daarvoor van toepassing zijn; 
- waarvoor subsidie geweigerd kan worden; 
- wat het maximale subsidiebedrag is of de maximale percentage en welke kosten voor 

financiering in aanmerking kunnen komen; 
- welke partijen kunnen aanvragen; 
- hoe de procedure loopt voor de subsidieaanvraag; 
- welke verplichtingen in aanvulling op de ILG verordening van toepassing zijn; 
- en welke Europese regelgeving en POP2 maatregelen van toepassing zijn. 
 
De activiteiten die via de maatregelen 111, 121, 125, 216, 311, 311b, 312, 313, 321, 321b, 322, 
323, 341, 411, 412, 413, 421, 431 (zie ook bijlage 1) van het plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP2) gesubsidieerd worden, zijn niet uitgewerkt in dit subsidiekader omdat het POP2 een apart 
subsidieprogramma vormt. Wel is in dit subsidiekader aangegeven voor welke POP2 
maatregelen de provincie cofinanciering beschikbaar stelt. Deze cofinanciering wordt uitsluitend 
verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma. De bovenstaande POP2 voorwaarden staan beschreven in 
maatregelenfiches die op de volgende site van het regiebureau POP kunnen worden opgevraagd. 
Zie: http://www.regiebureau-pop.eu/nl/info/4/.

Staatssteun 
Controle op overheidssteun - waaronder steun door decentrale overheden - aan ondernemingen 
is een van de belangrijkste onderdelen van het mededingingsbeleid binnen de Europese 
Gemeenschap. Een van de doelen van de Europese wet- en regelgeving is het scheppen van 
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de gemeenschappelijke markt. De 
maatregelen van de overheid die concurrentievervalsend uitpakken door onterecht voordelen te 
scheppen voor ondernemingen of bepaalde producties daarvan, zijn daarom niet toegestaan. Er 
zijn echter vrijstellingen voor specifieke activiteiten van bepaalde doelgroepen. In elk artikel wordt 
hieraan gerefereerd. Het AVP subsidiekader maakt gebruik van de ruimte die Europese wet- en 
regelgeving biedt. In het geval een landbouw- of MKB onderneming een subsidieaanvraag indient 
dan wordt hieraan getoetst.  
 
Aanvraagprocedure 
Jaarlijks stellen GS een subsidieplafond vast op basis van uitvoeringsprogramma’s die door de 
gebieden zijn opgesteld. De gebieden maken in feite een begroting van een jaar voor de 
projectactiviteiten in hun gebied. De programmabureaus zorgen voor een actieve werving van 
projecten. Vervolgens kunnen aanvragers zich richten tot de programmabureaus voor het 
indienen van een voorstel. De programmabureaus helpen de aanvragers met het compleet 
maken van de aanvrager en het verkrijgen van een beleidsadvies van de provincie. In het geval 
van een Leader aanvraag vindt er een beoordeling plaats door een plaatselijke groep. In bijlage 3 
staan de contactgegevens van de verschillende programmabureaus. 
 
Aanvraagformulieren en andere documenten waar in dit subsidiekader naar wordt verwezen zijn 
(zoveel mogelijk) te vinden op de website van de provincie Utrecht. Op www.provincie-
utrecht.nl/AVP vindt u een link naar de betreffende documenten en kaarten. Als dat niet het geval 
is, staat de contactpersoon genoemd, die u kan helpen aan verdere informatie. 
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Na een positief advies van het programmabureau, en een beleidsmatige prétoets van een 
beleidsadviseur binnen de provincie wordt de aanvraag formeel ingediend bij het subsidieloket 
van de provincie.  Per 1 januari 2011 worden de aanvragen behandeld via nieuwe meer 
eenvoudige regels. Aanvragen worden ingedeeld in één van drie categorieën: subsidie van 
1.000-25.000 euro, subsidie tussen 25.000 en 125.000 euro en subsidies van 125.000 euro of 
meer. Het verschil tussen deze categorieën is de mate van verantwoording over het te besteden 
budget. Voor de laagste categorie is een lichtere verantwoording nodig dan tot nu toe gebruikelijk 
was. De provincie richt zich met de nieuwe werkwijze op een klantvriendelijker, efficiënter en 
effectiever proces. Voor aanvragen waar ook Europese POP2 subsidie wordt aangevraagd 
worden conform EU regels afgehandeld. Hiervoor kan voor wat betreft de verantwoording niet 
afgeweken worden van bestaande EU regels. 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Hoofdstuk 1 
 
Artikel 1.1 
Bepaalde begrippen worden in deze verordening gebruikt die in dit artikel een nadere definitie 
krijgen. Het hanteren van deze begrippen is van invloed op de wijze waarop de subsidiecriteria 
gehanteerd worden. Van belang is bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder voorbereidingskosten 
en welke loonkosten subsidiabel zijn. 
 
Artikel 1.2 
De hoogte van de subsidie en de subsidiabele kosten worden in de artikelen onder hoofdstuk 2 
tot en met 5 gespecificeerd. Voor alle aanvragen in het kader van AVP zijn de in dit artikel 
genoemde kosten niet subsidiabel. 
 
Artikel 1. 3 
Voor aanvragen in het kader van POP is een financiële planning noodzakelijk. Dit betekent dat 
voor ieder periode van 3 maanden een inschatting gemaakt moet worden van de verwachte 
uitgaven..Om in het kader van Europese staatsteuneisen te kunnen toetsen of een ondernemer 
en andere ondernemers die in een samenwerkingsverband zijn opgenomen, staatsteun hebben 
ontvangen, is een overzicht van alle betrokken ondernemingen noodzakelijk. 
 

Hoofdstuk 2 Natuur 
 
Het hoofddoel met betrekking tot natuur is behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik 
van natuur ten behoeve van biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor de mens.  
 
Om de hoofddoelstelling van het thema natuur te realiseren, wordt de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) ontwikkeld. Deze bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en 
ecologische verbindingszonens. Hiermee ontstaat een samenhangend netwerk van bestaande en 
nieuwe natuurgebieden. De EHS wordt gerealiseerd door de aankoop van landbouwgronden die 
vervolgens worden omgevormd tot natuurgebied. Een alternatief is dat de huidige eigenaar zelf 
de natuur ontwikkeld (particulier natuurbeheer).  
 
Het beheer van natuurgebieden en landschapselementen en het natuurvriendelijk beheer van 
landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer) wordt gesubsidieerd via het Subsidiestelsel Natuur- 
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en Landschapsbeheer. Ook de aanleg en het herstel van natuurgebieden en 
landschapselementen wordt via deze regeling gesubsidieerd. 
 
Vanuit gebiedsgericht werken zijn in aanvulling op bovenstaande regelingen de volgende 
subsidiemaatregelen inzetbaar: 
- ontpachting op landgoederen; 
- kwaliteitsverbetering Natuur (incl. verdrogingsbestrijding); 
- verbeteren waterkwaliteit 
- communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap 
 
Artikel 2.1 Ontpachting op landgoederen 
Veel landgoedeigenaren hebben moeite met de instandhouding van hun bezit: de kosten lopen 
op en inkomsten uit pacht, jachtrechten en houtopbrengst houden daarmee geen gelijke tred. 
Tegenwoordig kan 'nieuwe natuur' een mogelijke nieuwe financiële basis vormen. Landgoederen 
zijn namelijk belangrijk voor het natuurbehoud. De provincie Utrecht wil daarom 
landgoedeigenaren faciliteren bij het omvormen van landbouwgrond in nieuwe natuur. 
Langlopende pachtcontracten kunnen echter een belemmering vormen.  
 
Om landbouwgrond toch te kunnen omvormen naar nieuwe natuur, kan worden besloten tot 
ontpachting. Hoofdregel hierbij is, dat de verpachter en pachter in goed overleg proberen te 
komen tot beëindiging van een pachtovereenkomst, wanneer een van beiden dat wil. Een 
provinciale subsidie kan in bepaalde gevallen helpen om ontpachting tot stand te brengen. Het 
doel hiervan is tweeledig: de achterblijvende pachters kunnen bedrijfsvergroting realiseren en de 
landgoedeigenaar kan een deel van de vrijkomende grond inrichten als nieuwe natuur (particulier 
natuurbeheer). 
 
Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat er dient sprake is van 
een meervoudige doelstelling, met name realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 
combinatie met  landbouwstructuurverbetering. 
 
Artikel 2.2 Kwaliteitsverbetering Natuur 
De provincie heeft de kwaliteitsdoelstellingen voor natuur beschreven aan de hand van 
natuurdoelen en doelsoorten. De natuurdoelen zijn in het provinciale natuurbeheerplan 
opgenomen in de vorm van beheertypen. Voor soorten zijn er soortenbeschermingsplannen 
opgesteld. Vanaf 2008 is het soortenbeleid vervangen door de leefgebiedenbenadering. 
Daarnaast zijn er (kwaliteits)doelstellingen voor natuur vastgelegd in tal van gebiedsvisies en -
plannen, in het Programma Ecologische Verbindingszones ( 2002-2004) en in beheerplannen 
voor Natuurbeschermingswetgebieden.  
 
Kleinschalige inrichtingsmaatregelen in bos- en natuurterreinen
Subsidies kunnen worden aangevraagd voor herstel van heide, de omvorming van uitheems naar 
inheems bos, bestrijding van exoten (bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers), verbeteren van het 
leefgebied van zeldzame soorten, herstel van vennen en andere kleinschalige maatregelen in 
bos- en natuurterrein. 
 
Inrichting van ecologische verbindingen en faunapassages
Grondeigenaren en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor ecoducten en faunapassages 
waarmee de barrièrewerking van gemeentelijke wegen en van watergangen worden opgeheven. 
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Bestrijding van vedroogde gebieden.
In Utrecht zijn natuurgebieden aangewezen die de komende jaren extra aandacht krijgen. TOP-
gebieden zijn verdroogde gebieden. Zij kampen met te weinig of vervuild water. 
Het gaat hier om de 12 belangrijkste verdroogde natuurgebieden, zowel Natura 2000 gebieden 
van internationaal belang als NB- wetgebieden van nationaal belang.  
Op de kaart met verdroogde gebieden (bijlage 3) betreft dat de volgende categorieën: 
Ook zijn er een aantal SUBTOP-gebieden aangewezen. Deze natuurgebieden zijn van regionaal 
of lokaal belang. De TOP-gebieden zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG tussen de 
Provincie Utrecht en het Rijk.  
 
Naast het subsidiëren van noodzakelijke inrichtingskosten voorziet deze verordening in het  
compenseren of voorkomen van de gevolgen van de inrichtingsmaatregelen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitbetalen van vernattingsschade en het aanbrengen van 
extra afwateringsmiddelen, zoals het aanleggen van sloten. In het geval van landbouwgrond kan 
gebruik worden gemaakt van POP2 subsidie. 
 
Beheermaatregelen
Subsidie kan ook worden aangevraagd voor het uitvoeren van beheermaatregelen, het uitvoeren 
van beheerexperimenten of het voorbereiden daarvan. Voorwaarde is dat de maatregelen niet 
vanuit een andere regeling subsidie ontvangen.  
 
Artikel 2.3 Verbeteren waterkwaliteit 
Dit artikel geeft invulling aan de provinciale beleidsdoelen die zijn beschreven in: 
- Provinciale Milieubeleidsplan (PMP) 
- Provinciale Waterplan 
- Progamma klimaat, landbouw op orde 
- KRW-doelen voor Grond- en oppervlaktewater realiseren (Waterplan Deelplan KRW 2010-

2015) 
- ecologische waterkwaliteit buiten KRW wateren,  
- Robuust duurzaam watersysteem zie Waterplan en Deelplan KRW (2010-2015) en SGBP 

Rijndelta 2009 
De maatregel wordt voornamelijk uitgevoerd door gebruik te maken van middelen uit het POP2, 
216: Niet-productieve investeringen en die gericht zijn op landbouwgebieden 
 
Artikel 2.4 Communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap 
De provincie Utrecht wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan landschappen. Dit maakt de 
provincie aantrekkelijk. De natuur vormt een belangrijke basis voor een aantrekkelijk landelijk 
gebied. Landschappen en natuurgebieden hebben een belangrijke educatieve en recreatieve 
waarde voor de burgers van de provincie Utrecht. Met name het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug richt zich op het bevorderen van natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie in 
haar activiteiten. Deze maatregel heeft daarom tot doel om bovenlokale initiatieven te 
ondersteunen voor het versterken van draagvlak, kennis en belevingswaarde ten aanzien van 
natuur en landschap.  
 

Hoofdstuk 3 Landschap en Cultuurhistorie 
De hoofddoelen met betrekking tot landschap en cultuurhistorie zijn behoud en versterking van de 
identiteit van verschillende landschapstypen en het vernieuwen van het landschap, met 
herkenning van het verleden. De provincie Utrecht telt 5 Nationale Landschappen. Dat zijn 
Nederlandse landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn. Deze landschappen zijn 
gebieden met een bijzondere cultuurhistorie: ze vertellen op welke manier het Utrechtse 
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landschap is ontstaan. Onder het thema ‘landschap en cultuurhistorie’ vallen de volgende 
maatregelen: 
- behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen; 
- pilots groen en blauwe diensten; 
- behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen. 
 
Artikel 3.1 Behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen 
Utrecht heeft een grote diversiteit van landschappen, die hoog gewaardeerd zijn. Zij zijn voor een 
groot deel aangewezen als Nationaal Landschap. De landschappelijke kwaliteiten staan onder 
druk. Om de kernkwaliteiten van de Utrechtse landschappen te ontwikkelen en versterken wordt 
de “Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen” gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de partiële 
herziening structuurvisie Utrecht Nationale landschappen (vastgesteld medio 2010). Subsidies 
worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan: 
- landschappelijke identiteit; 
- landschappelijke structuren; 
- tegengaan van verrommeling; 
- landschappelijke inpassing; 
- landschapselementen; 
Het kan daarbij gaan om het opstellen van beeldkwaliteitsplannen, onderzoek of kleine 
inrichtingsmaatregelen. 
 
Artikel 3.2 Pilots groen en blauwe diensten 
Doel van dit experiment is ervaring op te doen met het gebiedsgericht formuleren en uitvoeren 
van groenblauwe diensten. Dit levert o.a. input op voor het onderdeel ‘regionaal maatwerk’ in de 
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Daarnaast worden er doelen gerealiseerd 
uit de AVP-gebiedsprogramma’s op het gebied van recreatieve ontsluiting, natuur- en 
landschapsbeheer, waterbeheer en soortenbescherming.  
Met deze regeling wordt het ‘experiment groenblauwe diensten in Utrecht West’ juridisch mogelijk 
gemaakt. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling zal uiteindelijk, na evaluatie, (deels) 
worden opgenomen in het regionale maatwerk van de SNL.  
Deelnemende partijen sluiten contracten voor groenblauwe diensten af voor bepaalde tijd. 
Deelnemende partijen hebben de intentie om deze subsidiëring na deze experimentele fase voort 
te zetten, maar daar kunnen aanvragers nog geen rechten aan ontlenen. Voortzetting wordt 
mede bepaald door de invulling van het regionaal maatwerk als onderdeel van de SNL. Concreet 
gaat het om diensten die zijn beschreven in bijlage 5 van de verordening. De toegestane 
maximale vergoedingen staan in de verschillende tabellen. De aanvrager kan terecht bij het loket 
Groenblauwe Diensten Utrecht-West voor meer informatie (zie http://www.loketgbd.nl/)

Artikel 3.3 Behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen 
De provincie Utrecht zet in op het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie door het 
consolideren, restaureren, renoveren en ontwikkelen van landschappelijke-, aardkundige- en 
erfgoedelementen. Daarbij hoort ook het toegang geven tot erfgoed, onder andere door 
inrichtingsmaatregelen en door het leveren van publieksactiviteiten, informatie en evenementen.  
De ambities om dit doel te bereiken, staan verwoord in de ‘Cultuurnota 2009 – 2012, Cultuur is 
kracht’ en krijgen vorm in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (zie ‘Ruimtelijke Structuurvisie 
Provincie Utrecht’ en ‘Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht’). De 
bijbehorende plattegronden zijn raadpleegbaar via de Cultuurhistorische Atlas: www.provincie-
utrecht.nl/chat.
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Hoofdstuk 4 Sociaaleconomische vitaliteit 

Onder het thema sociaal economische vitaliteit zijn de economische activiteiten in het landelijk 
gebied gebundeld, zoals landbouw, recreatie en toerisme. Hier speelt ook leefbaarheid (o.a. in de 
kleine kernen) een grote rol. De maatregelen richten zich daarom op de bewoners en 
ondernemers in het landelijk gebied waarbij het samenspel met de omgeving centraal staat. Het 
versterken van de identiteit door middel van culturele activiteiten en het benutten daarvan door 
het vermarkten van streekeigen producten, logies en andere recreatieve voorzieningen. Een 
economisch levensvatbare landbouw met aandacht voor het toepassen van duurzamere 
productiesystemen wordt gestimuleerd door middel van maatregelen die gericht zijn op een 
betere verkaveling, toegankelijkheid van kavels en door het toepassen van milieu-innovaties. Het 
bureau Lami heeft daarin een belangrijke functie in het begeleiden van aanvragers en het 
initiëren en begeleiden van studiegroepen. 
Onder het thema ‘sociaaleconomische vitaliteit’ vallen de volgende subthema’s: 
- landbouwstructuurverbetering; 
- duurzame landbouw; 
- plattelandsontwikkeling en leefbaarheid;  
- recreatie. 
Een groot deel van de maatregelen wordt uitgevoerd door het inzetten van EU middelen in het 
kader van POP2. Het POP2 is behalve een financieringsbron ook een kader voor het verlenen 
van toegestane staatssteun. Dit is met name het geval voor subsidies die ten goede komen aan 
landbouwstructuurversterking en milieumaatregelen in de landbouw door bedrijfsmodernisering 
en het uitvoeren van pilotprojecten. 
 
Afdeling 4.1Landbouwstructuurverbetering 
 
Artikel 4.1.1Kavelruil en landbouwstructuurverbetering 
De provincie heeft als doel duurzame landbouw met een optimale (fysieke) landbouwstructuur. 
Door het stimuleren van vrijwillige- en planmatige kavelruil wordt naast het verbeteren van de 
landbouwstructuur ook beoogd andere maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van 
natuur, landschap en recreatie.  
Concreet richt de subsidie zich op aanvragen ten behoeve van individuele 
kavelruilovereenkomsten waarbij minimaal 3 partijen betrokken zijn, het inhuren van een 
kavelruilcoördinator in een bepaald gebied,  kavelaanvaardingswerken en 
kavelberbeteringswerkzaamheden.  
 
Daarnaast biedt het huidige kader de mogelijkheid om koepelaanvragen in te dienen. Dit zijn 
meerjarige aanvragen waar de verschillende aspecten van landbouwstructuurverbetering zoals 
bijvoorbeeld de proceskosten voor kavelruil als kavelaanvaardingswerken binnen een bepaald 
gebied voor meerdere jaren kunnen worden aangevraagd. 
 
Met de maatregelen voor landbouwstructuurverbetering wordt tevens bijgedragen aan de 
afspraken tussen de provincie en het rijk zoals verwoord in de bestuursovereenkomst ILG. 
Alle aanvragen worden getoetst aan de POP2 maatregel 125: Verbetering en ontwikkeling 
infrastructuur. Deze toets is van belang omdat het POP2 programma de grondslag biedt om 
geoorloofde staatssteun te verstrekken aan landbouwondernemers.  
 
Artikel 4.1.2 Technische maatregelen ten behoeve van bereikbaarheid kavels 
Deze maatregelen zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de agrarische 
sector in De Venen en de Utrechtse waarden middels aanpassingen aan ongunstige 
productieomstandigheden door het verbeteren van de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de 
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landbouwgronden in relatie tot de hoge grondwaterstand. Deze subsidie is een opvolger van 
delen van de Kwaliteits Impuls Groene Hart en geldt alleen voor Utrecht West vanwege de 
specifieke bodem en bijbehorende ongunstige productieomstandigheden in dat gebied.  
Investeringen in de bereikbaarheid en bewerkbaarheid van landbouwgronden kunnen betrekking 
hebben op bereikbaarheid van percelen en kavels door machines en door vee. Mogelijke 
investeringen zijn daarbij de aanleg van kavelpaden op landbouwgronden. 
 
Artikel 4.1.3 Brede banden 
Naast de mogelijkheid om kavelpaden aan te leggen biedt de huidige regeling ook de 
mogelijkheid voor de aanschaf van brede banden. Voor deze maatregel is geen POP2 subsidie 
mogelijk. 
 
Artikel 4.1.4 Verplaatsing grondgebonden bedrijven 
De provincie bevordert met deze maatregel de grondverwerving voor het realiseren van 
provinciale doelen in het landelijk gebied voor natuur (realiseren EHS), recreatie, landschap, 
water en het verbeteren van de ruimtelijke structuur van de landbouw. Het verplaatsen van een 
grondgebonden bedrijf houdt in dat de aanvragende partij de activiteit op de oude locatie 
beëindigd en elders weer opnieuw begint. De grond op de oude locatie komt daarmee 
beschikbaar voor bovenstaande doelen. De subsidie voorziet in de kosten voor de hervestiging 
van het bedrijf en voor een deel in de investeringen op de nieuwe locatie. Belangrijk bij deze 
maatregel is dat de subsidie wordt verstrekt conform EU staatsteunregels.   
 
Artikel 4.1.5 Verplaatsing intensieve veehouderij  
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de verplaatsing van intensieve 
veehouderij als bedoeld in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, vastgesteld 
krachtens artikel 11 van de Reconstructiewet concentratiegebieden, zoals nader bepaald in 
artikel 3. De subsidie voorziet in de kosten voor de hervestiging van het bedrijf, sloopkosten en 
vervangingswaarde van de bedrijfsgebouwen. Belangrijk bij deze maatregel is dat de subsidie 
wordt verstrekt conform EU staatsteunregels. 
 
Afdeling 4.2 Duurzame landbouw 
 
Provincie Utrecht heeft een programma Duurzame  landbouw en milieu vastgesteld. Daarin wordt 
aangegeven welke gebieds- en beleidsdoelen de provincie nastreeft.  
Dit programma geeft invulling aan de provinciale beleidsdoelen die zijn beschreven in: 
- Provinciale Milieubeleidsplan (PMP) 
- Provinciale Waterplan 
- Progamma klimaat, landbouw op orde 
- Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 
 
De provincie wil de landbouw ondersteunen bij het versneld en verdergaand halen van 
milieunormen. Op de lange termijn streeft de provincie naar een duurzame en klimaatneutrale 
landbouw die gebruikt maakt van natuurlijke hulpbronnen, kringlopen probeert te sluiten, bijdraagt 
aan de kwaliteit van het Utrechtse landschap en die geen negatieve effecten veroorzaakt voor 
volgende generaties en omgeving. 
Daarvoor worden de volgende maatregelen ingezet: 
- pilots duurzaam ondernemen; 
- investeringen in landbouwbedrijven ten behoeve van het milieu in het Reconstructiegebied; 
- bedrijfsmodernisering 
- projecten duurzame landbouw 
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Artikel 4.2.1 Pilots duurzaam ondernemen 
Provincie Utrecht heeft in de Bestuursovereenkomst de prestatie Pilots duurzaam ondernemen 
opgenomen. Deze prestatie is in het programma Duurzame landbouw en milieu verder 
uitgewerkt. . De pilots duurzaam ondernemen dragen zowel bij aan de strategisch landbouw-
milieubeleid als aan de provinciale duurzaamheidsvisie Strategie Utrecht 2040.  
 
Pilots duurzaam ondernemen zijn kennis-, advies-, demonstratieprojecten en praktijknetwerken 
gericht op het verbeteren van de milieuprestatie van landbouwondernemingen door:  
- het bevorderen van duurzaam bodembeheer; 
- het bevorderen van een duurzame productie door het benutten van agrobiodiversiteit;  
 
Pilots duurzaam ondernemen dragen op deze manier bij aan onder meer 
- vermindering van emissies van en milieubelasting door ammoniak; 
- het beperken van de uitspoeling van nutriënten; 
- het beperken van de uitstoot van broeikasgassen;  
- het beperken van het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen 
- vermindering van bodemdaling; 
- verbeteren waterbeheer ten behoeve van vergroten bergingscapaciteit en 

verdrogingsbestrijding. 
Kenmerkend voor een demonstratieproject is het in de praktijk brengen van kennis en innovatie 
en het overbrengen daarvan aan een bredere groep landbouwondernemers. 
 
De pilots zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG tussen de Provincie Utrecht en het 
Rijk. In de beoordeling van aanvragen heeft het Rijk hierin een toetsende rol. 
Alle aanvragen worden getoetst aan de POP2 maatregel 111: Beroepsopleiding en voorlichting. 
Deze toets is van belang omdat het POP2 programma de grondslag biedt om geoorloofde 
staatssteun te verstrekken aan landbouwondernemers.  
 
Artikel 4.2.2 Investeringen in landbouwbedrijven ten behoeve van het milieu in het 
Reconstructiegebied 
Deze maatregel is gericht op investeringen gericht op het verminderen van de milieubelasting van 
de agrarische sector in het Reconstructiegebied. Het gaat hierbij om het beperken van emissies 
van ammoniak, bestrijdingsmiddelen, fijnstof en voor het beperken van geurhinder. Doel van de 
maatregel is om de water- en bodemkwaliteit in aangewezen natuurgebieden (Nb-wet en EHS) te 
beperken. Belangrijk bij deze maatregel is dat de subsidie wordt verstrekt conform EU 
staatsteunregels.  
 
Artikel 4.2.3 Bedrijfsmodernisering 
Bedrijfsmodernisering van landbouwbedrijven zijn investeringen die primair bedoeld zijn om 
verzuring en vermesting tegen te gaan maar de investeringen kunnen ook worden ingezet voor 
het verbeteren van de milieuprestatie van agrarische bedrijven op ander onderdelen van de 
bedrijfsvoering zoals het beperken van het energiegebruik. 
 
Met deze maatregel wordt tevens bijgedragen aan de afspraken tussen de provincie en het rijk 
zoals verwoord in de bestuursovereenkomst ILG. Het gaat daarbij om het doel brongerichte 
maatregelen tegen vermesting. Alle aanvragen worden getoetst aan de POP2 maatregel 121: 
Modernisering landbouwbedrijven. Deze toets is van belang omdat het POP2 programma de 
grondslag biedt om geoorloofde staatssteun te verstrekken aan landbouwondernemers.  
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Artikel 4.2.4 Projecten duurzame landbouw 
Projecten voor duurzaam ondernemen zijn gericht op het aanbieden van cursussen, 
studiegroepen en collectieve adviezen in de vorm van gesubsidieerde diensten die als doel 
hebben het verbeteren van de milieuprestatie van agrarische bedrijven. De projecten moeten 
leiden tot aantoonbare milieuwinst op de in het artikel genoemde terreinen. Belangrijk bij deze 
maatregel is dat de subsidie wordt verstrekt conform EU staatsteunregels. 
 
Artikel 4.2.5 Projecten duurzame energie 
Provincie Utrecht heeft in 2008 het Klimaatprogramma, Klimaat op Orde vastgesteld. Onderdeel 
hiervan is het project Landbouw op Orde. Tevens heeft de provincie in 2010 het Programma 
Duurzame Landbouw en Milieu vastgesteld. Hierin zijn de opgaven en prestaties beschreven met 
betrekking tot energie en klimaat in het landelijk gebied. In het kader van de Agenda Vitaal 
Platteland worden middelen ingezet ten behoeve van dit thema ondanks dat klimaat en energie 
geen AVP doelen op zich zijn. Wel kunnen doelen voor klimaat en energie samengaan met 
andere AVP doelen, zoals verbrede landbouw, landschap- en natuurbeheer, water en 
reconstructie. 
 
De provincie wil met name inzetten op energiebesparing en duurzame energie gekoppeld aan het 
primaire productieproces. De voorkeur gaat uit naar innovatieve maatregelen en maatregelen die 
bijdragen aan de verduurzaming van het agrarisch bedrijf als geheel (geen afwenteling, sluiten 
van kringlopen, verbreding inkomen, MVO) of anders gezegd: maatregelen moeten betrekking 
hebben op meerdere aspecten van het afwegingskader duurzaamheid. Biomassaprojecten 
moeten aansluiten bij de provinciale visie op gebruik biomassa.  
 
Artikel 4.3.1 Verbrede landbouw 
De provincie Utrecht zet in op een veelzijdig en vitaal Utrechts Platteland. De ambities die 
geformuleerd zijn om dit doel te bereiken staan in het visie en activiteitenprogramma Platteland in 
ontwikkeling 2006 – 2009. Bij diversificatie naar niet agrarische activiteiten heeft de provincie de 
ambitie ‘Vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving’ voor ogen. De provincie heeft 
als doelen groei van verbrede landbouw en ‘nieuw’ ondernemer-schap door grotere 
professionaliteit van ondernemers en samenwerkingsverbanden. 
 
Artikel 4.3.2 Streekidentiteit 
De provincie Utrecht zet in op een veelzijdig en vitaal Utrechts Platteland. De ambities die 
geformuleerd zijn om dit doel te bereiken staan in het visie en activiteitenprogramma Platteland in 
ontwikkeling 2006 – 2009. 
Bij de maatregel vergroten professionaliteit van ondernemers en samenwerkingsverbanden heeft 
de provincie de ambities ‘Vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving’ en ‘Benutten 
van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal’ voor ogen. De provincie heeft als doel het 
vergroten van de professionaliteit van ondernemers en samenwerkingsverbanden gericht op 
vraag- en klantgericht ondernemen en ketensamenwerking. 
De provincie ziet het als een uitdaging voor ondernemers om met de streekcultuur van het 
platteland rekening te houden en deze te benutten en te ‘vermarkten’, de streekidentiteit en de 
streekcultuur versterken de plattelandseconomie. 
 
Artikel 4.3.3 Leefbaarheid 
Bij leefbaarheid op het platteland en de kleine kernen gaat het om de aanwezigheid van 
voorzieningen waar de betreffende bewoners behoefte aan hebben en om de verbindende 
elementen. Voorzieningen kunnen zowel buurtsupers als maatschappelijke voorzieningen 
(scholen, dorpshuizen, sportverenigingen) zijn. Bij verbindende elementen denken we zowel aan 
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organisatievormen als dorpsraden en bewonerscommissies als incidentele gebeurtenissen zoals 
evenementen.  
 
