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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In 2011 hebben de kerntakendiscussie en de bezuinigingen op het provinciefonds ertoe geleid dat dit 
college besloten heeft een aantal structurele subsidies af te bouwen of te beëindigen.  
Anders dan zogenaamde incidentele subsidies voor kortdurende projecten, of voor een eenmalig 
vooraf besproken tijdvak kunnen subsidies met een structureel karakter niet in één keer beëindigd 
worden. Voor de afbouw dan wel beëindiging van de lopende structurele subsidies moet namelijk een 
redelijke termijn in acht genomen worden. De Algemene wet bestuursrecht zegt hierover: “Indien aan 
een subsidieontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of 
in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, geschiedt de hele of gedeeltelijke weigering van de 
subsidie voor een daarop aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of 
gewijzigde inzichten zich tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, 
slechts met inachtneming van een redelijke termijn”. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal structurele 
subsidies minder snel afgebouwd kon worden dan gewenst.  
 
Vooraankondiging in toekomstige subsidieverleningsbeschikkingen 
Inmiddels hebben wij onderzocht of het mogelijk is om de looptijd van structurele subsidies te 
beperken, zodat een nieuw college zelf kan besluiten welke subsidierelaties gecontinueerd worden en 
welke beëindigd zullen worden. Dit kan gerealiseerd worden door bij de verlening van de structurele 
subsidie aan te kondigen dat deze tijdelijk is en uiterlijk loopt tot en met het laatste jaar van de 
collegeperiode. Het is dan voor de subsidieontvanger duidelijk wanneer de subsidie beëindigd wordt 
en hiermee voldoen wij aan de voorwaarde van het in acht nemen van een redelijke termijn. Deze 
aankondiging kan gedaan worden in de vorm van een extra passage in de verleningsbeschikking van 
de structurele subsidie, waarin de looptijd van de subsidie vooraf duidelijk afgebakend wordt. 
Hiertegen kan overigens wel bezwaar en beroep worden ingesteld.  
 
Indien bij de structurele subsidieverleningsbeschikking wordt aangekondigd dat de subsidie in 
principe beëindigd kan worden na het jaar van de provinciale verkiezingen, kan een volgend college 
flexibeler inspelen op nieuwe ontwikkelingen en gemakkelijker andere beleidskeuzen maken. 
 
De toe te voegen passage luidt:  

“De subsidieverlening heeft betrekking op de collegeperiode 2012-2015. Het college heeft besloten 
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om <naam instelling> gedurende <jaartallen> een subsidie te verlenen. De subsidieverstrekking is  
afhankelijk van het vaststellen van de begroting door Provinciale Staten van elk jaar. In 2015 zal het  
nieuwe college bekijken of u voor de volgende collegeperiode voor subsidie in aanmerking komt. 
Wij raden u aan om in de bedrijfsvoering van uw organisatie rekening te houden met beëindiging 
van de subsidie per 2016.” 

 
De extra passage waarin de looptijd van de subsidie vooraf afgebakend wordt, zal vanaf 2013 
opgenomen worden in de subsidieverleningsbeschikkingen aan de instellingen die deze structurele 
subsidie ontvangen.  

Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de nieuwe werkwijze waarbij in de subsidieverleningsbeschikking aan instellingen 
die structureel subsidie ontvangen (vanaf 2013) vooraf wordt aangekondigd dat de subsidie in principe 
kan worden beëindigd na het jaar van de provinciale verkiezingen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