Afdeling 4.4 Recreatie 
De provincie bevordert in haar beleid de toeristische beleving van Utrecht en laagdrempelige 
recreatiemogelijkheden dicht bij huis. In het landelijk gebied ligt de prioriteit bij nieuwe 
recreatiegebieden bij de stad, ontsluiting van het landelijk gebied met recreatieve routes en 
versterking van de belevingswaarde en ondernemerschap. Om dit te bereiken zijn de volgende 
maatregelen inzetbaar: 
- provinciale routenetwerken en toegankelijkheid; 
- toeristische ontwikkeling. 
 
Artikel 4.4.1 Provinciale routenetwerken en toegankelijkheid 
Provinciaal beleid voor recreatie en toerisme is vastgesteld in het Beleidsprogramma Vrije Tijd 
2009-2012. De provincie heeft zich tot doel gesteld de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de 
provincie verder te versterken om zoveel mogelijk aan de recreatieve behoefte van onze 
inwoners en bezoekers te voldoen. De provincie Utrecht wil de routevormen wandelen (w.o. 
boerenlandpaden), fietsen, mountainbiken en skeeleren/skaten actief stimuleren en medewerking 
verlenen aan ruitersport, watersport en kanoën. De routeactiviteiten in het buitengebied kunnen 
rekenen op een brede publieksbelangstelling en participatie. 
 
Artikel 4.4.2 Toeristische ontwikkeling 
Provinciaal beleid voor recreatie en toerisme is vastgesteld in het Beleidsprogramma Vrije Tijd 
2009-2012. De provincie heeft zich tot doel gesteld de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de 
provincie verder te versterken om zoveel mogelijk aan de recreatieve behoefte van onze 
inwoners en bezoekers te voldoen. 
 

Hoofdstuk 5  Inzet gebiedsorganisaties 
 
Artikel 5.1  Inzet gebiedsorganisaties 
De gebiedsorganisaties kunnen subsidie krijgen voor procesvoering: de kosten die gepaard gaan 
met de ondersteuning om tot projecten te komen. Verder kunnen gebiedsorganisaties subsidie 
krijgen om de uitvoeringskosten te dekken. Dit zijn de kosten die gebiedsorganisaties maken om 
de taak die ze van de provincie gekregen hebben, uit te voeren. Ook de kosten van de 
plaatselijke Leadergroepen vallen hieronder. 
 



Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT264150, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
Stedelijke vernieuwing provincie Utrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 4, 6 en 30 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht alsmede de artikelen 3 en 5 van de Wet 
stedelijke vernieuwing; 
 
Overwegende dat de provincie budgethouder is voor de zogenoemde ‘niet-rechtstreekse’ 
gemeenten en zorgdraagt voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke vernieuwing; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen: 
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. A-lijst: lijst met woningen die reeds zijn gemeld en voldoen aan de criteria van artikel 126, 

tweede lid, van de Wet geluidhinder; 
b. Asv: algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
c. investeringsbudget: subsidie voor investeringen in de stedelijke vernieuwingsopgave;  
d. Leefbaarometer: door VROM ontwikkeld instrument met op basis van 49 indicatoren 

objectieve informatie over de leefbaarheid van alle wijken in Nederland; 
e. niet-rechtstreekse gemeenten: gemeenten die niet rechtstreeks van het Rijk middelen 

toebedeeld krijgen; 
f. provinciale middelen: vanuit de provincie beschikbaar gestelde middelen voor 

investeringsbudget;  
g. rijksmiddelen: vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor investeringsbudget;  
h. stedelijke vernieuwing: het door publieke en private partijen gebiedsgericht ontwikkelen 

van het wonen, de woonomgeving en de leefomgeving in wijken en buurten;   
i. subsidiabele kosten: de kosten die bij het verlenen en vaststellen van de subsidie worden 

meegenomen, respectievelijk de feitelijke hoogte van die kosten; 
j. uitvoeringskader stedelijke vernieuwing: kader met daarin het provinciaal beleid ten 

aanzien van de stedelijke vernieuwing voor de periode 2010-2015. 
 
Artikel 2 Criteria (wonen, bodem en geluid) 
1. Investeringsbudget kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 30 Asv die 
gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving binnen het 
stedelijk gebied van de provincie Utrecht, met een accent op het verbeteren van de 
leefbaarheid in wijken en buurten.  
2. Investeringsbudget (wonen) kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van 
stedelijke vernieuwing die gericht zijn op: 

a. het verbeteren van de leefbaarheid in wijken die slechter scoren dan de ‘gemiddelde 
kwaliteit’ op grond van de Leefbaarometer; 

b. investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte; 
c. het vergroten van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad; of 
d. het bevorderen van een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. 

Investeringsbudget (wonen) wordt uitsluitend verstrekt indien er sprake is van een 
gebiedsgericht project met een integrale aanpak en een fysieke start voor 1 januari 2015. 



3. Investeringsbudget (bodem) kan worden verstrekt ten behoeve van onderzoek naar en 
sanering van bodemverontreinigingen binnen de rode contour van een gemeente, zoals 
bepaald in de plankaart behorende bij de laatste door provinciale staten vastgestelde 
structuurvisie (structuurschets), waarvan de sanering spoedeisend is, vanwege de 
aanwezigheid van: 

a. humane risico’s; 
b. verspreidingsrisico’s; of 
c. ecologische risico’s. 

4. Investeringsbudget (geluid) kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten op het 
gebied van stedelijke vernieuwing die gericht zijn op geluidsanering van de woningen die 
voorkomen op de A-lijst. 
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan niet-rechtstreekse gemeenten in de provincie Utrecht. 
 
Artikel 4 Aanvraag (Tender) wonen, bodem en geluid 
1. Aanvragen voor projecten ‘wonen’ worden ingediend voor 1 maart 2010.  

a. De aanvraag bestaat uit één hoofdproject en maximaal twee reserveprojecten; 
b. De onderbouwing van de aanvraag houdt tevens in, een zo concreet mogelijke visie 

op de wijze waarop het gemeentebestuur voornemens is de volledige stedelijke 
vernieuwing in het komende tijdvak uit te voeren. 

c. Bij de aanvraag worden in ieder geval, naast de in artikel 7 Asv genoemde gegevens, 
de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
1e. beschrijving van prestaties; 
2e. planning; 
3e. overzichtskaart van het gebied; 
4e. inrichtingsschets nieuwe situatie; 
5e. investeringsopzet; 
6e. exploitatie-overeenkomst. 

2. Aanvragen voor bodemprojecten worden ingediend vóór 1 maart 2010 onderscheidenlijk 
1 september 2011. 
a. Bij de aanvraag wordt in ieder geval, naast de in artikel 7 Asv genoemde gegevens, 

de exploitatieovereenkomst verstrekt indien sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling. 

b. Er hoeft geen begroting te worden overgelegd indien de aanvraag voor nader 
bodemonderzoek niet hoger is dan € 30.000. 

3. Aanvragen voor geluidsprojecten worden ingediend voor 1 maart 2010. 
a. Bij de aanvraag worden in ieder geval, naast de in artikel 7 Asv genoemde gegevens, 

de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
1e. beschrijving van prestaties; 
2e. planning; 
3e. investeringsopzet. 

 
Artikel 5 Vaststelling 
Subsidie wordt ambtshalve vastgesteld indien de subsidie wordt verstrekt aan de niet-
rechtstreekse gemeenten in de provincie Utrecht en zij hun gemeentelijke jaarrekening 
toezenden aan gedeputeerde staten nadat het project (wonen, bodem, geluid) is afgerond. 
 
Artikel 6 Hoogte van de subsidie (wonen, bodem en geluid) 
1. Subsidies tot € 125.000 worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat als volgt 

wordt bepaald: 
a. Het percentage van de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 100% van de totale 

geraamde kosten van het bodemsaneringsproject. 



b. Het percentage van de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 100% van de totale 
geraamde kosten van het geluidsaneringsproject, met dien verstande dat de subsidie 
minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 bedraagt. 

 
2. Subsidies vanaf € 125.000 worden als volgt bepaald: 

a. Het percentage van de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 10% van de 
begrote kosten van het project ‘wonen’, met dien verstande dat de subsidie minimaal 
€ 250.000 en maximaal € 750.000 bedraagt. 

b. Het percentage van de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 100% van de totale 
geraamde kosten van het bodemsaneringsproject. 

c. Het percentage van de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 100% van de totale 
geraamde kosten van het geluidsaneringsproject, met dien verstande dat de subsidie 
minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 bedraagt. 

 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 

a. de fysieke uitvoeringskosten (wonen) en de fysieke saneringsmaatregelen (geluid); 
b. kosten van bodemonderzoek naar verontreinigingen waarvan de sanering mogelijk 

spoedeisend is; 
c. kosten van bodemsanering zoals vermeld in bijlage 7 van de Regeling financiële 

bepalingen bodemsanering 2005; 
d. projectgebonden apparaatskosten (bodem).  

 
4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: 

a. proceskosten; 
b. onderzoekskosten met uitzondering van de kosten van onderzoek als bedoeld in het 

derde lid onder b; 
c. de kosten die samenhangen met werkzaamheden in een ander kader dan 

bodemsanering, maar die uit praktische overwegingen gelijktijdig met een 
bodemsanering worden uitgevoerd. 

 
Artikel 7 Subsidieplafond 
1.Het subsidieplafond op het terrein wonen bedraagt € 6.977.844 voor het tijdvak 2010 tot en 
met 2014.  
2.Het subsidieplafond op het terrein bodem bedraagt € 4.293.000 voor het tijdvak 2010 tot en 
met 2014.  
3.Het subsidieplafond op het terrein geluid bedraagt € 1.847.000 voor het tijdvak 2010 tot en 
met 2014.  
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. 
Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt het besluit in werking 
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 9 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Stedelijke vernieuwing 
provincie Utrecht.  
 



Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 

 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 



Toelichting 
 
Provinciaal Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010 – 2014 “Meer focus op 
kwaliteit stedelijk gebied” 
Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht d.d. 14 december 2009 
 
1. INLEIDING 
 
Op grond van de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) heeft het Rijk in april 2009 het 
beleidskader voor de derde periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-
3) opgesteld. Deze is op dit moment nog in procedure bij de Raad van State en wordt naar 
verwachting in december 2009 vastgesteld. Het tijdvak loopt van 2010 tot 2015. Het 
Rijksbeleidskader is de basis voor gemeenten om stedelijk vernieuwingsbudget in te zetten. 
 
Het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is een brede doeluitkering op 
verschillende gebieden, zoals wonen, ruimte en milieu. Het richt zich in eerste instantie op de 
verbetering - door fysieke ingrepen - van de woon- en leefomgeving, mede ter ondersteuning 
van verbeteringen op andere terreinen. ISV is de invulling van de fysieke pijler van het grote 
steden beleid (GSB). De andere twee pijlers zijn economie en sociaal/veiligheid.  
 
De Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) kent zogenoemde rechtstreekse gemeenten, waarvoor 
het Rijk budgethouder is. Deze categorie gemeenten wordt aangewezen bij algemene 
maatregel van bestuur. De aard en omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave spelen 
hierbij een rol. In de provincie Utrecht zijn de gemeenten Utrecht en Amersfoort 
rechtstreekse gemeenten. Voor niet-rechtstreekse gemeenten zijn de provincies 
budgethouder. De Minister verleent daartoe investeringsbudget aan de provincies. 
Daarnaast maakt de wet een onderscheid tussen programmagemeenten en 
projectgemeenten. Programmagemeenten komen alleen op grond van een door de 
gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma voor toekenningen van 
investeringsbudget in aanmerking. Bij programmagemeenten vraagt de stedelijke 
vernieuwing gedurende het gehele investeringstijdvak van 5 jaar om een substantiële inzet 
van gemeentelijke middelen (structureel). Projectgemeenten hoeven geen 
ontwikkelingsprogramma op te stellen. Zij kunnen budgetten voor concrete 
investeringsprojecten aanvragen.  
 
In vergelijking met het vorige tijdvak verandert er een aantal zaken. Om de regierol van 
rechtstreekse gemeenten en provincies te versterken wordt het ISV gedecentraliseerd via 
een decentralisatie-uitkering naar het provinciefonds per 1 januari 2011. Op dat moment 
komt de Wet stedelijke vernieuwing te vervallen. Dit geeft de provincie meer beleidsvrijheid 
en de interbestuurlijke lasten worden hiermee verminderd. 
 
In dit provinciale uitvoeringskader willen wij de Utrechtse gemeenten duidelijkheid geven 
over ons beleid voor ISV-3. Het uitvoeringskader is richtinggevend voor de toedeling van 
budgetten aan gemeenten. Onze taak als budgethouder is het proces rondom stedelijke 
vernieuwing tussen gemeenten, corporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties 
te stimuleren. We willen een integrale aanpak mogelijk (blijven) maken en de beschikbare 
budgetten met zo hoog mogelijk rendement aan gemeenten beschikbaar stellen. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt onder meer ingegaan op wat er veranderd is ten opzichte 
van de voorgaande ISV-periode, de provinciale accenten, de status van gemeenten en de 
budgetverdeling.  
 



2. RIJKSBELEIDSKADER 
 
Het Rijk vindt de problematiek van stedelijke vernieuwing, ondanks de geboekte successen, 
onveranderd actueel. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van steden en wijken blijven fysieke 
investeringen in woningen, maatschappelijke voorzieningen, in de openbare ruimte en een 
gezond leefklimaat ook de komende jaren urgent. Bovendien werkt het ISV als 
‘triggermoney': het stimuleert ook andere partijen om te investeren in stedelijke vernieuwing 
en in het sociale domein. Het Rijk heeft daarom voor het derde tijdvak, de periode 2010 t/m 
2014, een investeringsbudget beschikbaar gesteld.  
 
Uit het Rijksbeleidskader valt duidelijk op te maken dat de komende ISV-periode er totaal 
anders uit zal komen te zien dan de vorige periode. Dit heeft vooral te maken met de 
komende decentralisatie die in 2011 zal gaan plaatsvinden. Een belangrijk verschil is dat er 
meer beleidsruimte voor de rechtstreekse gemeenten en de provincies komt en dat er op 
hoofdlijnen afspraken (outcome) gemaakt zullen gaan worden in plaats van afspraken op 
prestatieniveau (output).  
 
Het doel van het Rijksbeleidskader is gemeenten te stimuleren concrete uitwerking te geven 
aan fysieke invulling van stedelijke vernieuwing, passend bij de lokale situatie. Het 
Rijksbeleidskader verschaft gemeenten en provincies duidelijkheid over de landelijke 
doelstellingen die het Rijk met stedelijke vernieuwing nastreeft. Het is daarmee de basis voor 
de dialoog tussen het Rijk en rechtstreekse gemeenten en de provincies om te komen tot 
een beperkt aantal afspraken op hoofdlijnen voor het investeringstijdvak 2010 tot en met 
2014. 
 
2.1 Meer beleidsruimte 
Het Rijk en de provincies dragen zorg voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke 
vernieuwing. Om de regierol van de provincies en van rechtstreekse gemeenten te 
versterken wordt het ISV gedecentraliseerd via een decentralisatie-uitkering. Dit vindt plaats 
per 1 januari 2011. Het kabinet heeft van decentralisatie een belangrijk speerpunt gemaakt in 
haar beleid om zo de gemeenten en provincies meer beleidsvrijheid te geven en de 
interbestuurlijke lasten te verminderen. Deze interbestuurlijke lasten vermindering komt 
onder meer tot uitdrukking in de bestuursakkoorden van het Rijk met gemeenten en 
provincies. Met het decentraliseren van het ISV door middel van een decentralisatie-uitkering 
als bedoeld in de Financiële-verhoudingswet doet het Rijk in zijn sturing nadrukkelijk een 
stap terug, terwijl het betrokken blijft bij de stedelijke vernieuwing.  
 
2.2 Decentralisatie en afspraken op hoofdlijnen 
Het Rijk zal bij de start van het derde ISV-tijdvak in 2010 - binnen de mogelijkheden die de 
Wsv biedt - inspelen op de situatie vanaf 1 januari 2011. Per 1 januari 2011 zal de Wet 
stedelijke vernieuwing worden ingetrokken. Per die datum zullen de middelen voor de 
rechtstreekse gemeenten gedecentraliseerd worden naar het Gemeentefonds en voor de 
overige gemeenten naar het Provinciefonds. Door de decentralisatie-uitkering verandert ook 
het kader voor de (financiële) verantwoording. De verantwoording dient niet meer plaats te 
vinden aan het Rijk, maar aan Provinciale Staten. Het gaat hier om een horizontale 
verantwoording: GS verantwoorden zich aan PS. 
Bovendien verwacht het Rijk van de provincies dat zij ook hun relatie tot de niet-
rechtstreekse gemeenten hierop zullen aanpassen. 
 
Het Rijk en de provincies zullen op hoofdlijnen afspraken maken over de wijze waarop de 
provincies de rijksdoelstellingen ten aanzien van stedelijke vernieuwing uitwerken in 
provinciaal beleid. In deze afspraken zal ook de wijze van monitoring door het Rijk worden 
opgenomen. Dit is een uitwerking van het bestuursakkoord van het Rijk met de VNG en het 
IPO. Het gaat hier om een substantieel andere invulling van prestatieafspraken en 
verantwoording dan die bij ISV-2. 





2.3 Rijksdoelstellingen 
In vergelijking met ISV-2 zijn de rijksdoelstellingen veranderd van ‘veel en gedetailleerd’ in 
‘beperkt en op hoofdlijnen’. Het Rijk heeft drie brede doelstellingen opgenomen die maatwerk 
mogelijk maken.  
 
Het ISV levert een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en (fysieke) leefbaarheid van steden 
en wijken. Het ISV moet ertoe bijdragen dat het aantal aandachtswijken afneemt. Het Rijk 
heeft in haar beleidskader drie brede doelstellingen van stedelijke vernieuwing opgenomen:  
1. bevordering van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad voorzover nodig 

rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens; 
2. bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving;  
3. bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in 

het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.  
 
Ad 1: Kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad 
Deze doelstelling betreft de aanpak van de verouderde woningvoorraad. Veroudering wordt 
pas een probleem als dit samengaat met een achterblijvende kwaliteit van de woning of 
woonomgeving. Bovendien kan veroudering betekenen dat woningen niet meer voldoen aan 
de veranderende en stijgende woonwensen van de bewoners. Dit kan één van de redenen 
zijn waarom huishoudens met midden- of hogere inkomens bepaalde wijken gaan verlaten. 
Dit kan leiden tot grote concentraties van kwetsbare groepen en mogelijk tot ongewenste 
segregatie in wijken. Verbeteringsmaatregelen kunnen betrekking hebben op woningisolatie, 
energiezuinigheid, indeling van de woning of duurzaam (her)bouwen. Ook het doorbreken 
van een eenzijdige woningvoorraad in bepaalde wijken past hierbij. Daarnaast kan afname 
van het aantal huishoudens en de vergrijzing leiden tot andere woonwensen. Het is dan ook 
van belang dat er voldoende geschikte woningen komen voor bijvoorbeeld senioren en 
gehandicapten.  
 
Het vorenstaande kan aanleiding zijn voor de sloop en nieuwbouw van woningen, grondige 
renovatie, de verkoop van woningen en combinaties hiervan. De praktijk laat zien dat deze 
ingrepen vaak ook de motor zijn voor sociale investeringen in aandachtswijken.  
 
Ad 2: Fysieke kwaliteit van de leefomgeving 
Goed wonen vereist niet alleen een goede woning, maar ook een prettige en veilige 
woonomgeving. Dit betekent een woon- en leefomgeving met voldoende voorzieningen en 
kwaliteit van de openbare ruimte. Een grotere mate van functiemenging van wonen, werken 
en voorzieningen kan bijdragen aan de levendigheid en veiligheid van wijken, maar is geen 
doel op zich. Verder kunnen voldoende groen, water en speel- en sportvoorzieningen in of 
nabij de wijk bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. Er kan ook gericht 
geïnvesteerd worden in de leefomgeving om ontmoetingen van bewoners in de wijk te 
stimuleren.  
 
Ad 3: Gezonde en duurzame leefomgeving 
Deze doelstelling heeft vooral betrekking op de kwaliteit van bodem, geluid en lucht. Er zijn 
lokaal diverse hardnekkige milieuproblemen op het terrein van bodem, geluid en lucht. Dat 
vereist gerichte fysieke investeringen om risico’s voor de gezondheid door 
bodemverontreiniging, geluid en slechte luchtkwaliteit te minimaliseren.  
 
Voor wat betreft bodemkwaliteit wordt vooral verwezen naar het landelijk (Rijk, IPO, VNG en 
Unie van Waterschappen) gesloten convenant “Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties”. Hierin wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van spoedlocaties met 
humane risico’s.  
 
Met betrekking tot geluidsoverlast gaat het om de aanpak van zwaar geluidsbelaste 
woningen langs wegen, niet zijnde rijkswegen. Het gaat hier om de zogenoemde A-lijst.  



2.4 Verschillen met ISV-2 
In het komende tijdvak (2010 tot 2015) verandert het financiële, juridische en inhoudelijke 
kader waarbinnen stedelijke vernieuwing plaatsvindt.  
 
Vanuit het Rijk wordt veel minder investeringsbudget ter beschikking gesteld voor het ISV-3 
tijdvak. Dit heeft zijn weerslag op het huidige ISV-budget voor de provincie Utrecht. Net als 
het vorige tijdvak zijn er wel weer provinciale middelen gereserveerd, € 1.804.000 tot en met 
2013.  
 
Het juridische kader verandert doordat er een decentralisatie gaat plaatsvinden per 1 januari 
2011. Op dat moment zal de Wet stedelijke vernieuwing worden ingetrokken. Het 
investeringsbudget voor de niet-rechtstreekse gemeenten zal gestort worden in het 
provinciefonds. Door middel van deze komende decentralisatie neemt het Rijk bewust een 
stapje terug, mede om de regierol van provincies te versterken en de interbestuurlijke lasten 
te verminderen. De provincie krijgt hiermee ook meer beleidsruimte voor maatwerk.  
 
Het Rijk en provincies maken op hoofdlijnen afspraken over de wijze waarop de 
rijksdoelstellingen worden verwerkt in het provinciale beleid en de wijze waarop hier 
uitvoering aan wordt gegeven. Voorheen werden dergelijke afspraken niet gemaakt. 
Bovendien legt het Rijk nu ook geen voorgeschreven prestatie-indicatoren meer op, maar 
heeft zij drie brede doelstellingen geformuleerd.  
 
De provincies hoeven daarnaast geen verantwoording meer af te leggen over het door hen 
gevoerde beleid. De verantwoording van het provinciale stedelijke vernieuwingsbeleid zal 
horizontaal moeten gaan plaatsvinden: GS verantwoorden zich aan PS.  
 



3. BUDGET 
 
Het Rijk heeft voor de niet-rechtstreekse gemeenten in de provincie Utrecht voor ISV-3 €
12.588.844 beschikbaar gesteld. Het gaat hier nog om indicatieve budgetten, aangezien er 
op dit moment nog geen definitieve beschikking is afgegeven door het Rijk. De opbouw van 
het budget ziet er als volgt uit:  
• ISV-algemeen   € 6.131.844 
• ISV-geluid        € 1.847.000 
• ISV-bodem       € 4.610.000 
 
Het beschikbaar gestelde bedrag van het Rijk is substantieel minder dan voor het tweede 
tijdvak beschikbaar was (€ 25.157.565). Het rijksbudget voor de provincie Utrecht is ten 
opzichte van ISV-2 gehalveerd. Eén van de oorzaken hiervan is dat het totale beschikbare 
ISV-budget vanuit rijkswege fors verlaagd is. Een andere belangrijke oorzaak van de 
verlaging is de aanpassing van de rijksverdeelsleutel voor het investeringstijdvak 2010 tot en 
met 2014. Deze wijziging heeft geresulteerd in een sterk negatieve uitkomst voor het budget 
van de provincie Utrecht. Het nadelige effect is toe te rekenen aan de wegingsfactor 
investeringspotentieel. Deze factor geeft uitdrukking aan de (veronderstelde) 
investeringsmogelijkheden vanuit de markt. Het investeringspotentieel wordt nu alleen nog 
maar berekend aan de hand van de gemiddelde prijs van verkochte woningen. In de vorige 
periode werd ook de baanontwikkeling meegenomen in de berekening van het 
investeringspotentieel. Aangezien de woningprijzen in de provincie Utrecht bijzonder hoog 
zijn, heeft dit geresulteerd in een forse vermindering van het rijksbudget. 
 
Met betrekking tot de verdeelsleutel voor het deelbudget voor geluidhinder (ISV-geluid) wordt 
voor de woningen op de Raillijst en voor de woningen op de A-lijst, die vanwege de 
geluidsbelasting van een rijksweg zijn gemeld, geen rijksbijdrage in het kader van ISV-3 
meer berekent. Deze woningen zijn dan ook niet meer terug te vinden in de verdeelsleutel 
van ISV-3. De middelen voor deze woningen en de bijbehorende opgave gaan over naar het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
Ook dit heeft geleid tot een verlaging van het totale ISV-budget voor de komende periode.  
 
Ten behoeve van bodemsanering zijn twee verdeelsleutels gebruikt. Het betreft de 
verdeelsleutel landbodems stedelijk gebied en de verdeelsleutel woningbouwcijfers, 
waarmee wordt beoogd optimaal aan te sluiten bij behoeften van gemeenten en provincies 
en bij de verdeelsleutel voor het algemene ISV budget. Ook voor het ISV-bodem budget 
geldt daarmee, dat mede door het hoge investeringspotentieel van onze provincie de 
middelen ten opzichte van ISV-2 zijn verlaagd. 
 
Voor de komende ISV-periode zijn eigen provinciale middelen gereserveerd, € 2.255.000 
voor ISV-algemeen. Een verdere aanvulling op het totale ISV-budget is nog mogelijk met 
zogenoemde eventueel “terugvallende” middelen vanuit ISV-1 projecten die een doorloop 
hebben gehad in het ISV-2 tijdvak en vanuit ISV-2. Deze eventueel “terugvallende middelen” 
zullen toegevoegd worden aan het budget van ISV-3. 
 
Nu het budget beperkter is, is het onze opgave om deze ISV-middelen zo gericht en effectief 
mogelijk in te zetten daar waar de meeste resultaten te verwachten zijn binnen de niet-
rechtstreekse gemeenten van de provincie Utrecht.  
 



4. PROVINCIALE ACCENTEN STEDELIJKE VERNIEUWING 
 
Het Rijk en de provincies dragen zorg voor de bevordering en ondersteuning van stedelijke 
vernieuwing. De brede doelstellingen die opgenomen zijn in het rijksbeleidskader vormen het 
uitgangspunt voor de provinciale accenten in deze ISV-3 periode. Daarnaast nemen we een 
aantal belangrijke aspecten uit het rijksbeleidskader mee bij de formulering van onze 
provinciale prioriteiten, bijvoorbeeld de decentralisatie van ISV door middel van een 
decentralisatie-uitkering, de daarbij behorende veranderende financiële verantwoording en 
de interbestuurlijke lasten vermindering. 
 
Het doel dat wij als provincie nastreven is het stimuleren, voorwaarden scheppen en 
realiseren van een evenwichtige provinciale woningmarkt die voldoende kansen biedt voor 
iedere woonruimtevrager in een leefbare omgeving. We willen blijvend inzetten op de 
uitvoering van het stedelijk vernieuwingsproces en zelfs op specifieke plekken een 
intensivering hiervan. De centrale doelstelling voor ISV is het verbeteren van de kwaliteit van 
de woon- en leefomgeving binnen het stedelijk gebied van de provincie Utrecht met een 
accent/focus op het verbeteren van de leefbaarheid van wijken. 

4.1 Relatie met beleidsterreinen en partijen 
De regierol ligt bij de gemeente die samen met corporaties en projectontwikkelaars, maar 
ook met diverse belangenvertegenwoordigers, de verantwoordelijkheid heeft voor de 
uitvoering van de stedelijke vernieuwing.  
Een relevant beleidsmatig kader voor ons is het provinciale Coalitieakkoord 2008 – 2011 
‘accent 2008 slagvaardig verder’. Hierin wordt een aantal belangrijke uitgangspunten voor 
stedelijke vernieuwing genoemd, zoals het zoveel mogelijk realiseren van binnenstedelijke 
woningbouw, stimuleren van duurzaam bouwen en wonen, het realiseren van woningen voor 
speciale groepen in de samenleving zoals ouderen en mensen met een beperking. 
 
Bij het leggen van accenten is verder een aantal provinciale programma’s belangrijk: 

1. Programma Wel Thuis!: Het programma Wel Thuis! levert een bijdrage aan de 
maatschappelijke ambitie om mensen met een zorgbehoefte zelfstandig te laten 
wonen, in hun eigen omgeving en met behoud van de regie over het eigen leven. Met 
de diensten en voorzieningen die mensen nodig hebben onder handbereik. In 2012 
zijn minimaal 24.000 extra aangepaste woningen nodig.  

2. Programma Klimaat op Orde: Het programma Klimaat op Orde draagt bij aan de 
stabilisatie van klimaatverandering door broeikasuitstoot terug te dringen (mitigatie) 
en anticipeert tegelijkertijd op gevolgen van klimaatverandering op onze 
leefomgeving (adaptatie). Verder richt het programma zich ook op het versterken van 
klimaatbeleid binnen de bestaande provinciale beleidsvelden. Onder dit programma 
valt ook het Actieplan Duurzaamheid.  

3. Sociale Agenda: Met dit programma worden de maatschappelijke problemen in de 
provincie aangepakt. In de komende jaren staan twee belangrijke onderwerpen op de 
agenda; integratie en participatie en onderwijs en arbeidsmarkt. Het programma richt 
zich o.a. op het bevorderen van contact tussen verschillende etnische 
bevolkingsgroepen bijvoorbeeld door (her)inrichting van de openbare ruimte tot 
natuurlijke ontmoetingsplaats.  

4. Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant bodem: Hierin worden de keuzes 
beschreven die wij maken voor de komende vijf jaar (2010 t/m 2014), voor het 
realiseren van de landelijke afspraken uit het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid 
en aanpak spoedlocaties’. In het convenant zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over 
drie thema’s: inrichting van de ondergrond, integrale gebiedsgerichte 
grondwaterbeheer en bodemsanering. Dit programma wordt naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2010 vastgesteld.  

 



4.2 Provinciale prioriteiten 
Een belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van de provinciale prioriteiten is dan ook de 
focus op binnenstedelijk bouwen, zorgvuldig ruimtegebruik, herstructurering, ruimtelijke 
kwaliteit, duurzaamheid en milieukwaliteit. 
 
Voor wat betreft ISV-algemeen willen we bovendien de middelen deze derde periode niet 
versnipperen over teveel verschillende (kleinere) projecten en willen we vooral investeren in 
gebiedsgerichte projecten. Voor de bodemopgave kiezen wij ervoor eerst in die projecten te 
investeren waar bodemverontreiniging leidt of kan leiden tot humane risico’s.  
 
In de nieuwe ISV periode (2010 t/m 2014) zal nog meer dan dat dit het geval was in de 
voorbije periode van stedelijke vernieuwing (ISV-1 en ISV-2) gebiedsgerichtheid en 
integraliteit centraal staan. Was de aandacht in de afgelopen tien jaar stedelijke vernieuwing 
sterk gericht op het hele stedelijk gebied; in de nieuwe ISV-periode zal de focus sterker 
komen te liggen op de naoorlogse wijken en buurten. De problematiek hier vraagt in 
toenemende mate aandacht. De te realiseren oplossingen kunnen alleen tot succes leiden 
als nog meer dan voorheen uitgegaan wordt van een integrale aanpak. Een goede mix van 
sociaal en fysiek is hierbij een voorwaarde en ook de langetermijnvisie vanuit milieu 
(duurzaamheid) en klimaat wordt hierbij steeds belangrijker. 
 
Deze afwegingen hebben geleid tot het formuleren van een provinciale doelstelling en zes 
prioriteiten. 
 
Provinciale doelstelling: 
Het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en buurten in de provincie Utrecht. 
 
Provinciale prioriteiten: 
A. Wijken die slechter scoren dan de ‘gemiddelde kwaliteit’ op grond van de 
Leefbaarometer 
B. Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte 
C. Kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad 
D. Duurzaamheid 
E. Bodem 
F. Geluid 
 
Voor de eerste vier prioriteiten (ISV-algemeen) geldt dat naast gebiedsgerichtheid ook het 
accent gelegd zal worden op een integrale aanpak. De inhoudelijke samenhang van fysiek 
en sociaal zal geprioriteerd worden. Een tweede accent ligt op een snelle uitvoerbaarheid 
van projecten. Een snelle investering in zichtbare acties verhoogt de uitstraling en lokt ook bij 
andere partijen investeringsbereidheid uit. 
 
A. Wijken die een score hebben van matig tot negatief uit de Leefbaarometer 
De leefbaarheid van wijken willen wij versterken.

De prioriteit bij de kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving ligt bij het verbeteren 
van de leefbaarheid van wijken. In veel wijken staat de leefbaarheid sterk onder de druk. Dit 
heeft ook een negatieve uitstraling naar het omliggend gebied. Een reden temeer om de 
focus op deze wijken te leggen. Dit ook om een versnippering van het budget te voorkomen. 
 
Door VROM is een Leefbaarometer ontwikkeld die op basis van 49 indicatoren objectieve 
informatie geeft over de leefbaarheid in alle wijken van Nederland. Deze indicatoren geven 
een score op de onderdelen: veiligheid, sociale samenhang, bevolkingssamenstelling, 
voorzieningenniveau, kwaliteit van de publieke ruimte en woningvoorraad. Zo kan 
vastgesteld worden op welk van deze geclusterde onderdelen verbetering of verslechtering 
is opgetreden. Daardoor is het mogelijk tijdig en gericht in te grijpen om de leefbaarheid te 



verbeteren. Doordat de Leefbaarometer ook inzicht geeft in het ontwikkelingsverloop van de 
leefbaarheid in een wijk in de afgelopen jaren valt op te maken of sprake is van een 
neerwaartse dan wel opwaartse spiraal. De inzet van de Leefbaarometer geeft zo een goede 
mogelijkheid om te achterhalen in welke wijken de problemen het grootst zijn, maar ook valt 
te zien waar het ontwikkelingsverloop van de wijk ongunstig is.  
 
Bij de opzet en uitwerking van de beoordelingscriteria zal uitgegaan worden van de 
leefbaarheidscore op grond van de Leefbaarometer. Hoe “slechter” de score, hoe groter de 
achterstand is.  
De zes onderdelen zijn uitgangspunt. 

- woningvoorraad; differentiatie en kwaliteit; mate waarin kwaliteitsverbetering en 
differentiatie wordt ingezet; 

- publieke ruimte; vergroting van de oppervlakte groen en water, vermindering 
geluidsbelasting; 

- voorzieningen; mate van kwaliteitsverbetering;  
- bevolkingssamenstelling; mate van verhoging van differentiatie; 
- sociale samenhang;  
- veiligheid. 

 
De uitkomsten van de Leefbaarometer vertaald naar de situatie binnen onze provincie laat 
zien dat er meerdere wijken zijn waar de leefbaarheid matig tot negatief scoort.  
Het is goed om hierbij te bedenken dat ondanks dat de meeste wijken nog matig scoren, hier 
waakzaamheid is geboden. Het afglijden naar een negatieve score zal, als acties uitblijven, 
zeker gebeuren. Uit onderzoek is gebleken dat fysieke herstructurering een effectief 
instrument is om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Dit biedt dan weer een 
goede basis voor sociale acties. Het blijft in de aanpak uiteraard een mix van fysiek en 
sociaal. Een integrale aanpak van deze wijken staat voorop, maar toch zal de inzet van 
stedelijke vernieuwing bij de kwaliteitsverbetering van deze wijken in hoofdzaak gericht zijn 
op die onderdelen (uit de Leefbaarometer) waar een interventie op de fysieke component 
mogelijk is en tot zichtbare resultaten leidt.  
 
Aanvragen voor ISV die betrekking hebben op wijken waar de leefbaarheid een negatieve 
dan wel matige kwaliteit heeft (o.g.v. de Leefbaarometer) krijgen een hogere 
prioritering(score).  
 
B. Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte 
Complementair aan het binnenstedelijk bouwen willen wij de kwaliteit van de openbare 
ruimte in het stedelijk gebied versterken. 
 
De kwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk. De belangrijkste oorzaak hiervan is 
dat door de toevoeging van allerlei nieuwe functies er hogere eisen gesteld worden aan de 
kwaliteit ervan. 
Eén van de belangrijkste aspecten waardoor op stedelijk niveau de kwaliteit van de 
openbare ruimte onder druk staat, is de voortdurende toename van het gebruik van de auto. 
De openbare ruimte wordt vaak opgeofferd aan openbare parkeervoorzieningen. Dit 
betekent een structurele aantasting van de verblijfskwaliteit. Het bouwen van o.a. gebouwde 
parkeervoorzieningen, als uitwerking van dubbel grondgebruik, biedt hiertoe een passende 
oplossing. Dit biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte weer in te vullen met o.a. groen 
en andere voorzieningen, zodat deze weer een belangrijke rol van betekenis kan gaan 
vervullen ten behoeve van recreatie en ontmoetingsruimte. De koppeling van sociaal met 
fysiek krijgt zo weer betekenis.  
Als achtergrond bij de prioritering van de aanvragen kan het WoON (2009) worden 
betrokken. Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) van VROM brengt woonwensen en 
woonomstandigheden in kaart. Het WoON geeft naast inzicht in o.a. de samenstelling van 



huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen en de woning ook inzicht in de fysiek-
sociale kwaliteit van de woonomgeving. 
 
Bij de opzet en uitwerking van de beoordelingscriteria zal prioriteit gegeven worden aan de 
mate waarin de openbare ruimte structureel zal worden versterkt. Hierbij valt te denken aan: 
ondergrondsparkeren (dubbel ruimtegebruik) in combinatie met het toevoegen van 
hoogwaardig groen (zoals een park) en het toevoegen van hoogwaardig blauw (water). 
Toevoegen van groen en water vergroot ook de klimaatwaarde. Ook kan gedacht worden 
aan het vergroten van de biodiversiteit en de aanleg van sociale (gebouwde) voorzieningen 
(bijvoorbeeld speelvoorzieningen). 
 



C. Kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad 
Het vergroten van een aantrekkelijk woningaanbod in het stedelijk gebied door gevarieerde 
nieuwbouw en herbouw. 
 
Eén van onze provinciale belangen is dat er niet buiten de rode contouren gebouwd mag 
worden. De focus wordt dus vooral gelegd op binnenstedelijk bouwen, zorgvuldig 
ruimtegebruik en herstructurering. We willen in deze ISV-periode, aanvullend op de inzet 
vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, die met name gericht is op het realiseren van 
kwantitatieve binnenstedelijke woningbouwopgave, vooral inzetten op verbetering van de 
kwaliteit en de differentiatie van de binnenstedelijke woningvoorraad. De verbetering kan 
plaatsvinden door sloop/nieuwbouw, renovatie, toevoegen van woningtypen die er 
onvoldoende zijn (op herstructurering en transformatie locaties) of woningen voor specifieke 
doelgroepen. Er zal rekening gehouden moeten worden met de veranderende woonwensen 
van de bewoners. De woningen en de woonomgeving voldoen op dit moment niet altijd aan 
alle huidige maatstaven. Daarnaast hechten wij belang aan het creëren van voldoende 
woningaanbod voor diverse doelgroepen, zoals starters, ouderen en mensen met een 
beperking. Er is in de provincie Utrecht een groot tekort aan volledig toegankelijke woningen. 
We hechten daarom belang aan het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. 
Gebiedsgerichtheid en integraliteit dienen voorop te staan. Hierbij valt te denken aan 
woonservicezones waar ook de omgeving inzet is van levensloopbestendigheid.  
 
D. Duurzaamheid 
Het bevorderen van een gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. 
 
Belangrijk is het meervoudig en intensief ruimtegebruik. Dat wil zeggen dat we proberen de 
ruimte zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat de beperkt beschikbare ruimte 
efficiënt wordt gebruikt, dat er voldoende plaats is voor groen en water, dat er mogelijk 
ondergronds wordt gebouwd of dat een gebouw voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. 
We vinden het belangrijk dat het intensiever gebruiken van de ruimte niet de leefkwaliteit 
negatief beïnvloedt. Voorbeelden zijn ondergronds parkeren en het geschikt maken van 
daken van gebouwen voor zonne-energie. Voor de bewoners van de wijk betekent dit dat er 
sprake is van een andere beleving door bijvoorbeeld meer groen in de wijk, maar een ander 
belangrijk aspect is verlaging van de energie- en waterrekening. Prioriteit ligt ook hier bij het 
gebiedsgericht toepassen van duurzaamheid. Dit kan een vertaling krijgen in de duurzame 
herstructurering van wijken waarbij door toepassing van de milieukwaliteitsprofielen (als 
referentiekader) de integrale milieukwaliteit zal worden versterkt. Ook die milieuaspecten 
waarbij door energie- en waterbesparing economische voordelen (lagere woonlasten) 
ontstaan voor de wijkgebruikers, krijgen prioriteit. Deze uitvoeringsmaatregelen dienen 
verankerd te zijn in een integrale milieuvisie voor een wijk.  
 
Bij de opzet en uitwerking van de beoordelingscriteria zal prioriteit gegeven worden aan de 
ambitie op duurzame herstructurering en duurzaam bouwen. Hierbij valt te denken aan:  
- Het toepassen van een lage EPC-norm; 
- Het gebruik van duurzame materialen (cradle to cradle); 
- Collectieve Afvalinzameling; 
- Toepassen van groene daken en zonne-energie; 
- Koude/warmte opslag; 
- Klimaatbestendigheid (CO2-reductie). 
 



E. Bodem 
Uitvoering geven aan het gesloten bodemconvenant: aanpak spoedeisende 
verontreinigingssituaties en gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen. 
 
Op 10 juli 2009 is door de ministers van VROM en LNV, de staatssecretaris van V&W en 
IPO, VNG en de Unie van waterschappen het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant hebben 
gemeenten en provincie zich er ondermeer aan gecommiteerd alle ernstige verontreinigingen 
waarbij sprake is van humane, verspreidings- of ecologische risico’s voor 2015 aan te 
pakken. Voor de periode 2010- 2014 willen wij met ISV dan ook inzetten op de aanpak van 
deze zgn. spoedlocaties.  
 
Bij de aanpak van deze spoedlocaties hanteren we, aangezien de middelen aanzienlijk zijn 
teruggelopen, de volgende prioriteitsvolgorde: 
1. Maatregelen voor humane spoedlocaties. 
2. (Gebiedsgerichte) maatregelen voor spoedeisende grondwaterverontreinigingen in 

beschermde gebieden. Daarbij gaat het om contouren van beschermingsgebieden voor 
de winning van drinkwater. 

3. Maatregelen voor spoedeisende grondwaterverontreinigingen op basis van overige 
argumenten binnen het verspreidingscriterium. 

4. Maatregelen voor spoedeisende bodemverontreinigingen op basis van ecologische 
risico’s. 

 
Voorwaarde is dat de projecten tijdig worden gestart (uiterlijk in 2015 is de verontreiniging 
gesaneerd dan wel beheerst). Wanneer door de aanpak van bovengenoemde projecten 
tevens wordt bijgedragen aan gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreiniging wordt 
dat project zwaarder gewogen.  
 
Wanneer blijkt dat wij binnen het huidige budget keuzes moeten maken tussen (naar risico’s) 
gelijksoortige spoedlocaties, zullen wij een voorlopige toedeling maken waarbij de volgende 
aspecten gaan meewegen.  
- Maatschappelijk belang en/of economisch belang dat gediend wordt. Wij hanteren hierbij 

het afwegingskader duurzaamheid (zie toelichting afwegingskader duurzaamheid in 
bijlage 6); 

- Het project draagt bij aan stimulering van binnenstedelijk bouwen, van 
energiemaatregelen of van andere provinciale ISV-beleidsdoelen. 

Deze aspecten zullen eveneens gaan meewegen in de prioritering van projecten wanneer 
blijkt dat er (mogelijk) een budget resteert voor de aanpak van bodemsaneringen die niet 
spoedeisend zijn.  
 
De verwachting van zowel IPO als VNG is dat er voor de komende 5 jaar onvoldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn om alle afspraken binnen het convenant te kunnen 
uitvoeren. In het convenant is om die reden een afspraak over een midterm review 
opgenomen. In 2011 moet bekend zijn welke spoedlocaties tot 2015 moeten worden 
aangepakt. Verder moet op dat moment de activiteiten (onderzoeken en saneringen) die 
doorlopen uit de vorige programmaperiode herzien zijn: we vragen gemeenten onderzoeken 
of en in welke mate vervolgactiviteiten nodig zijn omwille van spoedeisendheid, bestuurlijke 
afspraken en andere zwaarwegende argumenten. Als de financiële middelen en de ambitie 
in balans zijn, dan willen we aan het einde van de programmaperiode het volgende hebben 
bereikt. 
• Alle potentiële spoedlocaties zijn voldoende onderzocht om spoed uit te sluiten dan wel 

vast te stellen. 
• Voor alle spoedlocaties is een beschikking over de spoedeisendheid vastgesteld. 



• Voor de humaan spoedlocaties hebben we een beschikking vastgesteld over het 
saneringsplan en zijn maatregelen genomen om de verontreiniging te saneren of te 
beheersen. 

• Voor de overige spoedlocaties zijn de maatregelen vastgelegd in een saneringsplan of in 
een keuze voor een saneringsvariant in een saneringsonderzoek. We streven ernaar om 
deze maatregelen zoveel als mogelijk voor het einde van de programmaperiode te 
hebben vastgelegd in een beschikking en te hebben uitgevoerd. 

• Aan het einde van de programmaperiode hebben we inzicht in de benodigde financiële 
middelen voor nazorglocaties in de  programmaperiode na 1 januari 2015. 

 
Tot slot hechten wij belang aan het voorkomen van stagnatie in projecten van particulieren. 
Om die reden willen wij een bedrag van € 200.000 uit het ISV beschikbaar stellen voor 
saneringen door particulieren. 
 
F. Geluid 
Uitvoering geven aan het wegwerken van de woningen die voor komen op de A-lijst. 
 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de geluidsanering van op de 
zogenoemde A-lijst voorkomende woningen langs wegen, niet zijnde rijkswegen. Die A-lijst 
betreft woningen die in het verleden reeds zijn gemeld en voldoen aan de criteria van het 
tweede lid van artikel 126 van de Wet geluidhinder. Dat wil zeggen dat het woningen betreft 
die in 1986 een geluidbelasting van meer dan 65 dB(A) ondervonden en waar bij de melding 
het gemeentebestuur heeft verklaard dat het treffen van geluidwerende maatregelen aan de 
woningen de enige oplossing is die in aanmerking komt. Het Rijk geeft aan dat de sanering 
van de woningen die voor komen op de A-lijst voor 2020 afgerond dient te zijn. Met ingang 
van 1 januari 2010 is het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de 
geluidsanering van woningen langs zowel railinfrastuctuur als rijkswegen. 
 
Ons doel is om de geluidsanering van op de zogenoemde A-lijst voorkomende woningen 
langs wegen, niet zijnde rijkswegen aan het eind van deze ISV-periode afgerond te hebben.  
 



5. ORGANISATIE 
 
5.1 Status van gemeenten 
De aard en de omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave is niet substantieel veranderd 
ten opzichte van de vorige ISV-periode. Om praktische redenen hebben Gedeputeerde 
Staten op 23 juni 2009 besloten om voor de ISV-3 periode geen programmagemeenten aan 
te wijzen, maar alle niet-rechtstreekse gemeenten de status van projectgemeente te geven.  
 
Eén van de redenen om tot dit besluit te komen is het feit dat er voor de ISV-3 periode een 
zeer beperkt budget voor de stimulering van het stedelijk vernieuwingsproces beschikbaar is 
gesteld door het Rijk voor de Utrechtse niet-rechtstreekse gemeenten. Ten opzichte van de 
vorige periode (ISV-2) is het budget gehalveerd. Wij vinden het beschikbare budget voor de 
komende ISV-periode niet meer in verhouding tot wat een programmagemeenten zou 
moeten leveren om in aanmerking te komen voor een investeringsbudget. Het opstellen van 
een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) brengt hoge administratieve lasten met zich 
mee en neemt zeer veel tijd in beslag. Bovendien speelt ook mee dat in het Bestuursakkoord 
tussen Rijk en provincies (juni 2008) is opgenomen dat de administratieve lasten van 
gemeenten beperkt dienen te worden. 
 
De ISV-3 periode zal van start gaan onder de Wet stedelijke vernieuwing. Deze wet zal naar 
verwachting per 1 januari 2011 ingetrokken worden, aangezien dan de decentralisatie-
uitkering van het ISV naar het provinciefonds zal plaatsvonden. Op dat moment is er geen 
wettelijk onderscheid meer tussen programma- en projectgemeenten.  
 
Ondanks het feit dat in ISV-3 niet meer gewerkt zal gaan worden met 
programmagemeenten, wordt de flexibiliteit en uitwisselbaarheid die normaal in MOP’s 
aanwezig is alsnog verwerkt in het provinciale beleidskader.  
 
5.2 Mijlpalen/ reserveprojecten  
 
ISV-algemeen 
Aangezien we komende ISV-3 periode alleen met projectgemeenten werken, maar wel de 
flexibiliteit en de uitwisselbaarheid naar voren willen laten komen, hebben we er voor 
gekozen om te gaan werken met uitgebreide projectvoorstellen. Hierin zal in ieder geval 
gevraagd worden om 1 à 2 reserveprojecten aan te geven voor het geval het hoofdproject 
niet doorgaat of ernstig vertraagd is. In gezamenlijk overleg (gemeente – provincie) zal dan 
besloten worden om verder te gaan met het reserveproject. De reserveprojecten zullen ook 
meegewogen worden bij de beoordeling.  
Per gemeente kan 1 projectaanvraag ingediend worden voor één (hoofd)project, met daarbij 
1 à 2 reserveprojecten.  
 
Om grip te houden op het verloop van de gehonoreerde projecten hanteren we zogenoemde 
‘mijlpalen’ bij de grotere, omvangrijkere projecten. Deze mijlpalen (maximaal drie) zijn 
deelresultaten binnen een project. Deze mijlpalen zullen in gezamenlijk overleg tussen 
gemeente en provincie vastgelegd worden. Aan deze mijlpalen zullen ook 
investeringsbijdragen worden gekoppeld. De eerste mijlpaal zal te allen tijden worden 
uitgekeerd aan de gemeenten. Wanneer een mijlpaal gehaald is, zal de volgende 
investeringsbijdrage worden uitgekeerd. Het aantal mijlpalen zal wel in verhouding moeten 
staan tot de grootte van het project en het hiervoor gereserveerde budget.  
 
De mijlpalen zullen de basis zijn voor de voortgangsgesprekken, die gaan plaatsvinden 
tussen gemeente en provincie. Wanneer geconstateerd wordt dat een mijlpaal niet of pas 
veel later gehaald wordt, treden de partijen met elkaar in overleg. In overleg kan besloten 
worden andere mijlpalen te hanteren, termijnen te verschuiven of over te stappen naar het 
reserveproject.  



ISV-bodem 
We hanteren de volgende mijlpalen:  
• Mijlpaal 1: 1 januari 2011 (humane spoedlocaties). In het convenant is afgesproken dat 

op 1 januari 2011 bekend is welke maatregelen moeten worden getroffen op de humane 
spoedlocaties: 
- Op 1 januari 2011 alle locaties met een humaan spoedeisende sanering is voldoende 

bodemonderzoek gedaan om te kunnen bepalen welke sanerende of beheersende 
maatregelen moeten worden getroffen.De maatregelen die moeten worden getroffen, 
zijn vastgelegd in een saneringsplan of in een keuze voor een saneringsvariant in 
een saneringsonderzoek. 

• Mijlpaal 2: 1 september 2011 (midterm review). We willen op 1 september 2011 het 
onderstaande hebben bereikt. 
- Op alle locaties met een spoedeisende sanering vanwege risico´s voor verspreiding 

of ecologie (overige spoedlocaties) is voldoende bodemonderzoek gedaan om te 
kunnen bepalen of sanerende of beheersende maatregelen moeten worden getroffen. 

- Voor alle locaties waarvoor we zorgactiviteiten uitvoeren is een projectanalyse 
gedaan. Daarin onderzoeken we de mogelijkheden van het afbouwen of stopzetten 
van deze activiteiten. In de projectanalyse wordt gekeken naar de spoedeisendheid 
van de verontreiniging, bestuurlijke afspraken en andere zwaarwegende argumenten. 

- Voor voormalige gasfabrieksterreinen, waterbodems en NAVOS-locaties voeren we 
eveneens een projectanalyse uit. Voor deze locaties willen we weten of en hoe we 
vervolgactiviteiten inzetten. Ook voor deze locaties wordt gekeken naar de 
spoedeisendheid van de verontreiniging, bestuurlijke afspraken en andere 
zwaarwegende argumenten. 

 
5.3 Budget verdeling 
Het ISV-budget is in principe een ongedeeld budget. De provincie kiest ervoor om in de 
komende periode (2010 tot 2015) in eerste instantie de drie deelbudgetten – algemeen, 
bodem en geluid – in te zetten voor de opgaven waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Met 
andere woorden het ISV-algemeen budget voor het aanpakken van de woningvoorraad, de 
openbare ruimte en duurzaamheid, het bodembudget voor bodemsanering (humane 
spoedlocaties) en het geluidbudget voor geluidsaneringen. Als op een later moment blijkt dat 
de middelen uit één van de deelbudgetten niet volledig aangewend worden, dan zullen deze 
middelen toegevoegd worden aan het totale ISV-budget van ISV-3. Op dat moment zal er 
bekeken worden hoe de middelen opnieuw ingezet kunnen gaan worden. 
 
Om een goede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de opgaven en de 
provinciale accenten/prioriteiten, hebben wij er voor gekozen om de verdeling volgens de 
rijksverdeelsleutel los te laten. 
 
ISV-budget algemeen
Voor de niet-rechtstreekse projectgemeenten is voor het aanpakken van hun stedelijke 
vernieuwingsopgave in totaal een indicatief rijksbudget van € 6.131.844 beschikbaar. 
Daarnaast is  
€ 2.255.000 aan provinciale middelen gereserveerd. Het totale bedrag kan eventueel hoger 
worden door eventueel “terugvallende middelen” vanuit ISV-1 projecten die een doorloop 
hebben gehad in het ISV-2 tijdvak en vanuit ISV-2. 
 
Gezien het beperkte budget wordt volstaan met één verdeelmoment. Alle budgetten met 
betrekking tot ISV-algemeen worden dus aan het begin van het tijdvak verleend. De 
verdeling van het ISV-algemeen budget vindt plaats op basis van projectaanvragen. De 
projectaanvragen zullen worden getoetst aan vooraf gestelde criteria (zie bijlage 4). 
 



Ten opzichte van het ISV-2 is de maximum bijdrage aan een project verhoogd naar € 
750.0000. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat er in de ISV-3 periode geen 
programmagemeenten meer zijn. Bovendien willen wij het budget ook niet al te veel 
versnipperen. Wij hanteren een minimale ISV-bijdrage van € 250.000. 
 
De bijdrage die na de verdeling bij beschikking wordt medegedeeld, moet gezien worden als 
een reserveringsbudget waar in zijn totaliteit aanspraak op gemaakt kan worden indien de 
resultaten worden behaald. Alleen de eerste ‘mijlpaal’ zal meteen uitbetaald worden.  
Op het moment dat ‘mijlpalen’ van het hoofdproject niet behaald kunnen worden, er geen 
andere ‘mijlpalen’ binnen het hoofdproject te behalen zijn en ook geen ‘mijlpalen’ te behalen 
zijn binnen de reserveprojecten, dan zal er gekeken worden of de toegezegde middelen 
verlaagd of ingetrokken dienen te worden.  
 
Regelgeving staatssteun en aanbestedingsnormen 
Gemeenten ontvangen de ISV-middelen voor de uitvoering van hun ISV-project. In veel gevallen 
worden de projecten feitelijk uitgevoerd door particuliere ondernemers, bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars. De ISV-gelden worden dan door hen besteed. Europese regelgeving stelt 
grenzen aan de omvang van staatssteun aan particuliere ondernemingen. Uiteraard zijn gemeenten 
zelf verantwoordelijk voor naleving van deze regelgeving. In de praktijk blijkt de interpretatie ten 
aanzien van staatssteun echter niet eenduidig en zijn uitzonderingen mogelijk.  
Een ander aandachtspunt voor gemeenten zijn de aanbestedingsnormen. De gemeente moet er op 
toezien dat bij de besteding van ISV-middelen (door henzelf of door derden) rekening wordt 
gehouden met nationale en Europese aanbestedingsnormen.

Verdeling ISV-bodembudget
Voor de niet-rechtstreekse projectgemeenten is voor het aanpakken van hun stedelijke 
vernieuwingsopgave in totaal een indicatief budget van € 4.610.000 beschikbaar. Dit bedrag 
kan eventueel hoger worden door eventueel niet bestede middelen vanuit ISV-1 projecten 
die een doorloop hebben gehad in het ISV-2 tijdvak en vanuit ISV-2 projecten. 
 
In overleg met gemeenten, die waarde hechten aan (juridische) ondersteuning, zal een 
bedrag ter waarde van 0,5 fte aan het ISV-budget onttrokken worden voor ondersteuning 
vanuit de provincie. Daarnaast zal een bedrag van € 200.000 euro worden achtergehouden 
ten behoeve van een subsidieregeling voor particulieren. Deze subsidieregeling bestaat 
reeds voor sanering door particulieren in het landelijk gebied. Voor het stedelijk gebied 
moeten de middelen daarvoor uit het ISV-budget komen. Door dit bedrag toe te voegen aan 
het budget voor de particulierenregeling die de provincie reeds uitvoert wordt voorkomen dat 
gemeenten hiervoor elk een eigen subsidieverordening moeten opstellen. 
 
Voor de verdeling van de budgetten wordt gebruik gemaakt van de genoemde mijlpalen: op 1 
januari 2011 moeten de humane spoedlocaties in beeld zijn, inclusief een plan van aanpak 
voor de te nemen maatregelen, en op 1 september 2011 willen we alle spoedlocaties in 
beeld hebben.  
 
Elke gemeente kan een aanvraag indienen: 
• Bij aanvang van de budgetperiode voor reeds lopende saneringen een bedrag op basis 

van geraamde kosten voor de eerstvolgende twee jaar, voor zover daarvoor geen 
middelen resteren uit ISV-2. Voor de midterm review moet de noodzaak van voortzetten 
van de sanering worden herbeoordeeld. 

• Bij aanvang van de budgetperiode voor elk nader onderzoek in het stedelijk gebied naar 
een potentiële spoedlocatie. Hiervoor stellen wij een bedrag beschikbaar van € 30.000,- 
(standaard) of meer op basis van een raming van de benodigde kosten. 

• Bij aanvang van de budgetperiode voor elke sanering waarvan uit onderzoek en/of 
beschikking blijkt dat sprake is van humane risico’s een bedrag op basis van de raming 
van de te maken kosten en/of voor saneringen die binnen afzienbare tijd zullen starten. 



Hierbij wordt tot aan de midterm review een maximum gehanteerd van € 500.000,- 
(gebaseerd op de tijdelijk verhoogde drempel voor meldingsplichtige staatssteun). 

• Na de midterm review, of eerder als de spoedlocaties in de provincie in beeld zijn, een 
bedrag op basis van de raming van de te maken kosten voor de aanpak van de 
spoedlocaties in de gemeente. De resterende middelen verdeeld worden op basis van de 
eerder genoemde criteria. Daarbij wordt ook bezien welke ruimte er is om het toegekende 
bedrag van eerder gehonoreerde aanvragen voor humane spoedlocaties te verhogen 
indien nodig. 

• Na de midterm review voor de voortzetting/afronding van lopende saneringen een bedrag 
op basis van een raming van de te maken kosten. De basis voor de aanvraag is de 
herbeoordeling m.b..t de noodzaak tot afronding/voortzetting van de sanering. 

 
Aanvragen voor nader onderzoek naar potentiële spoedlocaties worden tot aan de midterm 
review per definitie gehonoreerd. Hetzelfde geldt voor doorloop van saneringen waarvoor 
geen andere middelen meer beschikbaar zijn. Voor saneringen wordt (na de midterm 
revieuw) voor de prioritering het beoordelingskader gebruikt dat is opgenomen in bijlage 5.  

Met de inzet van ISV-middelen in projecten moet naast het juridisch kader voor ISV tevens 
rekening gehouden worden met de regelgeving omtrent staatssteun, aanbestedingsnormen 
en de Wet bodembescherming. Voor het realiseren van de doelstellingen kan door 
gemeenten middelen worden inzet mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
• De locatie is gelegen binnen de rode contour van de gemeente of de uitleggebieden; 
• Het betreft bij van nader onderzoek en sanering geen in gebruik zijnd en blijvend 

bedrijfsterrein (zie tevens de toelichting in bijlage 2); 
• De verontreiniging moet zijn ontstaan vóór 1987; 
• Er zijn maximaal inspanningen verricht om geld uit de markt te halen door 

onderhandelingen of door inzet (via de provincie) van het juridisch instrumentarium van 
de Wbb; 

• Het ISV-budget wordt ingezet voor de dekking van kosten voor bodemonderzoek, 
opstellen saneringsplan, uitvoeren sanering, uitvoeren nazorg en andere 
projectgebonden kosten zoals schadevergoedingsregelingen en projectgebonden 
apparaatskosten. 

 
Regelgeving staatssteun, aanbestedingsnormen en Wet bodembescherming 
Bij het verlenen van ISV-bijdragen voor de aanpak van bodemverontreinigingen moet de gemeente 
rekening houden met de mate waarin derden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kosten 
van onderzoek en/of sanering. Op grond van de Europese regelgeving is er sprake van 
ongeoorloofde staatssteun als er bodemgeld beschikbaar wordt gesteld aan partijen die op grond van 
de Wet bodembescherming aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden moet er 
voorafgaand aan het verlenen van een ISV-bijdrage een aansprakelijkheidstoets uitgevoerd worden. 
Het doel van de aansprakelijkheidstoets is om te motiveren hoe hoog de gemeentelijke ISV-bijdrage 
mag zijn met het oog op de aansprakelijkheid op grond van de Wet bodembescherming en de 
Europese regelgeving. Wanneer de gemeente verontreinigde grond(en) gaat aankopen, is het 
raadzaam om in de onderhandelingen een eventuele aansprakelijkheid mee te nemen en in de 
koopprijs te verdisconteren. Verder is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om toe te zien 
dat bij de besteding van ISV-middelen (door henzelf of door derden) er rekening wordt gehouden met 
de nationale en indien van toepassing de Europese aanbestedingsnormen. 

ISV-geluidsbudget
Voor de niet-rechtstreekse Utrechtse gemeenten is voor het investeringstijdvak 2010 t/m 
2014 in totaal € 1.847.000 aan geluidsgelden beschikbaar. Het budget voor geluid zal aan 
gemeenten worden toegekend op basis van de behoefte die is toelicht in hun 
projectaanvragen. Om hier een goede invulling aan te geven, kiezen wij er dan ook voor om 
de Rijksverdeelsleutel niet volgen. Eventuele niet besteedde geluidsgelden worden 
toegevoegd aan het totale ISV-budget. 



Omdat regionale milieudiensten ervaring hebben met deze taak ligt het voor de hand om hen 
de coördinerende/regie functie te geven. De regionale milieudiensten kunnen namens 
meerdere gemeenten een projectaanvraag voor geluidsbudgetten indienen. Gemeenten met 
een geluidsopgave die niet zijn aangesloten bij een regionale milieudienst kunnen op 
aanvraag in aanmerking komen voor een geluidsbudget.  
 



5.4 Verantwoording 
Op het moment dat de Wet stedelijke vernieuwing vervalt, is er sprake van horizontale 
verantwoording van de ISV-doelen en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Voor 
de provincie geldt dan dat Gedeputeerde Staten verantwoording dienen af te leggen aan 
Provinciale Staten. Dit betekent dat het Rijk en de provincie in een nieuwe relatie tot elkaar 
komen te staan. De provincie hoeft na de decentralisatie geen verantwoording meer af te 
leggen aan het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven dat zij graag zien dat provincies hun relatie 
tot de niet-rechtstreekse gemeenten ook zullen aanpassen. Hierbij gaat het vooral om het 
verminderen van de interbestuurlijke lasten.  
 
Wij kiezen ervoor om de relatie tot de niet-rechtstreekse gemeenten te veranderen ten 
opzichte van de vorige ISV-tijdvakken. De budgettaire verantwoordelijkheid en 
verantwoording komt veel meer op gemeentelijk niveau te liggen, terwijl de uitvoering van de 
projecten onderdeel wordt van overlegvormen tussen provincie en gemeente. De gemeenten 
hoeven aan het einde van het tijdvak of na het afronden van het project geen verantwoording 
meer af te leggen aan de provincie via een accountantsverklaring of via Sisa. Het college 
van burgemeester en wethouders dienen verantwoording af te leggen aan hun 
gemeenteraad over hun doelen en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Wij 
vinden dat verantwoording over de ISV-middelen via de gemeentelijke jaarrekening dient 
plaats te vinden. 
 
5.5 Monitoring  
De afgelopen twee tijdvakken zijn er goede ervaringen opgedaan met regelmatig overleg 
tussen gemeenten en provincie. Deze overlegstructuur wil de provincie graag voortzetten. 
Deze voortgangsgesprekken vinden plaats op basis van ingediende voortgangsformulieren. 
Indien gewenst kan er ook tussentijds gesproken worden over de voortgang van de 
projecten. Het overleg wordt gebruikt voor het geven van informatie en voor monitoring van 
de ISV-doelstellingen.  
 
De provincie zal de resultaten ten aanzien van de provinciale prioriteiten monitoren. Hiervoor 
maken wij in ieder geval gebruik van de Leefbaarometer. Door VROM wordt deze ook 
gebruikt bij de monitoring van de voortgang bij de grote (rechtstreekse) gemeenten.  
 
Voor (juridische) ondersteuning van gemeenten bij investeringen in bodemsanering en 
monitoring van de doelen van ISV en het bodembeleid blijft capaciteit bij ons beschikbaar.  
In overleg met gemeenten wordt daarnaast een werkgroep van gemeenten opgezet met 
behulp van de provincie. Deze werkgroep beoogt onderlinge uitwisseling van cases te 
genereren en wordt geïnitieerd, voorgezeten en ingevuld door gemeenten, maar met onze 
inhoudelijke inbreng.  
 

6. TOT SLOT 
 
6.1 Procedure en tijdsplanning 
De projectgemeenten dienen één of meerdere concept-projectaanvragen uiterlijk 15 januari 
2010 in. Vervolgens kan na overleg bijstelling c.q. aanvulling door de gemeente 
plaatsvinden. De definitieve vastgestelde aanvraag wordt door het college van burgemeester 
en wethouders zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk 1 maart 2010 bij ons ingediend. 
 
In het voorjaar 2009 is er een bijeenkomst gehouden voor gemeenten met betrekking tot de 
komende ISV-periode. Het provinciaal uitvoeringskader ISV-3 met daarin een “indicatieve 
verdeling” van de ISV-budgetten en de provinciale accenten wordt eind 2009 door ons 
vastgesteld. Het zal tevens de onderlegger zijn van de aan Provinciale Staten begin 2010 
voor te stellen wijziging van de ISV verordening. 
 



De planning van het ISV-3 traject bestaat uit vier belangrijke onderdelen: het provinciaal 
uitvoeringskader stedelijke vernieuwing, de provinciale verordening, de toetsing van de 
gemeentelijke projecten en de definitieve verdeling. In bijlage 1 is de tijdsplanning hiervoor 
opgenomen. 
 
BIJLAGE 1: Tijdsplanning ISV-3 
 
BIJLAGE 2: Veel gestelde vragen over de inzet van ISV-middelen bij 
bodemsaneringen 

BIJLAGE 3: Aanvraagformulier 
 
BIJLAGE 4: Beoordelingscriteria voor projectaanvragen ISV-algemeen 
 
In dit schema worden de beleidsmatige aspecten van stedelijke vernieuwing die van 
belang zijn weergegeven. In de projectbeschrijving moeten deze aspecten 
terugkomen inclusief toetsbare resultaten. De projectbeschrijving is voor de provincie 
het toetsingskader voor de beoordeling van de projectaanvragen. 
 

Door 
provincie 
in te 
vullen 

Wijken die een score hebben van matig tot negatief uit de 
Leefbaarometer (20 punten) 

 

Wijken waar de leefbaarheid een negatieve danwel matige kwaliteit heeft op grond 
van de leefbaarometer van VROM 2008 
Het gaat om de wijken: Vollenhove, Zeist-West, Kerkebosch (Zeist), Schrijverspark, 
Engelenburg (Veenendaal), Smitsveen, De Eng (Soest), Jutphaas-Wijkersloot (Nieuwegein), 
Ijsselveld-Oost (IJsselstein), Vijfheerenlanden (Vianen) en Maarssenbroek (Maarssen)  

 

Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte (20 punten)  
Dubbel grondgebruik door o.a. bebouwd parkeren  
Verhogen klimaatwaarde en vergroten van de biodiversiteit, toevoegen van 
hoogwaardig groen en hoogwaardig blauw 

 

Bevorderen sociale cohesie door het creëren van ontmoetingsruimte   
Aanleg van sociale gebouwde voorzieningen, bijvoorbeeld speelvoorzieningen  
Kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad (20 punten)  
Vergroten van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad 
(renovatie/herstructurering) 

 

Voorzien in voldoende aanbod voor huisvesting van doelgroepen  
Vergroten toegankelijkheid woningen en woningmarkt (ouderen, starters etc.)  
Vergroten van de kwaliteit van de omgeving, bijvoorbeeld toevoegen sociale 
voorzieningen voor zorg en welzijn 

 

Duurzaamheid (20 punten)  
Gebiedsgericht toepassen van duurzaamheid, bijvoorbeeld collectieve 
afvalinzameling 

 

Combinatie van energiebesparing en economische voordelen, zoals lage woonlasten 
voor bewoners van de wijk (lage epc, zonne-energie) 

 

Klimaatbestendige maatregelen, zoals KWO en groene daken/gevels  
Gebruik van duurzame materialen  
Integrale aanpak (10 punten)  
Inhoudelijke samenhang van fysiek en sociaal  
Snelle uitvoerbaarheid (10 punten)  
Fysieke start voor 1 januari 2012  



BIJLAGE 5: Inhoud van de projectaanvraag en de beoordelingscriteria voor 
ISV-bodem projecten  
 
De definitieve verdeling van middelen voor bodemsaneringen vindt plaats na 1 september 
2011. Bij aanvang van de budgetperiode kunnen aanvragen worden gedaan voor nader 
onderzoek naar potentiële spoedlocaties, voor saneringen die binnen afzienbare tijd gestart 
worden en indien nodig voor doorloop van lopende saneringen. 
 

In de aanvraag geeft de gemeente gemotiveerd aan: 
• De noodzaak van uitvoering van het onderzoek/de sanering; 
• De geraamde kosten. Voor een nader onderzoeken kan voor elk aanvraag tot € 

30.000,- een raming achterwege blijven; 
• De financiële inzet van derden; 
• De financiële inzet van de gemeente; 
Met deze informatie moet duidelijk worden in hoeverre de te behalen multiplier van 4 
wordt gerealiseerd. Het is vanuit het ISV niet toegestaan middelen buiten de 
ruimtelijke grenzen van bebouwde kom en uitleggebieden te besteden. 
• De scorelijst (zie boven) met motivatie per onderdeel; 
• Een planning waaruit blijkt dat het project voor 2015 zal zijn uitgevoerd en/of dat 

voor 2015 de risico’s zullen zijn beheerst. 
 
Beoordelingscriteria punten 
Maatregelen voor humaan spoedlocaties. 
Er is sprake van gezondheidsrisico’s bij het huidige of bij het beoogde 
gebruik 
 

50 

(Gebiedsgerichte) maatregelen voor spoedeisende 
grondwaterverontreinigingen in beschermde gebieden. Daarbij gaat het om 
contouren van beschermingsgebieden voor de winning van drinkwater en 
Natura 2000-gebieden. 
 

40 

Maatregelen voor spoedeisende grondwaterverontreinigingen op basis van 
overige argumenten binnen het verspreidingscriterium. 
 

30 

� Maatregelen voor spoedeisende bodemverontreinigingen op basis van 
ecologische risico’s. 
Hierbij wordt de nieuwe beoordelingssystematiek gehanteerd die vanaf het 
eerste kwartaal van 2010 beschikbaar is. 

20 

Maatregelen die bijdragen aan gebiedsgerichte benadering van 
grondwaterbeheer 
 

10 

Het project waarvan de sanering onderdeel uitmaakt 
• Draagt bij aan overige ISV-beleidsdoelen; 
• heeft maatschappelijk belang (wij hanteren hierbij het afwegingskader 

duurzaamheid (zie toelichting afwegingskader duurzaamheid in bijlage 
6); 

• heeft economisch belang (idem);  
• draagt stimulering van binnenstedelijk bouwen; 
draagt bij aan duurzame energiemaatregelen; 

10 

BIJLAGE 6: Het Afwegingskader Duurzaamheid 





Artikelgewijze toelichting

Artikel 2 Criteria
Het provinciaal Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010 – 2014 “meer focus op kwaliteit 
stedelijk gebied” is door Provinciale Staten van Utrecht op 14 december 2009 vastgesteld. 
Hierin zijn de beleidslijnen met betrekking tot de onderdelen wonen, bodem en geluid verder 
uitgelegd. Voor een nadere detaillering van de criteria m.b.t wonen wordt verwezen naar het 
schema ‘beoordelingscriteria voor projectaanvragen ISV-algemeen’, welke is opgenomen in 
de toelichting. Voor een nadere detaillering van de criteria m.b.t. bodem wordt verwezen 
naar het schema ‘inhoud van de projectaanvraag en de beoordelingscriteria voor ISV-bodem 
projecten’, welke ook is opgenomen in de toelichting. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264148, 
houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 
provincie Utrecht) 
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 39 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat provinciale staten het wenselijk achten om activiteiten te stimuleren die 
bijdragen aan sociale cohesie gericht op jongeren (wijkgericht werken, laaggeletterdheid en 
ouderbetrokkenheid), participatie van jongeren in relatie tot actief burgerschap, onderwijs en 
werk voor jongeren in kwetsbare posities en stimuleren van sectorale samenwerking in zorg 
en techniek;  
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Jongeren: personen tot 28 jaar; 
c. project: geheel van activiteiten zoals vastgelegd in het bij de subsidie-aanvraag 

ingediende projectplan; 
d. subsidiabele kosten: de kosten die bij het verstrekken en vaststellen van de subsidie 

worden meegenomen, respectievelijk de feitelijke hoogte van die kosten. 
 
Artikel 2 Criteria  
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 39 van de Asv, die 
voldoen aan de volgende criteria: 

a. de activiteiten passen binnen de kaderstelling Sociale Agenda 2010-2011 van de 
provincie Utrecht;

b. de activiteiten zijn niet in strijd met het lokale beleid op het gebied van integratie en 
participatie of onderwijs en arbeidsmarkt; 

c. de activiteiten zijn bovenlokaal opgezet, of hebben een bovenlokale uitstraling 
(voorbeeldfunctie) die overdraagbaar is naar andere gemeenten binnen de provincie 
Utrecht; 

d. er is sprake van samenwerking in ontwerp, uitwerking en uitvoering tussen twee of 
meer organisaties en deze samenwerking wordt duidelijk omschreven; en 

e. de activiteiten sorteren een langdurig effect met betrekking tot aanpak en werkwijze 
en verankering binnen de betrokken organisatie(s). 
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Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen  
Subsidie kan worden verstrekt aan: een rechtspersoon. 
 
Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend) 
1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.  
2. In aanvulling op artikel 7, tweede lid, van de Asv overlegt de aanvrager bij de aanvraag 
om subsidie de volgende gegevens: 
a. een voorstel op welke wijze en volgens welke planning het project na de startfase wordt 
geïmplementeerd in de organisatie; en 
b een voorstel hoe het project en de resultaten ervan gevolgd en vastgelegd worden. 

Artikel 5 Weigeringsgronden  
In aanvulling op artikel 10 van de Asv gelden de volgende weigeringsgronden:  
1. Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien voor de activiteiten geen financiële bijdrage 
van minimaal 50% van de subsidiabele kosten wordt geleverd door derden. 
2. Subsidie kan worden geweigerd indien: 
a. er reeds subsidie is verstrekt aan dezelfde aanvrager op grond van deze 
uitvoeringsverordening of op grond van de Subsidieverordening Sociale Agenda 2010-2011 
provincie Utrecht;  
b. het project gefinancierd kan worden op grond van andere wettelijke regelingen;  
c. omwille van inhoudelijke en regionale spreiding een thema of een gemeente door middel 
van subsidieverlening wordt oververtegenwoordigd. 
 
Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1. Subsidie wordt verstrekt tot ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten van het project 
met een minimum van € 10.000,-.  
2. Tot de subsidiabele kosten behoren de eenmalige kosten van de ontwikkeling en realisatie 
van een project.  
 
Artikel 7 
Het subsidieplafond bedraagt € 1.300.000,- voor het tijdvak 2010 en € 576.000,- voor het 
tijdvak 2011. 
 
Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient: 

1. de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen uiterlijk 1 april 2012 te hebben 
afgerond; 

2. de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen te starten binnen zes maanden na de 
dag van verzending van de beschikking tot subsidieverstrekking. 

 
Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van  
1 januari 2012. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het 
besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.  
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Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 
2010-2011 provincie Utrecht.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
Voor de periode 2010-2011 spitst het programma Sociale Agenda zich toe op het versterken 
van de sociale infrastructuur voor jongeren in kwetsbare posities. Vanuit onze bovenlokale 
rol stimuleren we (gemeentelijke) grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij werken we 
met name vraaggestuurd en vanuit een integrale aanpak waarbij we gemeenten, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties versterken in de uitvoering van hun werk. Subsidies in het 
kader van de Sociale Agenda moeten passen binnen de Kadernotitie Focus op Jongeren 
2010-2011 zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 22 maart 2010.  
 
Artikelgewijs 
 
Artikel 2 
Er bestaan al veel initiatieven om de positie van jongeren in kwetsbare posities te versterken. 
Er is echter nog vaak sprake van initiatieven die op zichzelf staan, tijdelijk zijn of afhankelijk 
zijn van tijdelijke financieringsbronnen zoals subsidies. 
Vanuit de Sociale Agenda stimuleren we dat gemeenten, maatschappelijke organisaties, 
onderwijs en bedrijfsleven in regionaal verband samenwerken aan structurele maatregelen. 
Deze subsidieverordening is daar dan ook op gericht. Met subsidie streven we duurzame 
activiteiten met blijvend resultaat na gericht op de versterking van de sociale infrastructuur 
van jongeren.  
 
Artikel 5 
Voor zowel het inhoudelijk als het financieel draagvlak en de gewenste netwerkvorming, is 
het van belang dat de activiteiten meer financiers kennen dan de provincie. De provincie 
bekostigt daarom nooit meer dan 50% van de te subsidiëren activiteit(en).  
Omdat gestreefd wordt naar versterking van de sociale infrastructuur in de gehele provincie 
Utrecht, is het van belang dat verschillende partijen op verschillende lokaties de daarvoor 
noodzakelijke activiteitein ontplooien en in aanmerking kunnen komen voor een 
subsidiebijdrage van de provincie Utrecht.  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, 
houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sportstimulering 2008 - 2011 
provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 40 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het provinciaal bestuur het wenselijk acht om door middel van 
(breedte)sportstimuleringsbeleid ertoe bij te dragen dat eind 2011 meer (duurzame) 
samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen tussen sport, onderwijs en buurt en meer 
niet-sportief actieve Utrechters sportief actief zijn geworden; een en ander zoals omschreven 
in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht.  
b. breedtesport: geheel aan georganiseerde acties en activiteiten binnen de 

provincie, waaraan mensen kunnen deelnemen, dat ten doel heeft mensen in 
staat te stellen tot het verrichten van lichamelijke inspanning met of zonder 
sociale ontmoeting; 

c. BSI: Breedtesport Impuls van het Ministerie van VWS; 
d. BOS-impuls: Buurt Onderwijs Sport impuls van het Ministerie van VWS; 
e. cultuurhuis: multifunctionele accommodatie waarin minimaal drie organisaties of 

instellingen (participanten) zijn gehuisvest. Minimaal twee hiervan zijn 
maatschappelijke instellingen, waaronder een bibliotheekvestiging of 
bibliotheekvoorziening. Deze instellingen voeren een gezamenlijk management 
en een gezamenlijke programmering. Het cultuurhuis heeft een 
gemeenschappelijke ruimte waarin activiteiten kunnen plaatsvinden. Een 
cultuurhuis heeft een ontmoetingsruimte ten behoeve van een woonkern, dorp of 
woonwijk waarmee wordt bijgedragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie; 

f. jongeren: personen van 4 tot en met 24 jaar; 
g. multifunctionele voorziening: buurthuis, dorpshuis of cultuurhuis; 
h. sportarrangement: georganiseerd activiteitenaanbod binnen de provincie, 

waarmee mensen daadwerkelijk deel kunnen nemen aan breedtesport en aldus 
een actieve leefstijl kunnen realiseren; 

i. sport- en bewegingsstimulering: geheel aan georganiseerde maatregelen, acties 
en activiteiten binnen de provincie, waarmee wordt beoogd mensen op de hoogte 
te stellen van, uit te nodigen tot of daadwerkelijk deel te laten nemen aan 
breedtesport en aldus een actieve leefstijl te bevorderen; 

j. ouderen: personen die 55 jaar of ouder zijn; 
k. vernieuwend samenwerkingsverband: nieuwe vormen van samenwerking tussen 

personen en instellingen, tussen personen onderling of tussen instellingen 
onderling. 
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Artikel 2 Criteria 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 40 van de Asv die 
bovenlokaal zijn opgezet, of een bovenlokale uitstraling (voorbeeldfunctie) hebben en gericht 
zijn op een of meer van de volgende thema’s: 
 
a. Versterking van de sportinfrastructuur 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de ondersteuning van partijen bij de 
versterking van de sportinfrastructuur binnen de provincie op één van de volgende drie 
thema’s: 
a. beleidsondersteuning sport en bewegen (digitaal sportloket, ondersteuning van sportbeleid 
voor gemeenten, netwerkbijeenkomsten, ondersteuning van sportbeleid voor 
sportbijeenkomsten); 
b. sportvrijwilligers (scholing, workshops en kwaliteitszorg); 
c. innovatieve ontwikkelingen (samenwerkingsinitiatieven sport in relatie met bedrijfsleven en 
onderwijs). 
 
b. Versterking van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie op 
het gebied van buurt, onderwijs en sport op één van de volgende drie thema’s: 
a. sport en bewegen jeugd (informatievoorziening aan gemeenten, start BOS-projecten); 
b. nieuwe sportarrangementen (initiatieven samenwerking nieuw sportaanbod); 
c. jeugdsportfonds (ondersteunen backoffice). 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. richt zich op de ontwikkeling van 
nieuwe sportmogelijkheden, waardoor (meer) jongeren in de schoolgaande leeftijd (basis- en 
voortgezet onderwijs) uitgedaagd worden tot bewegen. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. richt zich op de ontwikkeling van 
producten of methodieken voor nieuw te starten sportarrangementen, die ook elders in de 
provincie geïmplementeerd kunnen worden. 
 
c. Sport en ruimte 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie die 
ten doel hebben om in kleine kernen en wijken plannen te ontwikkelen om bestaande en 
culturele en maatschappelijke voorzieningen te gebruiken als ontmoetingsplaats voor onder 
andere sport en bewegen. 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid: 
a. richt zich zoveel mogelijk op kennisontwikkeling met betrekking tot multifunctionele 
voorzieningen in kleine kernen of wijken in relatie tot sport; 
b. is aantoonbaar tot stand gekomen op basis van samenwerking met het lokale culturele en 
maatschappelijke aanbod op de betreffende locatie. 
 
d. Sportstimulering van specifieke doelgroepen 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie die 
ten doel hebben sport- en bewegingsaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke 
doelgroepen, waarvan de sportdeelname achter blijft: jongeren ( 4 tot en met 24 jaar), 
lichamelijk gehandicapten, allochtone(n) (meisjes) en niet sportief actieve ouderen. 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid voldoet zoveel mogelijk aan de volgende eisen: 
a. het project heeft een meerwaarde voor de sportstimulering van de betreffende doelgroep; 
b. de in het project toegepaste methodiek is overdraagbaar. 
 
e. Aanstormend talent in relatie tot breedtesport  
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken op het gebied van aanstormend talent 
binnen de provincie in relatie tot breedtesport op één van de volgende drie thema’s: 
a. het oprichten van een provinciaal talentenfonds (ondersteuningsfonds individuele 
sporters); 
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b. het creëren van faciliteiten (het met samenwerkingspartners ontwikkelen van 
talentencentra in de provincie); 
c. voor side-events breedtesport in relatie met topsport (het organiseren van 
breedtesportactiviteiten rondom topsportevenementen). 
2. Voor subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. kunnen Utrechtse jonge 
sporttalenten in aanmerking komen die: 
a. woonachtig zijn in de provincie; 
b. actief verbonden zijn aan een sportvereniging in de provincie; 
c. door NOC*NSF zijn gekwalificeerd als behorend tot de categorie T2-status (2008) of de 
categorie ‘belofte’ of ‘nationale belofte’ (voorkomen op de zogenaamde Topsport Expertise 
Centrum Net lijst); 
d. aannemelijk kunnen maken dat zij als gevolg van die status, het intake- en vervolggesprek 
(gevoerd door het Olympisch Netwerk Midden-Nederland) ten behoeve van hun sportieve 
ontwikkeling incidenteel extra kosten maken voor sportieve activiteiten. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. richt zich op het met 
samenwerkingspartners ontwikkelen van talentencentra voor jonge sporttalenten in de 
provincie conform de ambities van het Ministerie van VWS. 
4. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. richt zich op de (mede) financiering 
van stimulerende (breedte) sportprogramma’s voor jeugd en jongeren gekoppeld aan 
topsportevenementen in de provincie. 
 
Artikel 3 Aanvraag (Doorlopend)  

a. Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend voor aanvang van 
de activiteiten. 

b. Bij de aanvraag in het kader van artikel 2, onder e, sub 1a, worden, in aanvulling op 
het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Asv de volgende gegevens verstrekt: 
1. de originele betalingsbewijzen; 
2. een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager door NOC*NSF gekwalificeerd is als 

behorend tot de categorie T2-status (2008) of de categorie ‘belofte’ of ‘nationale 
belofte’ (plaatsing op de zogenaamde Topsport Expertise Centrum Net lijst). 

 
Artikel 4 Weigeringsgronden  
In aanvulling op artikel 10 van de Asv gelden de volgende weigeringsgronden:  
1. Subsidie kan worden geweigerd indien: 

a. de activiteit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de 
(beleids)doelen zoals geformuleerd in de Provinciale uitvoeringsnota Sportstimulering 
2008 – 2011; 

b. de resultaten die beoogd worden met de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd 
niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn 
geformuleerd. 

2. Subsidie als bedoeld in artikel 2, onder e, sub 1a, wordt in ieder geval geweigerd indien de 
betreffende betalingsbewijzen niet kunnen worden overgelegd. 
 
3. Subsidie als bedoeld in artikel 2, onder e, sub 1b, wordt in ieder geval geweigerd indien 
het centrum reeds is gerealiseerd. 
 
Artikel 5 Hoogte van de subsidie 
1. De hoogte van de subsidie bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met d, bedraagt 
maximaal 100 procent van de subsidiabele kosten van het project. 
2. Indien de hoogte van de subsidie door toepassing van het eerste lid minder dan € 10.000 
bedraagt, wordt de subsidie geweigerd. 
3. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 2, onder e, bedraagt maximaal  
€ 5.000 per sporttalent op jaarbasis. 
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Artikel 6 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond 2011 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt  
€ 40.000. 
2. Het subsidieplafond 2011 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt  
€ 60.000.  
3. Het subsidieplafond 2011 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder c, bedraagt  
€ 60.000. 
4. Het subsidieplafond 2011 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder d, bedraagt  
€ 25.000.  
5. Het subsidieplafond 2011 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder e, bedraagt  
€ 70.000.  
 
Artikel 7 Europese regelgeving  
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012. Als 
het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening 
in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 9 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sportstimulering 
2008 - 2011 provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. . 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting  

Achtergrond 
De provincie streeft ernaar om het onderwerp sport de komende jaren te intensiveren en te 
verbreden tot het thema “bewegen”. 
Daarbij gaat het om het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een programma waarmee we 
de provincie in beweging kunnen houden en krijgen (breedtesportstimulering). Topsport 
stimuleert breedtesport. Daarom zetten wij ons er de komende periode ook voor in om, 
samen met de stad Utrecht, topevenementen als het Jeugd Olympisch Festival en de Tour 
de France naar Utrecht te halen.” Deze evenementen worden gefinancierd uit een apart 
evenementenbudget en komen dus niet in aanmerking voor subsidie op basis van deze 
verordening. 
 
De provinciale beleidsvoornemens en het uitvoeringsprogramma voor de breedtesport voor 
2008 t/m 2011 zijn opgenomen in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”.  
Deze regeling beoogt de realisatie van het in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging” 
geformuleerde provinciale sportbeleid 2008 t/m 2011. De regeling bevat 
subsidiemogelijkheden voor: 
- het versterken van de sportinfrastructuur; 
- het versterken van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport; 
- sport en ruimte; 
- sportstimulering van doelgroepen; 
- aanstormend talent in relatie tot breedtesport.  
 
Om alle speerpunten in uitvoering te kunnen nemen is voor 2008 en 2009 per speerpunt een 
subsidieplafond aangegeven. Voor de daaropvolgende jaren kunnen (wederom) 
(deel)subsidie-plafonds worden vastgesteld. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 2, onderdeel a 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 1 van het uitvoeringsprogramma: 
versterken van de sportinfrastructuur. Sportservice Midden Nederland (SMN) heeft de 
afgelopen jaren als tweedelijns organisatie ondersteuning geboden bij de versterking van de 
sportinfrastructuur. Deze ondersteuning is en blijft nodig om partijen (gemeenten, 
sportverenigingen) in staat te stellen een goede sportinfrastructuur op te bouwen en te 
kunnen continueren. Met dit artikel kan de ondersteuning van SMN voor het vervullen van 
deze functie worden voortgezet, maar kunnen ook andere organisaties voor deze activiteiten 
subsidie aanvragen.  
 
Artikel 2, onderdeel b 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 2 van het uitvoeringsprogramma: 
versterken van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport. Door middel van een 
subsidie kunnen in aanvulling op de ervaringen van de BOS-regeling en de proeftuinen Sport 
van VWS effectieve nieuwe producten of methodieken voor sportstimulering voor jongeren 
ontwikkeld worden en beschikbaar komen. Die nieuwe sportarrangementen moeten bij 
voorkeur breed toepasbaar zijn. Zowel sportverenigingen of sportscholen als derden kunnen 
hier een bijdrage aan leveren.  
 
Artikel 2, onderdeel c 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 3 van het uitvoeringsprogramma: sport 
en ruimte. De subsidieregeling richt zich op het creëren van randvoorwaarden met 
betrekking tot sport en bewegen voor multifunctionele voorzieningen. Wij voeren een actief 
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beleid gericht op het leveren van een bijdrage aan cultuurhuizen in onze provincie. Het is 
gewenst bestaande buurt-, dorps- of cultuurhuizen ook voor sportstimulering te benutten. 
Hiermee wordt sporten en bewegen bij uitstek laagdrempelig en dus toegankelijk 
aangeboden. Door te focussen op kleine kernen of wijken wordt ook een extra stimulans 
gegeven aan het behoud resp. de verbetering van de sociale cohesie en leefbaarheid in 
onze kleine kernen of wijken.  
 
Artikel 2, onderdeel d 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 4 van het uitvoeringsprogramma: 
sportstimulering voor specifieke doelgroepen. Een aantal groepen worden als specifieke 
doelgroepen voor sport- en bewegingsdeelname aangemerkt. Op dit moment zijn dat 
jongeren (4 t/m 24 jaar), lichamelijk gehandicapten, allochtonen (met name allochtone 
meisjes) en niet sportief actieve ouderen. (Lichamelijk) gehandicapten hebben behoefte aan 
een verbetering van de mogelijkheden voor (regionaal) aangepast sporten. De voorgestelde 
maatregelen voor jongeren in de schoolgaande leeftijd zijn uitgewerkt in artikel 4.  
 
Artikel 2, onderdeel e 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 5 van het uitvoeringsprogramma: 
aanstormend talent in relatie tot breedtesport. Breedtesport en topsport versterken elkaar. 
Daarom is het gewenst om aanstormend jong sporttalent faciliteiten te kunnen bieden om 
langer in de regio te kunnen blijven sporten. Die mogelijkheid wordt hier zowel met een 
individuele regeling als met een collectieve regeling geboden. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT155, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Tijdsordening provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 37 van de  
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat: 
- binnen het maatregelenpakket van de Utrechtse regionale samenwerking VERDER  
€ 3.000.000 is bestemd voor het “Programma Tijdsordening”;  
- de provincie Utrecht in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad is aangewezen als 
coördinerende organisatie om de maatregel namens de VERDER partners uit te voeren; 
- de maatregel zich richt op het breed implementeren van ‘tijdsordening’-maatregelen bij 
werkgevende organisaties in de VERDER werkkernen; 
- het doel is dat werkgevende organisaties overgaan tot implementatie van één of meerdere 
‘tijdsordening’-maatregelen en zich daarmee ook in de buitenwereld profileren;  
- deze maatregel opgepakt wordt via de mobiliteitsplatforms als bedoeld in de NoRegret 
maatregel ‘Oprichten mobiliteitsplatforms’;  
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;   
b. Mobiliteitsplatform VERDER: een op initiatief van VERDER tot stand gekomen lokaal 

samenwerkingsverband tussen overheden en bedrijfsleven waarin afspraken worden 
gemaakt om de bereikbaarheid van werkgevende organisaties te verbeteren; 

c. Tijdsordening: maatregelen waardoor het mogelijk is voor medewerkers om te 
flexwerken of telewerken met het oog op het reizen buiten de spits, dan wel niet 
reizen; 

d. Werkgevende organisaties: werkgevende organisaties als bedoeld in artikel 3; 
e. Werkkernen: deze regeling betreft de volgende werkkernen: 

1. Utrecht Centrum; 
2. Amersfoort Centrum/de Isselt; 
3. Bedrijvenpark en- knooppunt Lage Weide; 
4. Uithof/Rijnsweerd; 
5. Hilversum Centrum/Mediapark; 
6. Amersfoort  Noord (A1 zone); 
7. A12-zone (inclusief Papendorp); 
8. Nieuwegein; 
9. Zeist; 
10. Soest-Baarn-Leusden.  
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Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 37 van de Asv, die 
gericht zijn op het niet reizen of buiten de spits reizen van medewerkers van organisaties als 
bedoeld in artikel 3. 
2. Subsidie wordt slechts verstrekt als de gemeente, waar de organisatie, bedoeld in het 
eerste lid,  is gevestigd, financieel vertegenwoordigd is binnen VERDER.  
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
werkgevende organisaties die zijn aangesloten bij een onder VERDER opgericht 
mobiliteitsplatform en die tevens een actieplan mobiliteitsmanagement hebben opgesteld.  
 
Artikel 4 Aanvraag  
1. De aanvraag kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend.  
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de ASV worden bij de aanvraag in ieder 
geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a. een afschrift van het besluit van de directie van het bedrijf/de organisatie om tot invoering 
van de tijdsordening maatregel waarvoor de subsidie wordt gevraagd, over te gaan; 
b. het uitgewerkte plan voor invoering van de tijdsordening maatregel waarvoor de subsidie 
wordt gevraagd, inclusief een begroting van de kosten per werknemer en de wijze van 
monitoring van de effectiviteit van de maatregel; 
c. het ingevulde formulier projectaanvraag tijdsordening zoals opgenomen in de bijlage. 
 
Artikel 5 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2010 tot en met 2012 bedraagt € 2.850.000,-. 
2. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst.  
 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd, indien de activiteit 
naar het oordeel van gedeputeerde staten niet of onvoldoende bijdraagt aan de 
(beleids)doelen zoals geformuleerd in het maatregelenpakket VERDER.  

Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. Hoogte van de subsidie is maximaal € 900 per medewerker die als gevolg van 
tijdsordening structureel minimaal 2 dagen per week buiten de spits reist, met een minimum 
van € 1.000 en een maximum van € 50.000 per organisatie; 
2. De bijdrage per medewerker is maximaal 50% van de werkelijke kosten per medewerker. 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
a. aanpassingen van de thuiswerkplek op telewerken; 
b. apparatuur en programmatuur ter ondersteuning van telewerken. 
 
Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger toont op basis van betrouwbare monitoringinformatie aan, hoeveel 
dagen medewerkers waarvoor een subsidie is toegekend, als gevolg van tijdsordening 
structureel gemiddeld per week niet, of buiten de spits hebben gereisd. Dit gebeurt twee jaar 
na invoering van de tijdsordening maatregel.  
 
Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 
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Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 
januari 2013. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de 
uitvoeringsverordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad.  
 
Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Tijdsordening 
provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen
Onder de naam VERDER werken regionale overheden samen aan de bereikbaarheid van 
onze provincie. Er is een pakket aan maatregelen opgesteld met een omvang van € 500 
miljoen om daar tot 2020 een bijdrage aan te leveren. Een bedrag van € 3 miljoen is 
uitgetrokken voor het implementeren van maatregelen op de korte termijn, die zijn samen te 
vatten onder het begrip ‘tijdsordening’. Het gaat om maatregelen die werkgevende 
organisaties kunnen nemen en die gericht zijn op het bieden van flexibiliteit aan werknemers 
met betrekking tot werktijden en –locaties. Doordat een percentage werknemers zich op 
andere momenten van de dag (buiten de spits) en/of vanuit/naar andere locaties naar hun 
werk gaan, dan wel anders hun zakelijke ritten plannen, ontstaat er op het wegennet ruimte 
voor mobilisten, die geen alternatief hebben. Van de beschikbare € 3 miljoen wordt € 
150.000 gereserveerd voor de kosten van uitvoering en controle van deze verordening.

Artikel 2 Criteria
De bedoeling van de regeling is om werkgevende organisaties te stimuleren medewerkers 
structureel buiten de spits te laten reizen of niet te laten reizen. Dat kan op verschillende 
manieren worden bereikt. De keuze voor een maatregel is aan de betreffende organisatie  
(bedrijf).    
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen
Alleen werkgevende organisaties die zijn aangesloten bij een onder VERDER opgericht 
mobiliteitsplatform en die tevens een actieplan mobiliteitsmanagement hebben opgesteld 
komen voor een bijdrage uit deze regeling in aanmerking.  
 
Artikel 4 Aanvraag 
In het plan voor invoering van de tijdordening maatregel moet nadrukkelijk zijn aangegeven 
op welke wijze de effectiviteit van de maatregel wordt gemonitord. Aan de hand van de 
monitoring moet desgevraagd aan subsidieverstrekker worden aangetoond dat 
‘medewerkers waarvoor een bijdrage is ontvangen als gevolg van tijdsordening structureel 
gemiddeld minimaal 2 dagen per week niét, of búiten de spits zijn gaan reizen ‘.  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, 
nr. 2010INT264146, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening (Uitvoeringsverordening subsidie erfgoedparels provincie 
Utrecht) 
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 33, aanhef 
en onderdeel a, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het provinciaal bestuur op 31 mei 2010 de notitie “Evaluatie erfgoedparels 
en beleid 2010 en verder” vastgesteld heeft, waarin beleid is geformuleerd voor 
instandhouding en versterking van bijzonder provinciaal cultureel erfgoed in de jaren 2010 en 
verder; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht. 
 
Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33, aanhef en 
onderdeel a, van de Asv die gericht zijn op de restauratie van industrieel erfgoed, mits deze: 
a. zijn opgenomen in de top 100 van het rapport; en 
b. tevens op een rijks- of gemeentelijke monumentenlijst staan. 
2. Subsidie voor de restauratie van industrieel erfgoed, bedoeld in het eerste lid, wordt 
slechts verstrekt indien: 
a. er voor het object of complex een goed onderbouwd herbestemmingsplan ligt en 
aantoonbaar vooruitzicht gegeven wordt op herbestemming, blijkend uit een sluitend 
exploitatieplan; en 
b. er sprake is van tenminste één van de volgende aspecten:  
1e. grondgebondenheid, inhoudende dat de industrie waartoe het object of complex behoort, 
voortgekomen is uit de traditionele bestaansmiddelen van de regio; 
2e. representativiteit, inhoudende dat de industrie waartoe het object of complex behoort, een 
bepaalde ontwikkeling van de regio het best vertegenwoordigt; 
3e. identiteit, inhoudende dat de industrie waartoe het object of complex behoort, in de regio 
meer voorkomt dan elders of kenmerkend is door verschijningsvorm of landmark-functie; 
4e. ensemblewaarde, betreffende de setting en context van het industrieel erfgoed; of 
5e. gegronde reden voor subsidieverstrekking vanwege actuele ruimtelijke of economische 
ontwikkelingen.     
 
Artikel 3 Aanvraag (Tender) 
1. Aanvragen worden ingediend jaarlijks vóór 15 september, door middel van het bij de 
provincie Utrecht verkrijgbare ’Aanvraagformulier Erfgoedparels’. 
2. Voorrang wordt gegeven aan herbestemmingen die het meest bijdragen aan provinciale 
beleidsdoelstellingen.   
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Artikel 4 Hoogte van de subsidie 
1. De subsidie voor de restauratie van industrieel erfgoed, bedraagt ten hoogste 70% van de 
totale restauratiekosten, inclusief de kosten van het opstellen van een restauratie of 
herbestemmingsplan, met een maximum van € 700.000,-. 
2. Indien een subsidie minder bedraagt dan € 200.000,- wordt zij niet verstrekt. 
3. Geen subsidie wordt verstrekt indien de restauratie daarvoor reeds begonnen is.  
 
Artikel 5. Subsidieplafond 
Het subsidieplafond bedraagt € 1 miljoen voor het tijdvak 2011. 

 
Artikel 6 Adviescommissie 
Aanvragen om subsidie kunnen voor advies worden voorgelegd aan de Adviescommissie 
Cultuur provincie Utrecht. 
 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
Bij de beschikking tot subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten de verplichting 
opleggen dat het gerestaureerde object op een door hen te bepalen manier voor het publiek 
toegankelijk zal zijn. 
 
Artikel 8 Nationale monumentenregeling 

Voor zover subsidie wordt verstrekt aan een onderneming wordt deze verstrekt voor 
activiteiten die passen binnen de doelstellingen en voldoen aan de voorwaarden van de 
Nationale regeling voor instandhouding en het herstel van beschermde historische 
monumenten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie bij beschikking N606/2009. 
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad 
wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie erfgoedparels provincie 
Utrecht. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen

Als uitwerking van het Cultuurprogramma 2005-2008  voor wat betreft het cultureel erfgoed 
hebben Provinciale Staten van Utrecht het CHS-Uitvoeringsprogramma 2006 en 2007 
vastgesteld. Hierin is een viertal programmalijnen uitgezet. Behalve gebiedsprojecten, 
sturing van ruimtelijke ontwikkelingen en publieksbereik is een aanzet gegeven voor het 
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed. Dit fonds is gericht op een incidentele investering in 
het behoud van erfgoedparels. Het fonds is bedoeld om de individuele problematiek op te 
lossen van een aantal buitengewone monumentale gebouwen of gebouwencomplexen, die 
belangrijke representanten zijn voor het Utrechtse provinciale erfgoed.  
In 2008 en 2009 hebben PS prioriteit gelegd bij twee categorieën monumenten: kerken (en 
kapellen) en het industrieel erfgoed. In 2010 is de beleidsnotitie “Evaluatie Erfgoedparels en 
Beleid 2010 en 2011” opgesteld. De subsidieregeling voor kerken en kapellen wordt 
opgeheven, de regeling voor industrieel erfgoed wordt gecontinueerd.   
 

Artikelgewijs 
 
Artikel 2 Criteria

Als uitwerking van de Cultuurhistorische Atlas (Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de 
provincie Utrecht. Auteur: Roland Blijdenstijn,  3e gewijzigde druk, Utrecht, 2007, ISBN 
97890 76092 409) is in 2006 een groslijst gemaakt van alle bekende industriële objecten en 
complexen in de provincie Utrecht. Uitgangspunt hierbij was een gebiedsgebonden identiteit. 
Uit deze lijst is de top 20 geselecteerd, die als “vensters” een indruk geven van de aard en 
de problematiek van het industrieel erfgoed in de provincie (het rapport “20 vensters op 
industrieel erfgoed in de provincie Utrecht”, een cultuurhistorische verkenning. Auteur: Kees 
Volkers. Een publicatie van de provincie Utrecht in samenwerking met Usine. Utrecht, 2e

herziene en uitgebreide druk, 2009). Provinciale Staten hebben op 5 februari 2007 de 
Kadernotitie Industrieel Erfgoed in de provincie Utrecht vastgesteld en hiermee handen en 
voeten gegeven aan de mogelijkheid als provincie in te zetten op het industrieel erfgoed. Op 
basis van het rapport: “20 vensters op het industrieel erfgoed in de provincie Utrecht” is 
vervolgens een selectie van 100 gebouwen gemaakt, gerangschikt per deelgebied, analoog 
aan “Tastbare Tijd”.  
 
Met herbestemming wordt bedoeld dat na de restauratie van het object of complex ten 
behoeve waarvan subsidie wordt gevraagd, het complex, met behoud van haar 
monumentale waarden, geschikt is of zal worden gemaakt voor een nieuwe functie en dat 
die functie voor het object of complex ook realiseerbaar is. Onderdeel van de 
subsidieaanvraag zal zijn dat ten behoeve van die nieuwe functie ook een partij bekend is 
die deze nieuwe functie zal vervullen en daartoe een reëel en haalbaar exploitatieplan kan 
overleggen waaruit mede blijkt dat de nodige vergunningen en ontheffingen kunnen worden 
verkregen.      
De partij die de restauratiesubsidie aanvraagt (de eigenaar) kan, maar behoeft niet dezelfde 
te zijn als de partij die het object of complex zal exploiteren in haar nieuwe functie.  
 
Artikel 3 Aanvraag:

Indien er 4 aanvragen zijn die alle 4 gelijkwaardig zijn, kan geselecteerd worden op de 
uiteindelijke bestemming. Voorrang kan gegeven worden aan bijvoorbeeld een 
herbestemming van het gebouw met een culturele bestemming. 
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Artikel 4  Hoogte van de subsidie:
Deze regeling is bedoeld als op zichzelf staande subsidie of als aanvulling op andere 
regelingen. Indien reeds een aanvraag via een andere regeling, bijvoorbeeld een 
rijksregeling, is gedaan, wordt deze eerst afgewacht, om stapeling van subsidiegelden te 
voorkomen.    
De subsidie kan in dat geval worden geweigerd op grond van artikel 10 van de Asv, 
wanneer geconcludeerd wordt dat de aanvrager de activiteiten ook zonder de gevraagde 
subsidie kan verrichten.  
 
Artikel 6:
Indien het aantal aanvragen het budget overstijgt en de aanvragen gelijkwaardig aan elkaar 
zijn of er om andere reden aanleiding voor bestaat, kunnen de aanvragen aan de 
Adviescommissie voor Cultuur provincie Utrecht voorgelegd worden. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264161, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
Kunsten, Media en Erfgoed provincie Utrecht )  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 33 van 
de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;; 
 
Overwegende dat de provincie Utrecht zich wil inzetten voor de volgende onderwerpen:  

- het behouden, ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed; 
- de provinciale geschiedenis; 
- het ondersteunen en stimuleren van de kwaliteit van:   

a. aanbod en afname op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst;  
b. artistieke producties, evenementen en podia; 

- het stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan en kennisnemen van 
cultuur; 

- het stimuleren van bibliotheekvernieuwing en bevorderen van structurele 
samenwerking bibliotheken; 

 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:   
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. BiSc: Bibliotheek Servicecentrum;  
c. SUB: Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken; 
d. vCnC: provinciale museumbeleid Van Collectie naar Connectie. 

Artikel 2 Criteria 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33 van de Asv die 
gericht zijn op  

a. cultuureducatie; 
b. cultuurparticipatie; 
c. bibliotheekvernieuwing, herstructurering en inhoudelijke vernieuwing in het kader van 

bibliotheekbeleid; 
d. ontwikkeling van voorzieningen op het gebied van nieuwe media, zoals opgenomen 

in de beleidsnota Beeldende Kunst 2010 – 2012; 
e. het stimuleren van de culturele infrastructuur in het kader van het programma Vrede 

van Utrecht; 
f. het ondersteunen en stimuleren van afname, spreiding, publieksbereik en de kwaliteit 

van het aanbod op het gebied van podiumkunsten; 
g. het stimuleren van amateurkunst, met als doel dat zoveel mogelijk inwoners 

deelnemen aan en kennisnemen van kwalitatief verantwoorde cultuur; 
h. het stimuleren en sturen van vroegtijdige inbreng van cultuurhistorische waarden in 

ruimtelijke ontwikkelingen door middel van cultuurhistorische verkenningen;  
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i. cultuurhistorische publicaties van bovenlokale aard; 
j. het geven van impulsen die het kwaliteitsniveau van zowel individuele musea als het 

Utrechtse museumbestel in zijn geheel ten goede komen. 
 

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
1 Subsidie als bedoeld in artikel 2, onder a, b en c, kan worden verstrekt aan: 
a. Stichting Kunst Centraal te Bunnik,  
b. Gemeenten in de provincie Utrecht, 
c. SUB, BiScC, regiobibliotheken in de provincie Utrecht, en gemeenten in het kader 

van overig bibliotheekvernieuwing, herstructurering en inhoudelijke vernieuwing in het 
kader van bibliotheekbeleid.  

2 Subsidie als bedoeld in artikel 2, onder j, kan uitsluitend worden verstrekt aan vCnC-
musea: Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Museum Veenendaal, Museum Rhenen, 
Museum Wijk bij Duurstede, Museum Woerden, Museum Spakenburg, Museum De 
Ronde Venen,Tabaksteeltmuseum Amerongen en Museumkwartier Zeist. 

 

Artikel 4 
a.  Aanvragen van stichting Kunst Centraal in het kader van cultuureducatie als bedoeld in     
 artikel 2, onder a, worden ingediend voor 1 oktober voor het daarop volgende jaar. 
b.  Aanvragen van gemeenten in het kader van cultuurparticipatie als bedoeld in artikel 2,    
 onder b, kunnen worden ingediend voor 1 november voor het daarop volgende jaar.  
c. Aanvragen voor overige activiteiten als bedoeld in artikel 2, kunnen gedurende het    
 kalenderjaar worden ingediend.  
 

Artikel 5 Adviescommissie 
Aanvragen om subsidie kunnen voor advies worden voorgelegd aan de adviescommissie 
Cultuur provincie Utrecht.  

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1.Subsidies tot € 125.000,- worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat wordt 
bepaald op basis van de aanvraag en de mate waarin wordt bijgedragen aan het bereiken 
van het beleidsdoel. 
2. Jaarlijkse subsidies kunnen worden aangepast conform de ontwikkeling van het loon- en 
prijspeil. 
 
Artikel 7 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 2  

a. onder h bedraagt voor 2011 € 250.000; 
b. onder i bedraagt voor 2011 € 73.500; 
c. onder j bedraagt voor 2011 €123.000; 

 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 8  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt 
uitgegeven na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang van de dag 
na de datum van uitgifte van het provinciaal blad. 
 

Artikel 9 Citeertitel 



3

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Kunsten, media en 
erfgoed provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen

Overwegende dat de provincie Utrecht zich wil inzetten voor de volgende onderwerpen:  
- Het behouden, ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed; 
- Provinciale geschiedenis; 
- Het ondersteunen en stimuleren van de kwaliteit van;   

a) aanbod en afname op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst;  
b) artistieke producties, evenementen en podia 

- Het stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan en kennisnemen van 
cultuur 

- Het stimuleren van bibliotheekvernieuwing en bevorderen van structurele 
samenwerking bibliotheken. 

 
Is bijgaande verordening opgesteld. Provinciale Staten stellen daartoe de hoofdlijnen van het 
cultuurbeleid ten minste eenmaal in de 4 jaren vast in een cultuurnota. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT264141 , houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
Aardgas-afleverinstallaties provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6, 31 en 36 van 
de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat: 
aardgas als vervoersbrandstof resulteert in een lagere uitstoot van luchtverontreinigende 
stoffen en broeikasgassen dan benzine en diesel; 
het provinciaal bestuur het wenselijk acht verduurzaming van het wegverkeer in de provincie 
Utrecht te bereiken door het gebruik van aardgas als vervoersbrandstof te stimuleren; 
het provinciaal bestuur het voorgaande ziet als de transitie naar biogas en waterstof als 
vervoersbrandstof; 
provinciale staten op 16 oktober 2006 hebben besloten om middelen vrij te maken voor het 
Provinciaal Programma Luchtkwaliteit en daarmee voor het stimuleren van aardgas als 
vervoersbrandstof; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. aardgas-afleverinstallatie: afleverinstallatie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voor het afleveren van aardgas aan 
voertuigen die aardgas als motorbrandstof gebruiken, bestaande uit een 
compressorinstallatie, een (eventuele) bufferopslag en één of meerdere aflevertoestellen;   
b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
c. dag: tijdvak van 12 aaneengesloten uren; 
d. de-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren 
niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen; 
e. groepsvrijstellingsverordening: Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 
augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VW EU) met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 214/3); 
f. kleine onderneming: een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en 
waarvan de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal de € 10 miljoen niet overschrijdt; 
g. middelgrote onderneming: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam 
zijn en waarvan de jaaromzet de € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen 
niet overschrijdt; 
h. grote onderneming: een onderneming waar meer dan 250 mensen werkzaam zijn en 
waarvan de totale jaaromzet de € 50 miljoen en/of het jaarlijks balanstotaal de € 43 miljoen 
overschrijdt. 
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Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 31 en 36 van de 
Asv  die gericht zijn op projecten ter oprichting van een aardgas-afleverinstallatie die voldoen 
aan de volgende eisen:   
a. er wordt een aardgas-afleverinstallatie opgericht voor het afleveren van aardgas ten 
behoeve van de openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer; 
b. de aardgas-afleverinstallatie beschikt over minimaal twee vulslangen: één voor 
personenwagens en één voor vrachtwagens. De vulslang is voorzien van een NGV2 
koppeling met een leiding van minimaal 16 millimeter doorsnede tussen de buffer en de 
dispenser; 
c. de aardgas-afleverinstallatie accepteert alle reguliere betaalwijzen waaronder 
internationale bankpassen en creditcards; 
d. de aardgas-afleverinstallatie heeft voldoende capaciteit voor minimaal 50 personen- 
voertuigen per dag. Hierbij wordt uitgegaan van een tankbeurt van 20 normaal kubieke meter 
aardgas per personenvoertuig; 
e. de aardgas-afleverinstallatie heeft minimaal de capaciteit om één vrachtwagen binnen 10 
minuten vol te tanken. Hierbij wordt uitgegaan van 250 normaal kubieke meter aardgas per 
vrachtwagen; 
f. er is sprake van een evenredig verspreid netwerk van aardgasafleverinstallaties over het 
grondgebied van de provincie Utrecht, waarbij onder een evenredig verspreid netwerk, bij het 
verstrekken van subsidies het volgende wordt verstaan: 
1e. subsidie kan worden verstrekt voor maximaal 24 projecten; 
2e. subsidie kan worden verstrekt voor maximaal 6 projecten per regio, te weten: 
 a. regio Centraal Utrecht: Utrecht,  Nieuwegein, Houten, Maarssen en Vianen; 

b. regio Noord-West Utrecht: Abcoude, Loenen, De Ronde Venen, Breukelen, 
Woerden, Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik; 
c. regio Eemland: Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest en 
Woudenberg; 
d. regio Zuid-Oost Utrecht: Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist en De Bilt. 

2. Om een regionaal dekkend netwerk te realiseren zal in ieder geval voorrang worden 
verleend aan een project in de volgende gemeenten: 
a. Amersfoort; 
b. Breukelen; 
c. Leusden; 
d. Maarssen; 
e. Nieuwegein; 
f.  Utrecht; 
g. Veenendaal; 
h. Woerden. 
 
Artikel 3 Vorm 
1. Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een renteloze lening ten behoeve van een 
project waarbij een aardgas-afleverinstallatie wordt opgericht. De subsidie wordt conform 
artikel 9 terugbetaald. 
2. Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening wordt een 
uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb gesloten.  
 
Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)  
1. Aanvragen kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend. 
2. De subsidieaanvraag  wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld formulier. 
3. Bij de aanvraag worden in ieder geval, in aanvulling op artikel 7 van de Asv, per project de 
volgende gegevens en bescheiden overgelegd: 
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a. een beschrijving van het marktperspectief voor de verkoop van aardgas als 
vervoersbrandstof door de aanvrager; 
b. een door de aanvrager ondertekende concept uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in 
artikel 3, tweede lid.  
4. Indien subsidie wordt gevraagd met inachtneming van artikel 11, aanhef en onder a, wordt 
bij de aanvraag een de-minimisverklaring overgelegd. 
 
Artikel 5 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond bedraagt € 2,4 miljoen. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden  
1. Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd als: 
a. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert; 
b. ten aanzien van de aanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering voor onrechtmatig 
verleende staatssteun geldt. 
2. Subsidie kan worden geweigerd indien: 
a. uit de beschrijving van het marktperspectief niet voldoende blijkt dat er een potentiële 
markt voor de verkoop van aardgas is;  
b.  het verstrekken van de subsidie niet leidt tot een evenredig verspreid netwerk van 
aardgas-afleverinstallaties over het grondgebied van de provincie Utrecht als bedoeld in 
artikel 2, aanhef en onderdeel f.  
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. Tot de subsidiabele kosten behoren de investeringskosten ten behoeve van het project als 
bedoeld in artikel 2.  
2. De subsidie met inachtneming van artikel 11, aanhef en onder a, bedraagt maximaal 50% 
van de investeringskosten met een maximum van € 100.000,-- per project. 
3. In geval van subsidieverstrekking met inachtneming van artikel 11, aanhef en onder b, 
behoren tot de subsidiabele kosten: 
a. de ombouwkosten van een bestaande pomp tot een aardgas-afleverinstallatie; 
b. bij de bouw van een nieuwe pomp, het verschil tussen de kostprijs van een benzinepomp 
en een aardgas-afleverinstallatie. 
4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: 
a. administratieve kosten die gemaakt worden ten behoeve van het project; 
b. kosten die gemaakt worden ten behoeve van het aanvragen van subsidie voor het project. 
5. De subsidie met inachtneming van artikel 11, aanhef en onder b, bedraagt: 
a. voor grote ondernemingen maximaal 35% van de investeringskosten met een maximum 
van € 100.000,-- per project; 
b. voor middelgrote ondernemingen maximaal 45% van de investeringskosten met een 
maximum van € 100.000,-- per project; 
c. voor kleine ondernemingen maximaal 55% van de investeringskosten met een maximum 
van € 100.000,-- per project. 
 
Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan het bestuursorgaan van de 
omstandigheid dat hij verwacht niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening 
opgenomen termijn te beschikken over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere 
(rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project. 
2. De subsidie-ontvanger betaalt jaarlijks, met ingang van 1 januari van het vierde jaar 
volgende op de datum van vaststelling van de subsidie, het subsidiebedrag in vier gelijke 
termijnen terug aan de provincie Utrecht. 
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Artikel 9 Uitstel of ontheffing betalingsverplichting 
1. De subsidie-ontvanger kan gedeputeerde staten uiterlijk 13 weken voor de in artikel 9, 
tweede lid bedoelde datum verzoeken om het subsidiebedrag in andere termijnen terug te 
betalen. 
2. De subsidie-ontvanger kan gedeputeerde staten met ingang van 1 januari van het vierde 
jaar volgende op de datum van vaststelling van de subsidie jaarlijks deugdelijk gemotiveerd 
verzoeken om ontheffing te verlenen van de verplichting genoemd in artikel 9, tweede lid.  
3. De ontheffing, bedoeld in het tweede lid, kan worden verleend indien: 
a. het marktperspectief voor aardgas als vervoersbrandstof is verdwenen; 
b. terugbetaling door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. 
3. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat bij het verzoek om ontheffing als bedoeld in het 
tweede lid een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en het vigerende controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie 
Utrecht gesubsidieerde instellingen wordt overgelegd.  
 
Artikel 10 Europese regelgeving 
Subsidie aan een onderneming wordt verstrekt met inachtneming van: 
a. de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun; of 
b. artikel 18 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 800/2008, Pb EU2008, 
L214/3. 
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt 
uitgegeven na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang van de dag 
na de datum van uitgifte van het provinciaal blad. 
 
Artikel 12 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Aardgas-afleverinstallaties 
provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen

Inleiding 
Verbetering van luchtkwaliteit en het terugdringen van de uitstoot van het broeikas CO2 zijn 
twee speerpunten in het Provinciaal Milieubeleidsplan. Luchtkwaliteit heeft een hoge prioriteit 
vanwege de effecten op de omgevingskwaliteit en de stagnatie van geplande woningbouw 
en aanleg van spitsstroken in de provincie Utrecht. Het steeds drukkere wegverkeer in de 
provincie draagt in hoge mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en aan de 
uitstoot van CO2. De provincie Utrecht ziet 'Rijden op Aardgas' als één van de 
mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Provinciale Staten van Utrecht heeft op 16 oktober 2006 ingestemd met het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit en heeft het project Rijden op aardgas daarin opgenomen. ‘Rijden 
op aardgas’ is het begin van het transitiepad naar biogas en waterstof, hetgeen voornamelijk 
een positief effect heeft op de uitstoot van CO2.  
 
“Kip-ei”-probleem en huidige situatie 
Rijden op aardgas is een schoon en goedkoop alternatief, echter het gebruik van aardgas als 
transportbrandstof in de provincie Utrecht blijft achter vanwege een typisch “kip-ei”-probleem. 
Er zijn geen aardgas-afleverinstallaties in de provincie dus schakelen partijen niet over op 
aardgasvoertuigen en omdat hierdoor de concrete vraag naar aardgas ontbreekt worden er 
geen aardgas-afleverinstallaties gerealiseerd. De provincie Utrecht wil een sleutelrol spelen 
in het oplossen van dit probleem. Door het geven van de juiste prikkels aan zowel de vraag- 
als aanbodzijde kan de provincie op succesvolle wijze de introductie van aardgas realiseren.  
 
Doelstelling en gewenste situatie 
Het doel van het project ‘Rijden op aardgas’ laat zich als volgt verwoorden:  
Het realiseren van minimaal 8 aardgas-afleverinstallaties in een periode van vier jaar. 
De introductie van 2500 tot 3000 voertuigen op aardgas in een periode van vier jaar.  
Het realiseren van een schoon provinciaal wagenpark op aardgas (waar mogelijk). 
 
Het uiteindelijke doel is het minimaliseren van de uitstoot door het wegverkeer (schoon) en 
het verminderen van de uitstoot van CO2 (zuinig) door het toepassen van aardgas als 
brandstof voor wegvoertuigen. De eerste stap hierin is het creëren van het aanbod van 
aardgas (de realisatie van aardgas-afleverinstallaties).  
 
De voorliggende subsidieregeling betreft een subsidieregeling voor het stimuleren van het 
oprichten van aardgas-afleverinstallaties in de provincie Utrecht. 
 
Subsidieregeling aardgas-afleverinstallaties provincie Utrecht 
Het oprichten en de exploitatie van aardgas-afleverinstallaties zal niet geschieden door de 
provincie Utrecht, maar kan enkel geschieden door marktpartijen met expertise en ervaring. 
Om de introductie van aardgas-afleverinstallaties te versnellen en ondernemers te stimuleren 
een aardgas-afleverinstallatie te gaan exploiteren wordt een investeringssubsidie verstrekt 
aan ondernemers die een aardgas-afleverinstallatie willen oprichten. Het bijzondere 
uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de verkregen subsidie moet worden 
terugbetaald. 
 
Provinciale Staten hebben in het kader van het provinciale programma luchtkwaliteit € 2,4 
miljoen beschikbaar gesteld voor het subsidiëren van aardgas-afleverinstallaties. Hiermee 
wordt beoogd dat er daadwerkelijk aardgas-afleverinstallaties in de provincie Utrecht worden 
opgericht. Hierbij wordt benadrukt dat de provincie streeft naar een provinciaal dekkend 
netwerk van aardgas-afleverinstallaties zodat de beschikbaarheid en toepasbaarheid van 
aardgas als vervoersbrandstof wordt vergroot. Naast een provinciaal dekkend netwerk aan 
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aardgas-afleverinstallaties vindt de provincie Utrecht het belangrijk dat de aardgas-
afleverinstallaties op die locaties worden geplaatst waar een marktperspectief voor aardgas 
aanwezig is. Het realiseren van een aardgas-afleverinstallatie is één, maar zorgen voor 
voldoende afzet is een net zo belangrijke stap.  
De provincie Utrecht en gemeenten in de provincie hebben een plan opgezet om 
wagenparkbeheerders in de nabijheid van aardgas-afleverinstallaties te overtuigen van 
aardgas als vervoersbrandstof.  
 
Terugbetaling 
De verwachting is dat de exploitatie van een aardgas-afleverinstallatie na vier jaar 
winstgevend kan zijn, hetgeen door de landelijke werkgroep ‘Rijden op aardgas’ wordt 
gehanteerd als uitgangspunt. Dit is afhankelijk van de verkoop of afname van aardgas door 
derden. De provincie Utrecht wil de uitbetaalde subsidie na vier jaar terug ontvangen, 
exclusief de misgelopen rente. Er kan in het geval van bijzondere omstandigheden een 
ontheffing worden verkregen van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht van deze 
verplichting tot terugbetaling. Een ontheffing kan worden verleend indien gemotiveerd kan 
worden aangetoond dat:  
het marktperspectief voor aardgas als vervoersbrandstof is verdwenen; 
terugbetaling door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. 
 
Staatssteun 

De-minimis
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling zou als ‘staatssteun’ kunnen 
worden aangemerkt (artikel 107 lid 1 van het van het Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie (VWEU)). Gelet op het maximaal te verlenen subsidiebedrag is er de 
mogelijkheid gebruik te maken van een vrijstellingsverordening van de EG nr. 1998/2006, 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU op de-minimissteun (hierna 
‘de-minimisregeling’). Dit betekent dat de subsidie-ontvanger (dus per onderneming, 
alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort) niet meer 
dan € 200.000,- aan subsidie over een periode van drie belastingjaren (dus inclusief eerdere 
ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun mag ontvangen. De aanvrager moet 
daarom aangeven hoeveel de-minimissteun door de aanvrager in het lopende en de twee 
daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en verklaren dat de totale steun niet 
meer dan € 200.000,- bedraagt . Om deze reden is een ‘de-minimisverklaring’ gekoppeld aan 
het aanvraagformulier. De provincie zal eventueel afhankelijk van de inhoud van de ‘de-
minimisverklaring’ besluiten de steun aan te melden vóórdat zij overgaat tot 
subsidieverlening.   
Noemenswaardig in dit verband hiermee is rekening te houden met de 
eigendomsconstructies die er bestaan voor tankstations voor vervoersbrandstoffen en 
daarmee ook voor aardgas-afleverinstallaties. Een arrest van het Hof van Justitie is hier 
belangrijk1. In dit arrest worden verschillende categorieën tankstations beschreven. 
wederverkopers/eigenaars (dealer-owned/dealer-operated; hierna Do/Do), waarbij de 
wederverkoper eigenaar is van het tankstation, dat hij voor eigen risico exploiteert, en aan de 
oliemaatschappij is gebonden door een exclusieve afnameovereenkomst waarin geen SPB-
clausule is opgenomen; 
wederverkopers/huurders (company-owned/dealer-operated; hierna Co/Do), waarbij de 
wederverkoper huurder is van het tankstation, dat hij voor eigen risico exploiteert, en als 
huurder aan de oliemaatschappij is gebonden door een exclusieve afnameovereenkomst 
waarin geen SPB-clausule is opgenomen; 
wederverkopers in loondienst (company-owned/company-operated; hierna Co/Co), waarbij 
het tankstation wordt geëxploiteerd door werknemers of dochterondernemingen van de 

 
1 Arrest Hof van Justitie, 13 juni 2002, C-382/99. 
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oliemaatschappij, die niet voor eigen risico werken en geen vrije keuze hebben wat hun 
leverancier betreft; 
Do/Do-tankstations die door een systeem van prijsbeheer zijn gebonden, waarbij de 
oliemaatschappij in voorkomend geval een deel van de door de pomphouder doorgevoerde 
prijsverlagingen aan de pomp voor haar rekening neemt, en ten slotte 
Co/Do-tankstations die door een SPB-clausule zijn gebonden. 
 
Met betrekking tot de eerste twee categorieën bestaat er geen risico van cumulatie, zodat de 
“de minimis”regel van toepassing is. 
In geval van de derde categorie kan sprake zijn van steun die onverenigbaar is met de 
gemeenschappelijke markt. Dit is het geval indien sprake is van bedrijven die meerdere 
tankstations in eigendom hebben en exploiteren en voorzover de steun, rekening houdend 
met cumulatie, € 200.000,- per begunstigde, over een periode van 3 jaar kan overstijgen. 
Ook bij de laatste twee categorieën kan sprake zijn van ongeoorloofde steun die om die 
reden niet zomaar kan worden verleend.  
 
Groepsvrijstellingsverordening
In de groepsvrijstellingsverordening van 6 augustus 2008 heeft de Europese Commissie voor 
een aantal categorieën maatregelen bepaald dat die niet aan de Europese Commissie ter 
goedkeuring hoeven worden voorgelegd. Deze maatregelen zijn van aanmelding vrijgesteld. 
Ten aanzien van deze subsidieregeling baseert de Provincie zich op artikel 18 van de 
groepsvrijstellingsverordening. Steun is op grond van dit artikel toegestaan om 
ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan communautaire normen inzake de 
milieubescherming. Op 31 maart 2008 heeft de Europese Commissie een soortgelijke 
regeling op grond van deze gronden goedgekeurd (Steunmaatregel  nr. N 687/2007 – 
Nederland; Verlenging van de kaderregeling voor steun ten behoeve van de reductie van 
CO2-emissies in de sector vervoer (C(2008) 1275)).  
 
De groepsvrijstellingsverordening staat toe dat leningen worden versterkt. Bij het berekenen 
van het steunbedrag moet dan wel het referentiepercentage worden gebruikt (artikel 5 lid 1 
onder b), zoals bepaald in de Mededeling van de Commissie van 19 januari 2008 over de 
herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden 
vastgesteld (PbEU / C 14/02).  
 
Indien ervoor wordt gekozen steun te verlenen op grond van de groepsvrijstellingverordening 
bedraagt de lening die uit hoofde van deze regeling kan worden verstrekt voor grote 
bedrijven maximaal 35% van de extra investeringen, voor middelgrote bedrijven maximaal 
45% en voor kleine bedrijven maximaal 55%. Zelfs als de lening niet wordt terugbetaald 
(bijvoorbeeld op grond van artikel 18 van de regeling) zal de steun de maximale 
steunintensiteit van de groepsvrijstellingsverordening nooit overstijgen.  
 
Het steunbedrag is bij leningen gelijk aan het rentevoordeel. De provincie brengt geen rente 
in rekening en dit wordt als staatssteun gezien. De jaarlijkse rentevoordelen moeten worden 
verdisconteerd en bij elkaar worden opgeteld. In de onderstaande tabel is een berekening 
van het steunbedrag gegeven voor een lening aan een aanvrager met een risico-profiel van 
6,5%. Dit is de meest risicovolle aanvrager aan wie de provincie een lening kan verlenen. Als 
rekenvoorbeeld is een project genomen waarvan de extra investeringen € 285.000 bedragen 
en waarvoor een lening van 35% ad € 100.000 wordt verleend. Uit de berekening blijkt dat 
de steun op grond van deze subsidieregeling het maximale steunpercentage van de 
groepsvrijstellingsverordening niet zal overstijgen (maximaal 35%). Het 
disconteringspercentage bedraagt 6,36%.  
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Jaar Nominal
e lening 

Rente-
voordeel 
=
11,86% 
(6,5% 
risico) 

Cumulatie
f

Steun- 
intensite
it 

1 100.000 11.860 11.860 4 
2 100.000 11151 23011 8 
3 100.000 10484 33495 12 
4 100.000 9857 43352 15 
5 100.000 9268 52620 18 
6 100.000 8714 61333 22 
7 100.000 8192 69526 24 
8 100.000 7703 77228 27 
9 100.000 7242 84470 30 
10 100.000 6809 91279 32 
11 75000 4801 96080 34 
12 50000 3009 99090 35 
13 25000 1415 100505 35 
 

Artikelgewijs

Artikel 2 Criteria
Het uitgangspunt is dat de te realiseren aardgas-afleverinstallaties op een dusdanige wijze 
worden ingericht dat ze openbaar toegankelijk zijn en geschikt zijn voor verschillende typen 
voertuigen. Hiervoor zijn er criteria opgenomen met betrekking tot de toegankelijkheid en de 
minimale capaciteit. De eisen die worden gesteld aan de aardgas-afleverinstallaties zijn 
algemeen van aard. Het is voor elke aanvrager van subsidie op grond van deze regeling 
mogelijk om aan de projecteisen als bedoeld in artikel 2 te voldoen. 
 
Artikel 2 sub f evenredig verspreid netwerk 
 
Het uitgangspunt is dat door de realisatie van minimaal 8 en maximaal 24 aardgas-
afleverinstallaties met een goede spreiding over de provincie een regionaal dekkend netwerk 
kan ontstaan. De stations dienen voldoende verspreid te worden over de provincie Utrecht. 
Door uit te gaan van een maximaal aantal per regio kan een dergelijke spreiding worden 
bereikt.  
De genoemde gemeenten zijn specifiek benoemd vanwege een of meer van de 
onderstaande punten: 
- in de gemeenten is de luchtkwaliteit een probleem; 
- qua ligging wordt een ring rondom Utrecht gevormd, waardoor veel bedrijven worden 

bereikt; 
- in de gemeenten is een grote potentiële vraag (bedrijven). 
 
Afleverinstallaties in deze gemeenten hebben een grote kans op levensvatbaarheid en 
dragen direct bij aan een regionaal netwerk. In deze bepaling wordt er daarom van uitgegaan 
dat, gezien de huidige omstandigheden en ontwikkelingen, in deze gemeenten in ieder geval 
een aardgas-afleverinstallatie kan worden opgericht.  
 

Artikel 3 Vorm 
Er wordt subsidie verstrekt aan initiatiefnemers die een aardgas-afleverinstallatie willen 
oprichten, met het doel aardgas als vervoersbrandstof te verkopen. De provincie Utrecht wil 
een deel van het risico voor het investeren in het oprichten van een aardgas-afleverinstallatie 
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wegnemen. Het uitgangspunt is dat de subsidie wordt terugbetaald. De subsidie wordt 
verleend in de vorm van een renteloze lening; er wordt geen rente in rekening gebracht. 
 

Artikel 4 Aanvraag
Artikel 4, derde lid, onderdeel a. 
Voor een positief exploitatiesaldo van een afleverinstallatie dient een minimum aantal 
voertuigen aardgas te tanken. De aanwezigheid van een marktperspectief oftewel een 
potentiële vraag is daarom cruciaal voor de keuze van de locatie. Dit marktperspectief dient 
door de aanvrager inzichtelijk gemaakt te worden. Een voorbeeld van hoe het 
marktperspectief inzichtelijk te maken wordt als bijlage bij het aanvraagformulier gevoegd. 
 
Artikel 4, vierde lid 
De provincie Utrecht mag niet zomaar steun in de zin van artikel 107 VWEU verlenen. Onder 
de drempel van €200.000,- kan er echter gebruik gemaakt worden van een 
vrijstellingsverordening van de EU, namelijk de ‘de-minimisregeling’. Dit betekent dat de 
subsidieontvanger op grond van deze subsidieregeling, niet meer dan € 200.000,- aan 
subsidie mag ontvangen over een periode van drie belastingjaren. Daarom is het belangrijk 
voor de provincie om inzicht te verkrijgen in de reeds verleende steun aan de aanvrager. Om 
dit inzicht te verkrijgen, is een ‘de-minimisverklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier. 
 

Artikel 6 Weigeringsgronden
Aanhef en onder a. 
Op grond van de groepsvrijstellingsverordening mag geen steun worden gegeven aan 
ondernemingen in moeilijkheden. De groepsvrijstellingsverordening geeft daarvoor een 
definitie. Deze weigeringsgrond geldt voor alle aanvragers.  
 
Een aanvrager verkeert in moeilijkheden wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoet 
(artikel 7 groepsvrijstellingsverordening):  
Als het gaat om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : wanneer meer dan de 
helft van het maatschappelijk kapitaal is verdwenen en meer dan een kwart van dit kapitaal 
tijdens de afgelopen maanden verloren is gegaan,  
In het geval van een vennootschap waarvan ten minste enkele vennoten onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap hebben; wanneer meer dan de 
helft van het eigen vermogen, zoals in de jaarrekening van de vennootschap wordt vermeld, 
is verdwenen en meer dan een kwart van dit vermogen tijdens de afgelopen twaalf maanden 
verloren is gegaan, of 
Ongeacht de vorm van de betrokken aanvrager: wanneer de aanvrager naar zijn nationale 
recht aan de voorwaarden voldoet om aan een collectieve insolventieprocedure te worden 
onderworpen.  
 

Artikel 7 Hoogte
subsidiabele kosten 
Het gaat in deze subsidieregeling om investeringskosten. Kosten zijn subsidiabel indien deze 
specifiek gemaakt worden voor het oprichten van een aardgas-afleverinstallatie. Hierbij kan 
gedacht worden aan kosten voor de compressor, de buffer en de dispenser.   
 
Niet subsidiabele kosten 
Bij administratieve kosten die gemaakt worden ten behoeve van de oprichting van een 
aardgas-afleverinstallatie moet gedacht worden aan kosten voor het aanvragen van 
vergunningen of het doen van een melding of kosten die gemaakt worden voor keuringen, 
etc; 
 



10

Indien ervoor wordt gekozen om de subsidie te verlenen op grond van de 
groepsvrijstellingsverordening worden de subsidiabele kosten beperkt tot de extra 
investeringskosten zoals ook beschreven in artikel 18 van de groepsvrijstellingsverordening. 
In de goedkeuring van de steunmaatregel nr. 687/2007 zoals eerder is aangehaald is de 
Commissie akkoord gegaan met een specificatie van de extra investeringskosten. De 
provincie heeft hier aansluiting bij gezocht  
 

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 8, tweede lid 
Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat het vastgestelde subsidiebedrag wordt 
terugbetaald in 4 gelijke delen, gebaseerd op 4 kalenderjaren. De 4 terugbetalingstermijnen 
gaan in op 1 januari van het jaar volgende op de 4 jaar na de datum van vaststelling van de 
subsidie. Indien de subsidie is vastgesteld op 1 juni 2008, dan zullen de 4 
terugbetalingstermijnen ingaan op 1 januari 2013.  
 

Artikel 9, Uitstel betalingsverplichting
Artikel 9, eerste lid 
De subsidie-ontvanger kan een verzoek indienen om af te wijken van de wijze van 
terugbetalen, indien men bijvoorbeeld in langere of kortere termijnen wil terugbetalen. 
 

Artikel 9 Ontheffing betalingsverplichting
Artikel 9, derde lid, onderdeel a 
Indien het marktperspectief van aardgas als vervoersbrandstof niet meer bestaat kan 
ontheffing worden verleend van de terugbetalingsverplichting. Dit dient door de 
subsidieaanvrager gemotiveerd onderbouwd te worden. 
 
Artikel 9, derde lid, onderdeel b 
Indien terugbetaling door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is kan ontheffing worden 
verleend van de terugbetalingsverplichting. Een voorbeeld hiervan is indien tijdens de vier 
voorafgaande jaren ten opzichte van het moment van terugbetaling er geen positief 
exploitatiesaldo is gerealiseerd voor de verkoop van aardgas als vervoersbrandstof, en 
gedurende de daarop volgende jaren geen beter perspectief valt te verwachten. Dit dient 
door de subsidieaanvrager gemotiveerrd onderbouwd te worden. 
 

Artikel 10 Europese regelgeving
De provincie Utrecht mag niet zomaar steun in de zin van artikel 107 VWEU verlenen. Onder 
de drempel van €200.000,- kan er echter gebruik gemaakt worden van een 
vrijstellingsverordening van de EG, namelijk de ‘de-minimisregeling’. Dit betekent dat de 
subsidie-ontvanger op grond van deze subsidieregeling, niet meer dan € 200.000,- aan 
subsidie mag ontvangen over drie belastingjaren. Daarom is het belangrijk voor de provincie 
om inzicht te verkrijgen in de reeds verleende steun aan de aanvrager. Om dit inzicht te 
verkrijgen, is een ‘de-minimisverklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier.  
Er kan ook voor worden gekozen om de steun te verlenen op grond van de 
groepsvrijstellingsverordening, omdat dit gunstiger is voor de aanvrager (gunstiger 
steunpercentage) of omdat de aanvrager reeds steun heeft ontvangen op grond van de de-
minimisregeling. Per aanvraag zal getoetst worden welke regeling het meest gunstig is voor 
de aanvrager. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT264143, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Cofinanciering 
EFRO Kansen voor West en Pieken in de Delta provincie Utrecht) 
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 4 en 32, aanhef en onderdeel a, van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat de cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel EFRO 
Programma Kansen voor West en het Pieken in de Delta Programma door provincie Utrecht 
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze programma’s en bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het economisch stimuleringsbeleid van de provincie Utrecht; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  
b. EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, zoals bedoeld onder c  van dit 

artikel;  
c. Operationeel Programma Kansen voor West: het Programma vastgesteld krachtens 

artikel 32 van de verordening nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van  
11 juni 2006, houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van de 
verordening (EG) nr. 1260/1999 (PbEGL210); 

d. Pieken in de Delta Noordvleugel Randstad: de Regeling van de Minister van 
Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8186714, houdende vaststelling van 
subsidie-instrumenten op het terrein van sterktes in de regio (Subsidieregeling sterktes in 
de regio), met het gebiedsgericht programma voor het gebied Noordvleugel Randstad 
opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage. 

 
Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 32, aanhef en onder 

a, van de Asv die gericht zijn op economische stimulering in het kader van cofinanciering 
van programma’s van het Rijk en de Europese Unie en specifiek: 
a. in aanvulling op het Operationeel Programma Kansen voor West; 
b. in aanvulling op subsidie krachtens de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta 

Noordvleugel Randstad. 
2. Subsidie wordt slechts verstrekt ten behoeve van projecten die voldoen aan de selectie- 

en prioriteringscriteria, zoals gesteld in respectievelijk de vigerende subsidieregeling 
Pieken in de Delta of het vigerende toetsingskader Operationeel Programma Kansen voor 
West 2007-2013 voor zover het Prioriteit 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap) of 
Prioriteit 2 (Attractieve Regio’s) betreft. 

3. Subsidie wordt slechts verstrekt indien de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde 
staten voldoende bijdraagt aan de (beleids)doelen zoals geformuleerd in het vigerende 
economische beleidsprogramma van de provincie Utrecht. 
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Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a. ontvangers gedefinieerd in het Operationeel Programma Kansen voor West; 
b. ontvangers gedefinieerd in de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta Noordvleugel 

Randstad. 
 
Artikel 4 Aanvraag 
Aanvragen worden ingediend volgens de uitvoeringsprocedures van het Operationeel 
Programma Kansen voor West of de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta 
Noordvleugel Randstad. 
 
Artikel 5 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv geldt de volgende weigeringsgrond:  
subsidie wordt geweigerd indien voor de activiteit geen financiële bijdrage vanuit het 
Operationeel Programma Kansen voor West of de vigerende subsidieregeling Pieken in de 
Delta Noordvleugel Randstad wordt geleverd. 
 
Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1. De hoogte van de subsidie wordt bepaald volgens de uitvoeringsregels van het 
Operationeel Programma Kansen voor West of de vigerende subsidieregeling Pieken in de 
Delta Noordvleugel Randstad. 
2. Subsidies tot € 125.000,- worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag. 
3. Subsidies vanaf € 125.000,- worden bepaald als het percentage van de subsidiabele 
kosten met een maximaal subsidiebedrag te bepalen op basis van het projectplan. 
4. Tot de subsidiabele kosten behoren kosten zoals bepaald in de uitvoeringsregelingen van 
het Operationeel Programma Kansen voor West of de vigerende subsidieregeling Pieken in 
de Delta Noordvleugel Randstad. 
 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger dient de correspondentie met de uitvoeringsautoriteiten van het 
Operationeel Programma Kansen voor West of de uitvoeringsautoriteiten van het programma 
Pieken in de Delta Noordvleugel Randstad onmiddellijk aan de provincie Utrecht voor te 
leggen. In het bijzonder gaat het om: 
a. de subsidieaanvraag zoals ingediend bij deze autoriteiten met alle eventuele wijzigingen; 
b. de beschikkingen van deze autoriteiten met alle eventuele wijzigingen; 
c. de rapportages die bij deze autoriteiten ingediend worden. 
 
Artikel 8 Europese regelgeving 
De uitvoeringsautoriteiten van het Operationeel Programma Kansen voor West en de 
uitvoeringsautoriteiten van het programma Pieken in de Delta Noordvleugel Randstad 
toetsen de aanvraag aan de Europese regelgeving.  
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.  
Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 
december 2010, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.  
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening Cofinanciering EFRO Kansen voor 
West en Pieken in de Delta provincie Utrecht.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
 



4

Toelichting 
 
Algemeen

De cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel EFRO Programma 
Kansen voor West en het Pieken in de Delta Programma Noordvleugel streeft de volgende 
doelstellingen na: 
1Ν. economische structuurversterking en groei door versterking van de internationale 
concurrentiepositie van kansrijke economische clusters door middel van stimulering van 
innovatie, bevordering van kenniseconomie en verbetering van vestigingsfactoren; 
2Ν. bundeling van regionale, nationale en Europese middelen in robuuste projecten met 
grote impact op de onder 1Ν genoemde doelstellingen; 
3Ν. gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering met andere decentrale overheden, het Rijk en 
de Europese Commissie van een geharmoniseerde economische stimuleringsagenda voor 
(de Noordvleugel van) de Randstad. 
 
Deze doelstellingen harmoniseren met de ambitie van het Economisch beleidsplan 2007-
2011 van de Provincie Utrecht om de ontwikkeling van een kennisintensieve en creatieve 
economie te bevorderen door kennis en creativiteit meer te benutten, en door innovatie bij 
bedrijven te stimuleren, omwille van een duurzame economische ontwikkeling. 
 

Artikelgewijze toelichting: 
De in Artikel 1 onder a)  genoemde verordening van de Raad van de Europese Unie regelt in 
Artikel 32 het optreden van de fondsen in de lidstaten via operationele programma’s die 
passen in het nationale strategische referentiekader.  
 
De vigerende regelgeving met betrekking tot het Operationeel Programma EFRO Kansen 
voor West is te vinden op: www.piekenindedelta.nl 
 
De vigerende regelgeving met betrekking tot het Pieken in de Delta programma is te vinden 
op: www.kansenvoorwest.nl 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 4 en 30 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat de provincie Utrecht een concrete bijdrage wil leveren aan het oplossen 
van problemen op de woningmarkt en dat bouwen op basis van CPO een middel kan zijn in 
het streven naar een meer gedifferentieerd en kwalitatief beter woningaanbod; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen: 
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 

b. CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Onder CPO wordt verstaan dat 
particulieren zich organiseren in een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die een kavel 
verwerft en als opdrachtgever optreedt bij de ontwikkeling van woningen. De 
rechtspersoon besluit zelf met welke partijen het project wordt uitgevoerd. De woningen 
worden in groepsverband en voor eigen gebruik gerealiseerd;  

 
c. Definitiefase: de tweede fase van een CPO-project, waarin het plan van de initiatiefgroep 

in nauwe samenwerking met de gemeente en andere partijen verder moet worden 
uitgewerkt. Het resultaat van deze fase is een door het collectief vastgesteld programma 
van eisen en een ontwikkelovereenkomst met gemeente, ontwikkelaar of aannemer;  

 
d. Initiatiefgroep: een groep particulieren die een CPO-project wil realiseren;  
 
e. Oriëntatie- en initiatieffase: de eerste fase van een CPO-project, waarin de (nieuwe) 

groep de mogelijkheden aan het verkennen is om in groepsverband een 
woningbouwproject te realiseren. Het resultaat van deze fase is een door het collectief 
vastgesteld basisdocument waarvan het draagvlak is geborgd omdat de groep zich heeft 
verenigd in een rechtspersoon; 

 
f. Planfase: de derde en laatste fase van een CPO-project, waarin het definitieve ontwerp 

wordt vastgesteld en afspraken worden vastgelegd. Resultaat van deze fase is een 
definitief bouwplan inclusief de afspraken met de verschillende betrokken partijen op 
basis waarvan de bouw gestart kan worden.  

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 30 van de Asv die 

gericht zijn op realisering van de doelstellingen vermeld in het plan van aanpak “Samen 
bouwen aan de buurt, Ondersteuning Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door de 
provincie Utrecht”. 
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2. Subsidie aan een gemeente kan worden verstrekt voor ondersteuning door een extern 
adviseur, die zich richt op: 
a. ondersteuning bij de inrichting van een operationeel gemeentelijk beleidskader op 

het terrein van CPO; of 
b. praktische begeleiding bij de uitvoering van een CPO-project. 
De activiteiten waarvoor subsidie aan een gemeente wordt verstrekt, dienen te 
resulteren in een operationeel beleidskader.  

 
3. Subsidie aan een initiatiefgroep kan worden verstrekt voor ondersteuning door een 

extern adviseur. Inzet van de ondersteuning sluit aan bij de fase waarin de initiatiefgroep 
zich bevindt en bij de specifieke lokale situatie.  

 
4. Om voor subsidie in de oriëntatie- en initiatieffase in aanmerking te komen, gelden de 

volgende criteria:  
a. een initiatiefgroep dient een globaal plan te hebben voor minimaal tien te realiseren 
woningen;  
b. er dient aantoonbaar sprake te zijn van een ‘groep’; en  
c. er is aantoonbaar contact geweest met de betrokken gemeente.  

 
5. Om voor subsidie in de definitiefase in aanmerking te komen, gelden de volgende 

criteria:  
a. er is een basisdocument opgesteld waarin de plannen van de initiatiefgroep zijn 
omschreven en vastgelegd; en  
b. er is sprake zijn van een opgerichte rechtspersoon.  

 
6. Om voor subsidie in de planfase in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria: 

a. het programma van eisen is vastgesteld door de initiatiefgroep; en  
b. de ontwikkelovereenkomst met gemeente, ontwikkelaar of aannemer dient te zijn 
opgesteld en getekend door de betrokken partijen.  

 

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a. gemeenten binnen de provincie Utrecht; 
b. initiatiefgroepen die een CPO-project willen realiseren op het grondgebied van de 
provincie Utrecht.  
 

Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)  
1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.  
2. Aanvragen door een gemeente dienen voor aanvang van de activiteiten te worden  

ingediend.  
 

Artikel 5 Hoogte van de subsidie 
1. Subsidies worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag.  
2. Een gemeente kan in aanmerking komen voor een subsidiebedrag voor de inzet van tien 

tot vijftien adviesdagen tot een maximum van € 15.000,-. 
3. Een initiatiefgroep kan per fase voor de volgende subsidiebedragen in aanmerking 

komen:  
a. in de oriëntatie- en initiatiefase maximaal € 5000,-  
b. in de definitiefase maximaal € 20.000,-  
c. in de planfase maximaal € 50.000,-. 

4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval de kosten voor de ondersteuning door 
een extern adviseur. 
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Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger 
De subsidieontvanger werkt mee aan kennisuitwisseling of PR- en communicatieactiviteiten 
vanuit de provincie Utrecht, indien hij hiertoe verzocht wordt door de provincie Utrecht.  
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad 
wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 

Artikel 8 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen
In het plan van aanpak “Samen bouwen aan de buurt, Ondersteuning Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap door de provincie Utrecht”, zoals op 16 september 2008 vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht, zijn de kaders aangegeven voor de ondersteuning 
van gemeenten en initiatiefgroepen die een CPO-project willen realiseren. Om de 
doelstellingen die hierin zijn opgenomen te realiseren, kan subsidie worden verstrekt aan 
gemeenten en initiatiefgroepen.  
 
Deze uitvoeringsverordening is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht. Op basis hiervan zijn gedeputeerde staten bevoegd nadere regels vast te leggen in 
uitvoeringsverordeningen (artikel 4 Asv). Op subsidies voor CPO is zowel deze 
uitvoeringsverordening als de Asv van toepassing. Daarnaast gelden ook de 
subsidiebepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Artikelgewijs

Artikel 2 Criteria

Artikel 2, lid 2: ondersteunen van gemeenten
Voor het slagen van CPO-projecten is samenwerking met de gemeenten onontbeerlijk. 
Gemeenten kunnen een stimulerende rol vervullen bij aanjagen en initiëren van CPO-
projecten door er bijvoorbeeld expliciet aandacht aan te besteden in de woonvisie of door op 
andere manieren partijen uit te nodigen om CPO-projecten te starten.  
Daarnaast zijn er veel zaken bij de ontwikkeling en de uitwerking van een CPO-project 
waarbij de gemeente voor de initiatiefgroep een belangrijke partner is. Zoals het beschikbaar 
stellen van een locatie, het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het 
afhandelen van de verschillende vergunningen en de samenwerking tussen verschillende 
afdelingen van een gemeente. 
 
De ondersteuning vanuit de provincie aan gemeenten kan op verschillende manieren worden 
ingevuld: 
- gemeenten kunnen een beroep doen op ondersteuning van een extern adviseur bij de 

beleidsvorming op het terrein van CPO. Dit resulteert in een operationeel beleidskader op 
basis waarvan de gemeente concreet aan de slag kan met een CPO-project. 

- Gemeenten kunnen bij de uitvoering van een lopend project een beroep doen op 
ondersteuning door een extern adviseur bij de praktische begeleiding van een CPO-
project.  

 
Artikel 2, lid 3: Ondersteunen van initiatiefgroepen
Belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuning vanuit de provincie aan initiatiefgroepen is dat 
zij zo weinig mogelijk last moeten hebben van bureaucratische regelgeving bij het aanvragen 
van deze ondersteuning. Ondersteuning wordt daarom aangeboden in de vorm van externe 
expertise. In overleg met de initiatiefgroepen en de betrokken gemeente schakelt de 
provincie ‘erkende’ adviesbureaus in op het terrein van CPO en wijst de initiatiefgroep erop 
dat ze bij die bureaus een beroep kan doen op de ondersteuning.  
Bij de ondersteuning wordt aangesloten bij de fase waarin de initiatiefgroep zich bevindt en 
bij de specifieke lokale situatie. Bij de ontwikkeling van CPO-projecten kan grofweg de 
‘projectmatige’ fasering worden gevolgd van initiatieffase, definitiefase, planfase  en 
realisatiefase. Per fase zal ook de ondersteuning er anders uitzien. 
 
Artikel 2, lid 4: Oriëntatie- en initiatieffase
In deze eerste fase is de (nieuwe) groep de mogelijkheden aan het verkennen om in 
groepsverband een woningbouwproject te realiseren. Activiteiten die daarbij aan de orde 
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komen, zijn: het uitwerken van de globale plannen, het oprichten van een rechtspersoon, het 
beschrijven van de globale organisatie en het zoeken van een locatie. In deze fase is het 
afbreukrisico nog vrij groot; de plannen blijken niet realiseerbaar te zijn of de groep valt uit 
elkaar. 
Initiatiefgroepen kunnen in deze fase veel behoefte hebben aan een extern adviseur die hen 
begeleidt bij de eerste stappen om te komen tot een basisdocument waarin de haalbaarheid 
van de plannen is uitgewerkt en waarin de verwachtingen van de verschillende deelnemers 
zijn samengebracht.  
Het kan hierbij gaan om een relatief lichte ondersteuning van een beperkt aantal 
adviesdagen.  
Het resultaat van deze fase is een door het collectief vastgesteld basisdocument waarvan 
het draagvlak is geborgd omdat de groep zich heeft verenigd in een rechtspersoon. 

 
Artikel 2, lid 5: Definitiefase
In deze tweede fase gaat het om een intensieve periode waarin het plan van de 
initiatiefgroep in nauwe samenwerking met de gemeente en andere partijen verder moet 
worden uitgewerkt. De globale plannen moeten in collectief verband worden uitgewerkt in 
een concreet programma van eisen. Er moeten onderhandelingen plaatsvinden en afspraken 
worden gemaakt met de gemeente over de exacte locatie, er moeten contacten worden 
gelegd met een architect en de financiën moeten worden uitgewerkt inclusief de inschatting 
van de risico’s. In deze fase bestaat de ondersteuning uit een adviseur die een rol heeft als 
een soort projectcoördinator en die vanuit zijn expertise ook de gemeente bij het initiatief 
betrokken houdt.  
Het resultaat van deze fase is een door het collectief vastgesteld programma van eisen en 
een ontwikkelovereenkomst  
 
Artikel 2, lid 6: Planfase
In deze derde en laatste fase wordt het definitieve ontwerp vastgesteld en worden afspraken 
vastgelegd. De grond wordt verworven, het ontwerp van de woningen en de eventuele 
andere voorzieningen worden definitief bepaald en de bouw wordt voorbereid.  
De externe adviseur is in deze fase nauw betrokken bij het technisch vertalen van het 
voorlopige ontwerp in de definitieve vormgeving en de bijhorende financiële afspraken. 
Resultaat van deze fase is een definitief bouwplan inclusief de afspraken met de 
verschillende betrokken partijen op basis waarvan de bouw gestart kan worden.  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264145, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Multi- en interculturele festivals provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 33, aanhef 
en onder e, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat in het uitvoeringsprogramma van het college van GS 2007-2011 onder 
meer wordt ingezet op het versterken van het cultuuraanbod en cultuurparticipatie. Het 
bevorderen van de multi- en interculturele uitwisseling door subsidie te verstrekken aan de 
organisatie van multi- en interculturele festivals draagt hier aan bij;  
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Festival: al dan niet periodiek weerkerend evenement waarbij meerdere uitvoerende 

kunstenaars live optreden voor het publiek. Dit kan zijn met muziek, theater, dans of 
andere culturele uitingen al dan niet met randprogrammering zoals workshops en 
debatten; 

c. Intercultureel: de betrekkingen tussen verschillende culturen betreffend; 
d. Multicultureel: uit elementen van verschillende culturen bestaand. 
 

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 33, aanhef en onder 

e, van de Asv die in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:  
a. de programmering van het festival heeft naar het oordeel van gedeputeerde staten 

voldoende artistieke kwaliteit;  
en 

b. de zakelijke kwaliteit van het festival is naar het oordeel van gedeputeerde staten 
voldoende. 

2. Naast de criteria vermeld in het eerste lid, voldoen de activiteiten zoveel mogelijk aan de 
onderstaande criteria: 
a. Een zo groot mogelijk multi- of interculturele karakter;  

en 
b. zoveel mogelijk bijdragen aan (structurele) samenwerking tussen partners in het 

Utrechtse (inter)culturele veld; of  
c. zoveel mogelijk bijdragen aan de professionalisering van partners in het Utrechtse 

(inter)culturele veld. 
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan non-profit organisaties.  
 
Artikel 4 Aanvraag (Tender) 
1. De subsidieaanvraag  wordt ingediend vóór 1 februari 2011. 
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2. Gedeputeerde staten kunnen na 1 februari 2011 een nieuwe sluitingsdatum dan wel 
nieuwe sluitingsdata voor het indienen van subsidieaanvragen vaststellen.  

 
Artikel 5 Adviescommissie  
Subsidieaanvragen worden om advies voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur provincie Utrecht.   
 
Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het 

voor subsidie in aanmerking komende deel van de festivalprogrammering, met dien 
verstande dat de hoogte van de subsidie maximaal € 50.000,- bedraagt. 

2. In aanvulling op het eerste lid kunnen gedeputeerde staten subsidie verstrekken voor de 
gehele programmering van het festival of voor onderdelen van de programmering, 
afhankelijk van de mate van artistieke kwaliteit van de verschillende onderdelen van de 
programmering. 

3. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder zou bedragen 
dan € 5.000,- wordt zij niet verstrekt. 

4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval: 
a. kosten met betrekking tot de programmering, zoals kosten voor de 

uitvoerende kunstenaars en gespreksleiders; 
b. productiekosten,  zoals kosten voor de huur van podia, techniek en 

organisatie; 
c. kosten voor marketing en promotie; 
d. kosten ten behoeve van de verankering van kennis en expertise in de 

organisatie van de aanvrager, ten behoeve van de bevordering van cultureel 
ondernemerschap. 

 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
Het festival heeft uiterlijk een jaar na de datum van de beslissing op de aanvraag 
plaatsgevonden. 
 
Artikel 8 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond bedraagt in 2011 € 95.000,-.  
 
Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot een voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006 betreffende de-
minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012. 
 
Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijike uitvoeringsverordening subsidie Multi- en 
interculturele festivals provincie Utrecht. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

Gedeputeerde staten,  
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R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 

Toelichting 
 
Algemeen

In het uitvoeringsprogramma van het college van GS 2007-2011 wordt ondermeer ingezet op 
het versterken van het cultuuraanbod en cultuurparticipatie. Een actiepunt betreft het 
ontwerpen en uitvoeren van een regeling interculturele festivals en is als volgt omschreven: 
“Wij willen de interculturele uitwisseling bevorderen door bij te dragen aan de organisatie van 
interculturele festivals. Wij stellen hiervoor een subsidieregeling op met als insteek om 
minimaal 
3 festivals met een landelijke uitstraling mede mogelijk te maken”. 
 
Voor wat betreft de algemene randvoorwaarden van de regeling wordt het volgende 
voorgesteld:  

• de regeling zodanig inrichten dat cultuuraanbod en –participatie in balans zijn; 
• de regeling heeft de doelstelling om verschillende etnische groeperingen te verbinden 

en niet te focussen op specifieke doelgroepen; 
• de regeling inzetten op (potentiële) structurele festivals; 
• de regeling (mede) inzetten op bestaande festivals. 

 
Financieringsinstrument
Het financieringsinstrument is voor deze regeling een projectsubsidie aangezien we partijen 
willen stimuleren om activiteiten binnen dit beleidsterrein te initiëren.  
 
Sturingsinstrument
Het sturingsinstrument is in dit geval het stimuleringsmodel aangezien wij activiteiten (mede) 
mogelijk willen maken die binnen een bepaald beleidskader passen maar niet willen sturen 
op welke wijze een activiteit wordt gerealiseerd. 
 
Artikelgewijze toelichting 
 

Criteria

Lid 1a: De artistieke kwaliteit wordt getoetst op de aspecten oorspronkelijkheid, 
zeggingskracht en vakmanschap; 
 
Lid 1b: De zakelijke kwaliteit wordt getoetst op de aspecten visie en doelstellingen van het 
festival, productie en organisatie, financieel beheer, publiekswerving en pr dan wel marketing  
 
Lid 2a: Het begrip intercultureel wordt gedefinieerd als het verbinden van etnische 
groeperingen op basis van gemeenschappelijke waarden. Dit in tegenstelling tot het begrip 
multicultureel waarbij op één bepaalde doelgroep wordt gefocust. 
 
Lid 2b en c: Er zijn in Utrecht verschillende (professionele) partijen actief die elk hun eigen 
expertise in huis hebben. Samenbrengen van deze partijen zou een professionalisering 
betekenen op het gebied van programmering, pr en marketing. Door middel van deze criteria 
willen we samenwerking tussen verschillende partners in het culturele veld stimuleren En 
daarmee de professionalisering van deze partners bevorderen. 
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Adviescommissie

Subsidieaanvragen worden om advies voorgelegd aan een deskundige adviescommissie op het 
terrein van culturele diversiteit en podiumkunsten. Dit verzekert een onafhankelijk artistiek-
inhoudelijk advies en een goed gemotiveerd besluit over subsidiëring van (organisaties van) multi- 
en interculturele festivals. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010 , nr. 2010INT264147,
houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot 
woningbouwstagnatie provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 30, aanhef 
en onder b, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om in het kader van de kredietcrisis de 
woningbouwstagnatie tegen te gaan; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Rentekorting: een geldbedrag dat door de provincie Utrecht kan worden verstrekt in 

de vorm van een subsidie ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële 
instelling aan te trekken geldlening; 

c. Garantie: een borgstelling van de provincie Utrecht ten behoeve van een door de 
aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken geldlening en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen; 

d. Gelabelde woningen: woningen die geschikt zijn gemaakt voor ouderen, jongeren, 
doorstromers, lage inkomens, of mensen met een bepaalde functiebeperking. 

 

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 30, aanhef en onder 

b, van de Asv die gericht zijn op voorkoming van woningbouwstagnatie.  
 
2. De activiteit moet in ieder geval voldoen aan de volgende criteria: 

a. er is een onherroepelijke bouwvergunning; 
b. de bouw start binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening;  
c. de stagnatie van de bouw is een direct gevolg van ontstane financiële problemen na 

1 juli 2008 in het kader van de kredietcrisis, en 
d. er is een aantoonbare inspanning geleverd om het probleem van 

woningbouwstagnatie op een andere wijze op te lossen. 
 
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid,  voldoet de activiteit zoveel mogelijk aan 

één of meer van de volgende criteria: 
a. het maakt onderdeel uit van een totaalproject met verhuurde of verkochte woningen; 
b. het maakt onderdeel uit van een totale gebiedsontwikkeling en waarborgt de 

continuïteit van de productie; 
c. andere partijen nemen deel aan de activiteit of de gemeente waarin de activiteit 

plaatsvindt, brengt een zwaarwegend positief advies uit; 
d. in het kader van het Stimuleringsbudget woningbouw investeren het rijk of de 

gemeente in de activiteit en dragen daaraan bij; 
e. het sluit aan op voor de provincie strategische gebieden of projecten; 
f. het betreft gelabelde woningen; 
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g. het betreft de inrichting tot leerling-bouwplaatsen. 
 
Artikel 3 Vorm 
Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een rentekorting of garantie. 
 
Artikel 4  Subsidieontvangers / Doelgroepen 
1. Een subsidie in de vorm van een rentekorting kan worden verstrekt aan gemeenten, 

corporaties, (woon)zorginstellingen en private ontwikkelaars. 
2. Een subsidie in de vorm van een garantie kan uitsluitend worden verstrekt aan 

gemeenten, corporaties en (woon)zorginstellingen. 
 
Artikel 5 Aanvraag (Doorlopend)  
Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.  
 
Artikel 6 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond bedraagt € 1,9 miljoen. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald op basis van de aanvraag en kan mede 
afhankelijk zijn van de overeenkomst die de aanvrager ter financiering van zijn (bouw)project 
sluit met een geldverstrekker.  
 
Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 
Indien subsidie wordt verstrekt in de vorm van een garantie werkt de subsidieontvanger mee  
aan het sluiten van een garantieovereenkomst ter uitvoering van de beschikking tot 
subsidieverlening. 
 
Artikel 9 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 
 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011 Als het provinciaal blad wordt 

uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.    

2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2011. 
 
Artikel 11 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Knelpuntenpot 
woningbouwstagnatie provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
 



3

Toelichting 
 
Algemeen
De regeling maakt het mogelijk “in het veld” te bepalen welke projecten in zwaar weer terecht 
zijn gekomen en de provinciale knelpuntenpot op de echte knelpunten te richten. Er kan voor 
die situatie een mix van problemen verantwoordelijk zijn en ook verschillende oplossingen 
zijn denkbaar. Het is bijvoorbeeld niet gewenst om projecten te steunen die vanuit het 
verleden een slechte prijs-kwaliteitverhouding hebben. Ook de vraagkant kan op projectbasis 
bediend worden om bijvoorbeeld de gemeente of de corporatie te ondersteunen (financieel 
via een rentekorting of garant te staan) gronden van projectontwikkelaars op te kopen en uit 
te geven als (vrije) kavels aan particulieren of niet verkochte woningen tijdelijk te verhuren. 
Het kan dus zowel om koop- als huurwoningen gaan. Belangrijk is het om die projecten te 
ondersteunen die een sleutelfunctie hebben waardoor andere partijen moeten vertragen met 
hun woningbouwprojecten en de gebiedsontwikkeling als geheel ook tot stilstand komt of 
dreigt te komen. 
 
De regeling moet flexibel en snel in te zetten zijn en kan ook in komende periode wellicht aan 
problemen tegemoet komen die nu nog niet te voorzien zijn. Het beschikbaar stellen van 
rentekortingen of garantstellingen is een vorm van financiële prikkeling door subsidiering. Er 
zal dus een wettelijke grondslag gecreëerd moeten worden, vast te stellen door Provinciale 
Staten. 
 
Omdat de woningbouwstagnatie als gevolg van de kredietcrisis “eindig” mag worden 
verondersteld, moet de regeling ook niet een te lange looptijd hebben. Een korte looptijd kan 
echter projecten van bijvoorbeeld corporaties weer uitsluiten of maakt het voor hen minder 
aantrekkelijk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de aflossing moet worden betaald uit de 
verkoop van huurwoningen. Omdat ook de beheer- en uitvoeringskosten gaan oplopen, 
wordt de looptijd van de garantstelling op maximaal 4 jaar vastgesteld. Bij de uitvoering zal 
worden bezien of een langere looptijd mogelijk is, zodat de regeling voor bijvoorbeeld 
corporaties aantrekkelijk is.  
 
Artikelgewijs

Artikel 2 Criteria 
Gezocht wordt naar die projecten die als ze door kunnen gaan als hefboom werken en de 
voortgang van andere projecten mogelijk maken, zodat andere partijen ook weer aan de slag 
kunnen. Doel is dat de woningbouwproductie en daarmee de gebiedsontwikkeling weer op 
gang komt.  
 
Samenwerking met andere overheden of corporaties is gewenst om de inzet te kunnen 
bundelen en bijvoorbeeld  een oplossing te kunnen bieden die voor partijen afzonderlijk niet 
haalbaar is. Een voorbeeld daarvan is het Stimuleringsbudget woningbouw van het 
Ministerie van WWI, waarvoor € 395 miljoen beschikbaar is voor gemeenten om bijvoorbeeld 
de VON-prijzen te verlagen (regeling is per april 2010 gesloten). Utrechtse gemeenten 
hebben de mogelijkheid om via het vaststellen van de grondprijzen) of soms specifieke 
regelingen financiële bijdragen te kunnen doen  
 
Het is gewenst om partijen juist die vorm van financiële ondersteuning te geven die passend 
is bij de oplossing van het specifieke probleem. Dat kan variëren van rentekortingen tot prijs- 
of afzetgaranties. Om maatwerk te kunnen leveren is de vorm, wijze en hoogte van de 
financiële ondersteuning vooraf niet vastgelegd. 
 
Artikel 3 en 4 Vorm en doelgroep 
De provincie kan  bemiddelen tussen bijvoorbeeld projectontwikkelaars en de banken om 
financiële ondersteuning te krijgen,  zonder over de verstrekte leningen enig financieel risico 
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te lopen. Met dat uitgangspunt is  ook een constructie mogelijk waarbij  de steun aan de 
gemeente of de corporatie wordt verstrekt, waarbij een woningbouwproject van een 
projectontwikkelaar als een onderdeel wordt betrokken, om zo de woningbouwstagnatie in 
een gebiedsontwikkeling aan te pakken.  \ 
 
Artikel 5 Aanvraag 
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang deze regeling van kracht is.  
 
Artikel 7 Hoogte 
Om maatwerk te kunnen leveren is de hoogte van de financiële ondersteuning vooraf niet 
concreet vastgelegd. 
 
Artikel 8 Verplichtingen 
Rentekortingen worden via een provinciale beschikking (het is immers een  subsidie) aan de 
aanvrager beschikbaar gesteld. 
Garantstellingen kunnen in de vorm van een overeenkomst tussen provincie Utrecht en de 
geldverstrekker worden vastgelegd. Een andere vorm is de garantstelling via (bijvoorbeeld 
50%-50%) de gemeente te laten lopen en de wederzijdse verplichting in een provinciale  
beschikking op te nemen  
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010 nr. 
2010INT264142, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6, 31, aanhef en 
onder b, en 36, aanhef en onder b, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 

Overwegende dat het provinciaal bestuur het wenselijk acht aardgas als vervoersbrandstof 
te stimuleren ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit en de vermindering van 
de CO2 uitstoot; 
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen: 
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 

a. aardgasvoertuig: een nieuw aan te schaffen voertuig dat in de fabriek met een 
aardgasinstallatie is uitgerust; 

b. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
c. concern: een economische eenheid waarin ondernemingen onder centrale leiding 

organisatorisch zijn verbonden met als doel duurzaam deel te nemen aan het 
economische verkeer;  

d. de-minimisverklaring: een verklaring dat de onderneming in de afgelopen drie 
belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen.  

e. grondgebied: grondgebied van de provincie Utrecht; 
f. onderneming: een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit 

uitoefent ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering. 
 
Artikel 2 Criteria 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de aanschaf van aardgasvoertuigen: 

a. voor zover de aanvrager een onderneming is, wordt subsidie verstrekt voor maximaal 
tien aan te schaffen aardgasvoertuigen. Als een onderneming deelneemt in een 
concern, geldt dit maximum voor het hele concern.  

b. voor zover de aanvrager een natuurlijke persoon is, wordt subsidie verstrekt voor 
maximaal één aan te schaffen aardgasvoertuig. 

 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 

a. rechtspersonen die statutair of feitelijk gevestigd zijn op het grondgebied en 
bedrijfsactiviteiten in de provincie uitvoeren;  

b. natuurlijke personen die in de provincie wonen.   
 
Artikel 4 Aanvraag 
1. Aanvragen kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend. 
2. Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overlegd: 

a. een de-minimissteun-verklaring voor zover de aanvrager een onderneming is; 
b. een organogram van het concern waarin de aanvrager participeert;  
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c. een offerte of aankoopbon van het nieuw aan te schaffen aardgasvoertuig.   
3. De gegevens als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c, van de Asv behoeven 
niet overlegd te worden. 
 
Artikel 5 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 400.000 voor de periode 2008 tot en met 2011.  
2. Per regio bedraagt het subsidieplafond maximaal € 150.000. 
4. De regio’s, bedoeld in het tweede lid, zijn:  

a. regio Centraal Utrecht: Utrecht, Nieuwegein, Houten, Maarssen en Vianen; 
b. regio Noord-West Utrecht: Abcoude, Loenen, De Ronde Venen, Breukelen, Woerden, 

Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik; 
d. regio Eemland: Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest en 

Woudenberg; 
e. regio Zuid-Oost Utrecht: Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist en De Bilt. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden  
In aanvulling op artikel 10 van de Asv, geldt de volgende weigeringsgrond: 
subsidie wordt geweigerd indien het aardgasvoertuig is aangeschaft voor 1 januari 2009. 
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 
1. De subsidie bedraagt € 1.000 per aardgasvoertuig voor zover het leeg gewicht lager dan 

7.500 kg is. 
2. De subsidie bedraagt € 5.000 per aardgasvoertuig voor zover het leeg gewicht minimaal 

7.500 kg is.  
3. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. 
 
Artikel 8 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 

Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt 
uitgegeven na 31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking op de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. De 
uitvoeringsverordening vervalt met ingang van 1 januari 2012.  
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie 
Aardgasvoertuigen provincie Utrecht  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 
Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen

Inleiding 
Verbetering van luchtkwaliteit en het terugdringen van de uitstoot van het broeikas CO2 zijn 
twee speerpunten in het Provinciaal Milieubeleidsplan. Luchtkwaliteit heeft een hoge prioriteit 
vanwege de effecten op de omgevingskwaliteit en de stagnatie van geplande woningbouw 
en aanleg van spitsstroken in de provincie Utrecht. Het steeds drukkere wegverkeer in de 
provincie draagt in hoge mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en aan de 
uitstoot van CO2. De provincie Utrecht ziet 'Rijden op Aardgas' als één van de 
mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Provinciale Staten van Utrecht hebben op 16 oktober 2006 ingestemd met het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit en heeft het project Rijden op aardgas daarin opgenomen. ‘Rijden 
op aardgas’ is het begin van het transitiepad naar biogas en waterstof, hetgeen voornamelijk 
een positief effect heeft op de uitstoot van CO2.  
 
“Kip-ei”-probleem en huidige situatie 
Rijden op aardgas is een schoon en goedkoop alternatief. Het gebruik van aardgas als 
transportbrandstof in de provincie Utrecht blijft echter achter vanwege een typisch “kip-ei”-
probleem. Er zijn geen aardgas-afleverinstallaties in de provincie dus schakelen partijen niet 
over op aardgasvoertuigen. Tevens ontbreekt de concrete vraag naar aardgas waardoor er 
geen aardgas-afleverinstallaties worden gerealiseerd. De Provincie Utrecht wil een sleutelrol 
spelen in het oplossen van dit probleem. Door het geven van de juiste prikkels aan zowel de 
vraag- als aanbodzijde kan de provincie op succesvolle wijze de introductie van aardgas 
realiseren. Deze subsidieregeling richt zich op de vraagzijde.  
 
Doelstelling en gewenste situatie 
Het doel van het project ‘Rijden op aardgas’ laat zich als volgt verwoorden:  

• Het realiseren van minimaal 8 aardgas-afleverinstallaties in een periode van vier jaar. 
• De introductie van 2500 tot 3000 voertuigen op aardgas in een periode van vier jaar.  
• Het realiseren van een schoon provinciaal wagenpark op aardgas (waar mogelijk). 

 
Het uiteindelijke doel is het minimaliseren van de uitstoot door het wegverkeer (schoon) en 
het verminderen van de uitstoot van CO2 (zuinig) door het toepassen van aardgas als 
brandstof voor wegvoertuigen. De eerste stap hierin is het creëren van het aanbod van 
aardgas (realisatie van aardgas-afleverinstallaties). Dit is onder meer vorm gegeven door de 
subsidieregeling voor het stimuleren van het oprichten van aardgas-afleverinstallaties in de 
provincie Utrecht (PS, 18 februari 2008). De tweede stap is het stimuleren van de aanschaf 
van aardgasvoertuigen, middels deze subsidieregeling. 
 
Subsidieregeling aardgasvoertuigen provincie Utrecht 
De introductie van aardgas-afleverinstallaties wordt een feit in de Provincie Utrecht. Het 
realiseren van aardgas-afleverinstallaties is één, maar zorgen voor voldoende afzet is een 
net zo belangrijke stap. De provincie Utrecht heeft een plan uitgewerkt om 
wagenparkbeheerders in de nabijheid van aardgas-afleverinstallaties te overtuigen van 
aardgas als vervoersbrandstof. Belangrijk onderdeel van dat plan is een subsidie op de 
aanschaf van aardgasvoertuigen. De aanschafprijs van aardgasvoertuigen ligt hoger dan die 
van benzine en dieselvoertuigen. Door het verlagen van de aanschafprijs tot het niveau van 
een benzinevoertuig is de terugverdientijd sneller te realiseren. Hierdoor kan de provincie 
zorgen voor een versnelde introductie van de eerste aardgasvoertuigen in de provincie 
Utrecht. De subsidieregeling is dan ook voornamelijk bedoeld als katalysator in het proces 
om aardgasvoertuigen op de weg te krijgen. 
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Provinciale Staten hebben in het kader van het provinciale programma luchtkwaliteit € 3,6 
miljoen beschikbaar gesteld voor het project Rijden op aardgas, waarvan € 700.000,00 voor 
de introductie van aardgasvoertuigen. Hiervan zal € 400.000 worden aangewend voor de 
uitvoering van de Subsidieregeling aardgasvoertuigen provincie Utrecht. Het overige budget 
wordt besteed aan het uitvoeren van het plan om wagenparkbeheerders te benaderen. 
 
Artikelgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen
ad a. aardgasvoertuig: 
Het gaat hierbij uitdrukkelijk om nieuwe voertuigen / auto’s die reeds in de fabriek met 
aardgas-installatie zijn uitgerust en niet op een later tijdstip zijn omgebouwd. 
De subsidie kan alleen worden verleend ten behoeve van de aanschaf van nieuwe 
aardgasvoertuigen. Tweedehands voertuigen komen niet voor subsidie in aanmerking. 
Daarnaast moet de aardgasinstallatie in de fabriek die de voertuigen produceert zijn 
geïnstalleerd. Subsidie wordt niet verleend als de aardgasinstallatie na aankoop in het 
voertuig is geïnstalleerd. 
 
Artikel 2 Criteria
ad. c. concern 
Het begrip concern is niet wettelijk bepaald. Vandaar dat er in deze regeling een definitie van 
is opgenomen. De centrale leiding is een kernbegrip bij een concern. In hoeverre hier sprake 
van is kan worden bepaald aan de hand van de volgende factoren:  

• de centrale leiding heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders 
of vennoten van andere ondernemingen,  

• de centrale leiding heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen 
of te ontslaan, 

• de centrale leiding heeft een directe of indirecte overheersende invloed. 
 
Artikel 4 aanvraag
Lid 2: 
onder a.  
Voor zover de subsidie-aanvrager een onderneming is, is de provincie gebonden aan de 
Europese staatssteunregels. Deze subsidieregeling voldoet aan de voorwaarden van de 
Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 
15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag 
op de ‘de minimis-steun.’ Op grond van deze verordening wordt steun van minder dan 
€ 200.000 in drie belastingjaren niet als staatssteun aangemerkt. Door het afgeven van de 
zogenoemde de-minimisverklaring verklaart de subsidieontvanger dat zij in de afgelopen drie 
jaren minder dan € 200.000 aan steun heeft ontvangen. Voor zover de aanvrager in een 
concern deelneemt geldt dit maximum voor het gehele concern.  
 
onder e. 
Bij het aanvragen van de subsidie moet een offerte of een aankoopbon van het 
aardgasvoertuig worden overgelegd. Op deze manier kan de provincie verifiëren dat er 
daadwerkelijk plannen zijn om een aardgasvoertuig aan te schaffen. 
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Artikel 5 Subsidieplafond
In totaal bedraagt het subsidieplafond € 400.000. Dit plafond is echter beperkt per regio, te 
weten € 150.000. Deze beperking is opgenomen om te voorkomen dat alle subsidie in een 
bepaalde regio wordt ingezet. De provincie streeft namelijk naar een regionale dekking van 
de subsidie. Gedeputeerde staten kunnen het subsidieplafond wijzigen, bijvoorbeeld als in 
een bepaalde regio nauwelijks subsidie wordt aangevraagd en een andere juist wel. Het kan 
dan wenselijk zijn het subsidieplafond in de ene regio lager vast te stellen en in de andere 
hoger. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden
onder a. 
De subsidie zal niet worden verleend als voor de aanschaf van het voertuig al een andere 
subsidie is verkregen. Dit geldt ook als er al subsidie op grond van deze regeling is verleend. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264159 , houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
Bodemsanering eigen woningen provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4 en artikel 29, onder a, van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht; 
 
Overwegende dat gedeputeerde staten sinds 2003 hebben besloten de sanering van 
ernstige bodemverontreiniging op percelen van eigenaars of erfpachters die deze percelen 
uitsluitend voor eigen bewoning in gebruik hebben, te stimuleren door het verstrekken van 
subsidie teneinde het belang die de bodem heeft voor mens, plant of dier te beschermen;  
 
Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:  

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. subsidiabele saneringskosten: de kosten van het verzamelen van de gegevens en 

het verrichten van de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 28, 38, 39, 39a, 
39b, 39c en 39d van de wet; 

c. wet: Wet bodembescherming. 
 
Artikel 2 Toepassingsbereik 
Deze uitvoeringsverordening is niet van toepassing in gevallen van ernstige verontreiniging 
als bedoeld in artikel 48 van de wet. In die gevallen kunnen gedeputeerde staten een 
overeenkomst met de eigenaar of de erfpachter sluiten. 
 
Artikel 3 Criteria 
Subsidie kan worden verstrekt voor het verzamelen van de gegevens en het verrichten van 
de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 28, 38, 39, 39c en 39d van de wet, en voor 
zover in een beschikking als bedoeld in artikel 29 van de wet is vastgesteld dat sprake is van 
een geval van ernstige verontreiniging. 
 
Artikel 4 Subsidieontvangers 
Subsidie kan worden verstrekt aan eigenaars of erfpachters voor zover het grond betreft 
waarop zijn wonen. 
 
Artikel 5 Aanvraag 
1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend ten minste twee weken voor de aanvang van 

de saneringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 39a van de wet. 
2.  De aanvraag gaat vergezeld van een melding als bedoeld in artikel 28 van de wet. 
3.  De begroting, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder c, van de Asv, bevat uitsluitend de 

subsidiabele saneringskosten. 
4.  In aanvulling op artikel 7 van de Asv overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een 

oriënterend onderzoek als bedoeld in artikel 1 van de wet waaruit de periode van 
veroorzaking van de verontreiniging kan worden bepaald. 

 



2

Artikel 6 Weigeringsgronden 
1. Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd als: 

a. de grond mede in gebruik is voor de uitoefening van een bedrijf of beroep; 
b. het een geval van ernstige verontreiniging betreft waarvan de bron is gelegen 

op een in gebruik zijnd en blijvend bedrijventerrein;  
c. de sanering naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt 

aan het belang van de bescherming van de bodem bedoeld in artikel 1 van de 
wet; of 

d. recht bestaat op een subsidie krachtens een andere regeling. 
2. Indien de verontreiniging een groter gebied betreft dan de grond van de aanvrager, wordt 
slechts in bijzondere gevallen subsidie verstrekt, onverminderd het eerste lid. 
 
Artikel 7 Hoogte en berekeningswijze subsidie 
1. De subsidie is ten hoogste € 50.000,-. 
2. De subsidie is een percentage van de in artikel 1 bedoelde subsidiabele saneringskosten 
zoals hierna aangegeven: 

a. indien 80% of meer van de verontreiniging is veroorzaaktvoor 1 januari 1975 en de 
grond is verworven: 
1e voor 1 januari 1975:    95, 
2e tussen 1 januari 1975 en 1 januari 1987:  90, 
3e tussen 1 januari 1987 en 1 januari 1995:  75, 
4e na 1 januari 1995:     65; 

b. indien de verontreiniging geheel is veroorzaakt voor 1 januari 1987 en voor minder 
dan 80% voor 1 januari 1975, terwijl de grond is verworven: 

 1e voor 1 januari 1975:   35, 
 2e tussen 1 januari 1975 en 1 januari 1987: 35, 
 3e tussen 1 januari 1987 en 1 januari 1995: 25, 
 4e na 1 januari 1995:    10; 
c. indien de verontreinging geheel is veroorzaakt voor 1 januari 1975, terwijl de grond is 

verworven : 
 1e voor 1 januari 1975:   25, 
 2e tussen 1 januari 1975 en 1 januari 1987: 25, 
 3e tussen 1 januari 1987 en 1 januari 1995: 25, 
 4e na 1 januari 1995:    10; 
d. indien de verontreiniging geheel of gedeeltelijk  

is veroorzaakt na 1 januari 1995:   10. 
 
3.  Indien aan een of meer van de volgende voorwaarden niet wordt voldaan: 

a. de aanvrager was bij de verwerving van de grond niet bekend met de verontreiniging; 
b. de aanvrager heeft het recht op de grond verkregen van een eigenaar of erfpachter 

die eveneens op die grond woonde; 
c. de verontreiniging is niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad van de aanvrager 

zelf of iemand met wie hij een duurzame rechts – of andere relatie heeft of heeft 
gehad; 

d.  de verontreiniging is niet verrekend bij de koopprijs voor de grond; 
worden in de volgende in het eerste lid bedoelde onderdelen de percentages als volgt 
verlaagd: 
in onderdeel a, 3e : van 75 naar 35, 
in onderdeel a, 4e : van 65 naar 25, 
in onderdeel b, 3e : van 25 naar 10,  
in onderdeel c, 3e : van 25 naar 10.  
 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 
31 december 2010 treedt de uitvoeringsverordening in werking met ingang van de dag na de 
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datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 9 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Bodemsanering eigen 
woningen provincie Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010. 
 

Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010,  
nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur 
Bekend provincie Utrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 41, aanhef 
en onderdeel a, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten subsidie verstrekken voor de uitvoering van wonen-, 
welzijn- en zorgprojecten waarin de behoeften van allochtone ouderen en allochtonen met 
een beperking als uitgangspunt worden genomen zoals opgenomen in projectplan “Kleur 
bekend”; 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen: 
 

Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder: 
a. Actief betrokken: de doelgroep moet hebben meegedacht en input hebben geleverd 
 in de planvorming van het project; 
b. Allochtone ouderen: oudere migranten vanaf 55-plus; 
c. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
d. Concreet resultaat: een afgeronde fase van een project of initiatief; 
e. Doelgroep: allochtone ouderen en allochtonen met een beperking;  
f. Financieel haalbaar: een sluitende begroting en een doorkijk naar structurele 
 financiering van de activiteit na de pilotperiode die door de provincie wordt  
 gesubsidieerd; 
g. Wonen, welzijn en zorg projecten: er is een actieve samenwerking tussen partijen op 
 de drie terreinen wonen, welzijn en zorg.  

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 41, aanhef en 
onderdeel a, van de Asv die gericht zijn op de totstandkoming van nieuw aanbod op het 
terrein van wonen, welzijn en zorg waarin rekening is gehouden met de behoeften van de 
doelgroep zoals opgenomen in het projectplan “Kleur bekend”.  
2. De activiteiten bedoeld in het eerste lid moeten:  
a. financieel haalbaar zijn;  
b. tot een concreet resultaat leiden.  
3. In de planvorming moet de doelgroep aantoonbaar actief worden betrokken.  
 
Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan: 
a. zorgaanbieders; 
b. woningcorporaties; 
c. migrantenzelforganisaties; 
d. welzijnsinstellingen; 
e. particulieren; 
f. gemeenten. 
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Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)  
Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 5 Weigeringsgronden 
In aanvulling op artikel 10 van de Asv geldt de volgende weigeringsgrond:   
Subsidie kan worden geweigerd indien de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde 
staten niet of onvoldoende bijdraagt aan de doelen zoals geformuleerd in het projectplan 
“Kleur Bekend”.  

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1.Subsidies bedragen ten minste  € 10.000 en ten hoogste € 50.000.  
2. Tot de subsidiabele kosten behoren: 
a. projectleiding; 
b. externe advisering; 
c. organisatieontwikkeling en personeelsbeleid van de aanvrager of van de andere 
 organisatie waarmee de aanvrager in dit project samenwerkt; 
d. eenmalige bouw of inrichtingskosten; 
e. haalbaarheidsstudies en marktverkenningen; 
f. public relations activiteiten. 
 
Artikel 7 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor 2010 en 2011 bedraagt € 300.000. 
 
Artikel 8 Europese regelgeving 
Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie 
verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, 
betreffende de-minimissteun. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt 
uitgegeven na 31 december 2010 treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 
Artikel 10 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie 
Utrecht.  
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris.  
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Toelichting
Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat de groep ouderen en mensen met een beperking van allochtone 
afkomst onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Met name de groep ouderen van allochtone afkomst vergrijst sterk. Tegelijkertijd 
geven partijen aan dat deze doelgroep moeilijk te bereiken is. Uit cijfers over de gezondheid 
blijkt dat de groep allochtone ouderen in vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten 
beduidend meer te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Wel ontvangt deze 
doelgroep relatief veel mantelzorg. Nu ouderen een intensievere zorgbehoefte krijgen blijkt 
het in de praktijk niet haalbaar te zijn om volledige zorg voor hulpbehoevende ouders en/of 
familieleden met een beperking aan mantelzorgers over te laten. 
 
Het project “Kleur bekend” richt zich op het verbeteren van de toegang van diensten en 
voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het aanjagen van concrete 
initiatieven.  
Benadrukt moet worden dat het project zich niet richt op het aanbrengen van een 
vervangende structuur voor de huidige waardevolle mantelzorg maar juist op een 
professionele aanvulling hierop. 
 
Gelijktijdig met een informatietraject is er € 300.000,- beschikbaar gesteld voor het aanjagen 
van concrete initiatieven. De provincie heeft geen directe rol in de uitvoering van projecten 
maar kan wel stimulerende middelen inzetten waardoor projecten ook daadwerkelijk van de 
grond komen. Er zijn nog veel te weinig initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
in relatie tot diversiteit in de provincie Utrecht. Het opstarten van activiteiten voor deze 
‘nieuwe’ doelgroep is niet gemakkelijk (zoals geldt voor iedere innovatieve ontwikkeling zijn 
er onzekerheden en risico’s). De provincie kan goede initiatieven dan ook met de inzet van 
kennis en budget van de grond trekken. 
 

Artikelgewijs. 
 
Artikel 2  
Lid 1
Het projectplan “Kleur bekend” is vastgesteld in provinciale Staten op 19 mei 2009 
(2009INT238686). 
Lid  2 onderdeel a 
Een project of activiteit wordt als financieel haalbaar beschouwd als er na de pilotfase een 
structurele financiering is. 
Lid  2 onderdeel b
Met de term “concreet resultaat “ wordt de realisatie van een project of initiatief bedoeld.  
Lid  3
Het meedenken en input leveren vanuit de doelgroep tijdens de planvorming is een vereiste 
voor de totstandkoming van vraaggericht aanbod in relatie tot diversiteit.  
Voorbeelden hiervan zijn: 

• deelname door de doelgroep aan de projectgroep waar het plan van aanpak tot stand 
komt, of; 

• een behoefteonderzoek bij de doelgroep. 
 
Artikel 5 
De doelstellingen van het project ‘Kleur bekend”zijn: 

• Het bevorderen van de zelfredzaamheid van allochtone ouderen en 
allochtonen met een beperking, het stimuleren van vraagsturing in relatie tot 
de keten wonen, zorg en welzijn. 

• Het stimuleren en ondersteunen van de totstandkoming van concrete 
projecten op lokaal niveau die een rechtstreekse doorwerking hebben op 
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individuele allochtone ouderen en allochtonen met een beperking. De 
doelstelling is een afgeleide en specificatie van de algemene doelstelling van 
Wel Thuis! namelijk het vergroten van het aantal en de variatie aan 
toegankelijke woningen met welzijn en zorg. 

• Gemeenten en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg nemen 
de behoefte van deze specifieke doelgroepen op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg mee in hun beleid en uitvoering. 

 
Artikel 6 
In het projectplan “Kleur bekend”staat vermeld dat er per initiatief een maximaal budget 
beschikbaar is van € 50.000,- .
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT264153, houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie 
RAAM provincie Utrecht ) 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 36, onderdeel a, en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht;  
 
Overwegende dat de provincie belang hecht aan de betrokkenheid van gemeenten en 
milieudiensten bij het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van milieu, 
duurzaamheid en klimaat. De provincie wil haar verbindende kracht inzetten om de 
meerwaarde van gecoördineerde samenwerking op projectniveau met en tussen deze 
organisaties te faciliteren teneinde de gezamenlijke milieudoelstellingen te behalen; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
b. Gemeenten; gemeenten gelegen in de provincie Utrecht; 
c. Innovatie, nieuw voor de provincie Utrecht; 
d. Milieudiensten. samenwerkingsverbanden van gemeenten al of niet op basis van 

een gemeenschappelijkeregeling, waarvan het merendeel van de gemeenten is 
gelegen in de provincie Utrecht. 

e. Pilot; proefproject dat nieuw is voor de provincie Utrecht; 
f. Project; in tijd en geld afgebakend werk; 
g. Projectkosten, alle kosten die verband houden met het project; 
h. Provinciaal Milieubeleidsplan; door Provinciale Staten vastgesteld plan als bedoeld 

in artikel 4.14 van de Wet milieubeheer; 
i. RAAM, Regionale Activiteiten Agenda Milieu; Regionale Samenwerkingsstructuur 

tussen gemeenten en de provincie Utrecht zoals omschreven in het Provinciaal 
Milieubeleidsplan; 

j. RAAM-budget, budget ten behoeve van het stimuleren samenwerking bij het 
uitvoeren van projecten en activiteiten om de doelstellingen van het Provinciaal 
Milieubeleidsplan te bereiken; 

k. Samenwerking. Samenwerking tussen twee of meer gemeenten en of milieudiensten 
en of provincie in een project dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van het 
provinciale milieubeleidsplan. 

Artikel 2 Criteria 
1. Gedeputeerde staten  kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten als bedoeld in 

artikel 36 van de Asv voor innovatieve projecten en activiteiten die een substantiële 
bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen in het provinciaal 
milieubeleidsplan; 
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2. Voor projecten en activiteiten als bedoeld in het eerste lid, zijn geen of onvoldoende 
andere subsidies of doeluitkeringen beschikbaar. 

 

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan  

a. samenwerkende gemeenten en of milieudiensten in de provincie Utrecht 
b. aan waterschappen in de provincie Utrecht. 

 

Artikel 4 Aanvraag  
Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalender jaar worden ingediend ten minste drie 
weken voor aanvang van de activiteiten. 
 
Artikel 5 Weigeringgronden   
In aanvulling op artikel 10 van de Asv, gelden de volgende weigeringgronden:  
Subsidie kan worden geweigerd indien: 

a. Het project of de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde staten  niet strookt met 
het provinciale beleid; 

b. Het project of activiteit onvoldoende bijdraagt aan de (beleids)doelen zoals 
geformuleerd in het provinciaal milieubeleidsplan; 

c. De uitvoering van het project onvoldoende concreet is geformuleerd. 
 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1. Subsidies tot € 125.000, - worden verstrekt in de vorm van een vast bedrag 

dat als volgt wordt bepaald: de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale 
projectkosten of de kosten die gemoeid zijn met de activiteit, met een 
maximum van € 75.000, =. 

2. Gedeputeerde staten  kunnen afwijken van het gestelde in het eerste lid, 
a. in het geval er sprake is van een meer dan substantiële bijdrage aan de 
doelstellingen in het  provinciaal milieubeleidsplan. 
b. In het geval het project of activiteit een substantiële bijdrage levert aan de 
speelpunten met betrekking tot  het milieubeleid zoals opgenomen in het 
collegeprogramma.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, derde lid, van 
de Asv behoren tot de projectkosten tot de subsidiabele kosten. 

 

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De subsidieontvanger dient de gegevens van het project op verzoek van 

gedeputeerde staten beschikbaar te stellen aan de provincie Utrecht en andere 
gemeenten of milieudiensten in de provincie Utrecht. 

2. Het project moet starten en zoveel mogelijk worden betaald in het jaar waarin de  
subsidie is verstrekt. 

 
Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Als het provinciaal blad 
wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt de verordening in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.  
 

Artikel 9 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie RAAM  provincie Utrecht.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 
2010.  
 
Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 

H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 
Algemeen
Milieubeleid is van oudsher beleid dat in verschillende sectoren en door verschillende 
actoren  
wordt uitgevoerd. De strategische ambitie op het terrein van milieubeleid zijn weergegeven in 
het Provinciale Milieubeleidsplan provincie Utrecht 2009-2011. Voor het behalen van deze 
ambitie is de samenwerking met gemeenten en milieudiensten van wezenlijk belang.  
Bij de vaststelling van het provinciale milieubeleidsplan 2009-2011 is een structureel budget 
beschikbaar gesteld voor ondersteuning van gecoördineerde samenwerking in projecten die 
nieuw zijn in de provincie Utrecht en waarvoor geen specifieke gelden beschikbaar zijn en 
die worden uitgevoerd door gemeenten en of milieudiensten.  
Voor het behalen van de ambitie is tevens van belang dat  de kennis op het beleidsterrein 
toegankelijk is voor de betrokken actoren. 
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Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 
2010INT264156 houdende nadere regels op grond van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening 
subsidie Fietsen naar het werk provincie Utrecht)  
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 37 van de  
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat het provinciebestuur van Utrecht van belang vindt dat knelpunten op 
gemeentelijke wegen buiten het BRU gebied voor fietsers in het woon-werkverkeer worden 
opgelost en dat de provincie gemeenten een financiële ondersteuning in de 
uitvoeringskosten daarvan wil bieden; 
 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze uitvoeringsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt mede 
verstaan onder: 
a.  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  
b. Niet-BRU gemeenten: de gemeenten waarvoor de provincie Utrecht de verkeer- en 
vervoerautoriteit is. 

 
Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en criteria 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten in de 
provincie Utrecht op het gebied van infrastructuur, die gericht zijn op het oplossen 
van een of meer knelpunten op fietsroutes voor het woon-werkverkeer.  

2. Tot de knelpunten, bedoeld in het eerste lid, worden de situaties gerekend die: 
a. zijn genoemd in de bij deze uitvoeringsverordening behorende bijlage Groslijst 
projecten bij het Actieprogramma Stimuleren fietsen naar het werk;  
b. naar het oordeel van gedeputeerde staten vergelijkbare knelpunten vormen.  

3. Subsidie op grond van het eerste lid wordt slechts verstrekt indien wordt voldaan aan 
één of meer van de volgende criteria: 

a. verminderen van onnodige bochten en kronkels in wegvakken; 
b.  verminderen van oponthoud voor fietsers of vermindering ontmoetingen met 

autoverkeer; 
c. scheiding met autoverkeer bij grote snelheidsverschillen; 
d. verbeteren zichtbaarheid fietsers en wegvakken; 
e. verbreding wegvakken voor fietsers; 
f. aanbrengen comfortabelere verharding voor fietsers; 
g.  verlenen voorrangsrechten aan fietsers; 
h.  verminderen wachttijden bij kruisingen onder andere door aanbrengen van    
middengeleiders en betere afstemming van verkeersregelinstallaties. 
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Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie kan worden verstrekt aan niet-BRU gemeenten.  
 
Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)  

1. Aanvragen kunnen doorlopend tot uiterlijk 1 januari 2012 worden indiend. 
2. In aanvulling op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 

worden bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden 
verstrekt: 

a. een omschrijving van de aard van de maatregel en de locatie waar de 
maatregel wordt genomen; 

b. een omschrijving van het doel van de maatregel, dan wel van het probleem 
dat met de maatregel wordt opgelost; 

c. een omschrijving van het te verwachten effect van de maatregel; 
d. een begroting van de uitvoeringskosten van het project; 
e. een overzicht van de planning van de voorbereidingsfase, besluitvormingsfase 

en uitvoeringsfase van het project. 
 
Artikel  5 Subsidieplafond en verdeelcriteria 
1. Het subsidieplafond bedraagt  € 1.000.000. 
2. Artikel 6, derde lid, van de Asv is van toepassing.  

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
1. Een subsidie wordt verstrekt tot ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten van het 
project met een maximum van € 200.000 per gemeente. 
2. Tot de subsidiabele kosten behoren behoren in ieder geval de uitvoeringskosten van het 
project. 
3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet de kosten van de ambtelijke 
voorbereiding en administratie van en toezicht op het project. 
 
Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger 
De activiteiten worden uiterlijk in december 2012 afgerond. 
 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013, met 
dien verstande dat zij van kracht blijft met betrekking tot reeds verleende subsidies.  
 
Artikel 9 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Fietsen naar het 
werk provincie Utrecht.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van  
26 oktober 2010.  
 
Gedeputeerde staten,  
 
R.C. Robbertsen, voorzitter. 
 
H.H. Sietsma, secretaris. 
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Toelichting 
 

Algemeen 
Deze subsidieregeling heeft als doel te stimuleren dat werknemers vaker de fiets in het 
woon-werkverkeer gebruiken. Daarvoor moeten er goede routes voor fietsers zijn. 
Veel fietsroutes lopen over gemeentelijke wegen. Een subsidieregeling stimuleert 
gemeenten infrastructurele knelpunten voor fietsers op te lossen. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en criteria 
In aanmerking voor subsidie komen maatregelen die knelpunten oplossen die worden 
genoemd bijlage 3 Groslijst projecten bij het GS-besluit van 10-11-2009 inzake het 
Actieprogramma Stimuleren fietsen naar het werk of om naar het oordeel van GS 
vergelijkbare knelpunten. Wat de genoemde groslijst betreft gaat het dan om projecten die 
daar zijn beoordeeld als projecten die zeker of waarschijnlijk in de periode 2009-2011 
kunnen worden uitgevoerd. 
De voorgestelde maatregelen moeten een duidelijke verbetering opleveren voor fietsers in 
het woon-werkverkeer. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de in het derde lid genoemde 
criteria:  
Deze criteria zijn ontleend aan de hoofdeisen die de CROW in de Ontwerpwijzer fietsverkeer 
aan fietsroutes stelt (CROW, Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW-publicatie nr 230, Ede, april 
2006). Deze hoofdeisen zijn voor wegvakken beknopt samengevat in tabel 13 van de 
Ontwerpwijzer en voor kruispunten in tabel 22. In de Ontwerpwijzer worden adviezen 
gegeven hoe deze eisen geconcretiseerd kunnen worden.    
Verder moet aannemelijk gemaakt worden dat in ieder geval fietsers in het woon-
werkverkeer van de voorgestelde maatregel profiteren. Te denken valt aan het verstrekken 
van informatie over het (geschatte) aantal woon-werkfietsers ter plekke van de voorgestelde 
maatregel. 
 
Artikel 4 Aanvraag, lid 3 c 
Als te verwachten effecten van de maatregel kan gedacht worden aan een schatting van het 
aantal fietsers met als verplaatsingsmotief werk dat profiteert van de maatregel en/of het 
aantal extra fietsers in het woon-werk verkeer dat de maatregel zal opleveren. 
 
Artikel 6 Hoogte van de subsidie 
Tot de niet-subsidiabele kosten van de ambtelijke voorbereiding, administratie en toezicht 
worden in ieder geval gerekend: 

- de kosten van uren die gemoeid zijn met  
i. het opstellen van een beleidsnotitie; 
ii. het ontwerp, juridische procedures en grondaankopen; 
iii. opstellen van bestek en tekeningen; 
iv. het aanbesteden en begeleiden van het project; 
v. het opleveren en overdragen van het project; 
vi. de eindafrekening en evaluatie; 
vii. studie (probleemverkenning/beleidsnotitie). 

- de kosten van onderzoek (grondmechnisch onderzoek, 
verhardingsonderzoek, akoestisch onderzoek, archeolougisch onderzoek, 
bodemverontreiningingsonderzoek, verkeerskundig onderzoek). 

- de kosten van hulpmiddelen (zoals tekeningen, foto’s, kantoorbenodigdheden, 
representatie) en de kosten van de levering van deze hulpmiddelen. 

- de kosten voor het kadaster, vergunning en bestekken. 



Bijlage: Groslijst projecten bij het besluit van gedeputeerde staten van 10 november 2009 inzake het Actieprogramma Stimuleren fietsen naar het
werk; zijn beoordeeld als projecten die zeker of waarschijnlijk in de periode 2009-2011 kunnen worden uitgevoerd

Voorgesteld project Initiatiefnemer
Toelichting lopend
project

Realisatie in
2009-2011
(1= zeker
2009-2011
2=
waarschijnlijk
of onduidelijk
3= zeker niet)

Toelichting
realisatie in
2010

Toelichting zinvol:
effect stimulans fiets Kosten

Voorstellen die zeker of wellicht in periode 2009-2011 uitgevoerd kunnen worden

Bushaltes Bunschoten Bunschoten 1 Fiets - ov

Bushaltes Veenendaal Veenendaal 1 Fiets - ov € 80.000

Bushaltes Driebergen
Utrechtse
Heuvelrug 1 Fiets - ov € 100.000

Bushaltes Harmelen Woerden 1 Fiets - ov

Vergroenen
reiskostenvergoedingen Provincie 1

Evaluatie pilot
afwachten is er
pas half 2010 Niet-infra maatregel € 500.000

Oudewater-Woerden oversteek
Tappersheul Oudewater 1

Verbetering oversteek
op SMPU-
hoofdfietsroute € 50.000

Doorsteek De Isselt Soest-A'foort Amersfoort 1

Aansluiting op SMPU-
route bibeko en in
bedrijvengebied € 100.000

Fietsstraten V'daal Rondweg W Veenendaal 1

Aansluiting binnen
bebouwde kom op
SMPU-hoofdfietsroute € 500.000

Fietspaden Wageningselaan
terrein Nijverkamp V'daal Veenendaal 1

Sluit niet aan op
SMPU-hoofdfietsroute € 360.000



Voorgesteld project Initiatiefnemer
Toelichting lopend
project

Realisatie in
2009-2011
(1= zeker
2009-2011
2=
waarschijnlijk
of onduidelijk
3= zeker niet)

Toelichting
realisatie in
2010

Toelichting zinvol:
effect stimulans fiets Kosten

Driebergen dyn verlichting
fietspad station

Utrechtse
Heuvelrug 1

Sluit niet aan op
SMPU-hoofdfietsroute € 100.000

Soest-Amersfoort veilige bermen Soest 1

Duurzaam veilige
weginrichting vergroot
veiligheid en comfort
fietsverkeer (o.a.
minder hinder
tegemoetkomend
autoverkeer,
snelheidsremmers) € 250.000

Rhenen Rijnbrug fietsvriendelijke
afstelling VRI Rhenen (?) 1

Verbetering oversteek
op SMPU-
hoofdfietsroute

Oversteek N413 Cabrio Provincie

Wordt al door pU
momenteel verkenning
naar uitgevoerd 1

Verbetering oversteek
op alternatief voor
SMPU-hoofdfietsroute

Soest-Den Dolder langs spoor Soest

Relatie met Ecoduct
Soesterberg: een
fietspad naar Den Dolder
moet goed met deze
plannen afgestemd
worden 1 € 170.000

Stallingen station Abcoude Abcoude?

Uitbreiding stalling
Abcoude onderdeel van
planning Pro Rail 1 Fiets - ov € 110.000

Bedrijfsfietsen bushalte -
industrieterrein Wijk

Wijk bij
Duurstede 2 Fiets - ov



Voorgesteld project Initiatiefnemer
Toelichting lopend
project

Realisatie in
2009-2011
(1= zeker
2009-2011
2=
waarschijnlijk
of onduidelijk
3= zeker niet)

Toelichting
realisatie in
2010

Toelichting zinvol:
effect stimulans fiets Kosten

Destination Work, variant Fiets VNM 2 Niet-infra maatregel

Fietssnelweg Breukelen-Adam
ZO tracé zuid (fase 1) Breukelen 2

Verbetering alternatief
voor SMPU-
hoofdfietsroute € 250.000

Fietspaden N237 - kern
Soesterberg Soest(/Zeist) 2

Knelpunt niet op route
naar/in kern met
regionale functie

Oversteek Grebbelinie-N224 Provincie 2

Bij Beleidsuitwerking
Oversteekbaarheid
niet als knelpunt naar
voren gekomen

Comfortverbetering La Montagne Provincie
Is recent al aantal kleine
maatregelen genomen. 2

Betere doorstroming
binnen bebouwde kom
op alternatief voor
SMPU-hoofdfietsroute
Totale kosten 2009-
2011
(excl PM)

€
2.570.000


