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Inleiding 
 
Op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie slechts verstrekt op 
grond van een verordening. Sinds 2002 is een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar voor de bouw- en 
inrichtingskosten van regionale historische centra. Bij dit besluit krijgt die beschikbaarheid haar 
wettelijk vereiste basis. 
Van deze gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om de indeling van de Algemene subsidieverordening 
te vereenvoudigen. Tot nu toe worden de subsidies waarvoor geen bijzondere verordeningen worden 
vastgesteld, opgenomen op een lijst aan het slot van de Algemene subsidieverordening. Voorgesteld 
wordt die lijst nu uit de verordening zelf te verwijderen en hem er aan toe te voegen als een bijlage. 
Inhoudelijk geeft dat geen veranderingen. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 16 oktober 2006 tot wijziging van de Algemene 
subsidieverordening inzake regionale historische centra en het toevoegen van een bijlage en intrekking 
van de Verordening vernieuwing volkshuisvesting 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 september 2006, nr. 2006CGC000661i; 
 
Overwegende  
- dat het wenselijk is de bouw en inrichting van regionale historische centra te stimuleren; 
- dat van deze gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om de desbetreffende bijzondere subsidies in 

een bijlage bij de verordening op te nemen; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 

Artikel I 
 
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981 wordt als volgt gewijzigd. 
 
A

De artikelen 27 tot en met 29 vervallen. Een nieuw artikel 27 wordt ingevoegd dat luidt: 
 
Artikel 27 
 
De subsidies waarvoor geen bijzondere verordeningen worden vastgesteld, worden opgenomen in de 
bijlage bij deze verordening. 
 
B

Aan de verordening wordt als bijlage toegevoegd: 
 
Bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 
 
A. Bijzondere subsidieregelingen 
 
1. Algemeen bestuur 
 
Artikel 1.1 Regionale historische centra 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de bouw en inrichting van regionale 
historische centra in de provincie. 

2. Een regio is …………. 
3. Een subsidie is ten hoogste 10 % van de bouw- en inrichtingskosten. 
4. De subsidie is per regio ten hoogste € 500.000,-. 
5. Het subsidieplafond is € 2.500.000,-. 

 
1 Prov. blad 1997, 37, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 mei 2006, prov. blad 12. 
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6. Deze subsidieregeling is van toepassing voor de jaren 2002 tot en met 2008 of totdat het 
subsidieplafond is bereikt, als dat eerder is. 

 
2. Openbare orde en veiligheid  
 
[gereserveerd] 
 
3. Verkeer en vervoer 

Artikel 3.1 Fietspaden 
 
1.  Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor aanleg of herstel van utilitaire fietspaden 

als:  
a.  zij van regionaal belang zijn;  
b. bij nieuwe paden: de oude verbinding meer dan 1,3 maal zo lang was;  
c.  het pad naar verwachting door ten minste 500 fietsers per dag gebruikt zal worden en  
d.  de subsidie de aanleg of het herstel zal versnellen.  

2.  Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor aanleg of herstel van recreatieve fietspaden 
als dat van belang is voor de recreatie.  

3.  Dit artikel is niet van toepassing op aanleg of herstel van fietspaden na 31 december 2009. 
 
Artikel 3.2 Aanleg rond- en randwegen 

1.  Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de aanleg van een rond- of randweg indien die:  
a. aansluit op een provinciale weg;  
b. een traverse lopend door het centrum van de bebouwde kom vervangt en;  
c. de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente verbetert.  

2.  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten.  
3.  Het verleende subsidiebedrag bedraagt ten hoogste 25% van de kosten van de gemeente die direct 

voor de aanleg van de rond- of randweg benodigd zijn en ten hoogste € 2.5 miljoen.  
4.  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 5,- miljoen.  
5. Geen subsidie wordt verstrekt indien reeds verplichtingen voor de aanleg van de rond- of randweg 

zijn aangegaan voordat op de aanvraag is beslist. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere 
gevallen van deze bepaling afwijken.  

6.  Gedeputeerde Staten stellen nadere criteria bij de beleidsregel vast.  
7.  Dit artikel vervalt op 1 januari 2007 met dien verstande dat het van kracht blijft voor voordien 

gedane aanvragen.. 
 
4. Waterhuishouding 
 
[gereserveerd] 
 
5. Milieubeheer 
 
[gereserveerd] 
 
6. Recreatie en natuur 

Artikel  6.1 Natuur en landschap 
 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten ter uitvoering van: 
a.  het Beleidsplan natuur en landschap;   
b.  door gedeputeerde staten vastgestelde of vast te stellen uitvoeringsplannen bij het Beleidsplan;  
c.  de notitie Natuur en Milieu-educatie in samenhang met het provinciale milieubeleidsplan, bedoeld 

in artikel 4.9 van de Wet milieubeheer.  

http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=36
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=28
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=21
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=15
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=11
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Artikel  6.2 
 
1. Krachtens artikel 6.1 wordt geen subsidie verstrekt:  

a.  voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties;  
b.  voor de vergoeding van werkuren van vrijwilligers;  
c.  voor soortenonderzoek naar soorten waarvoor of in gebieden waarin dat recent al is verricht;  
d.  voor kosten voor het onderhoud, aanleg en herstel van kleine landschapselementen waarvoor 

een bijdrage kan worden verkregen van Landschapsbeheer Utrecht te De Bilt;  
e.  voor kosten waarvoor een bijdrage kan worden verkregen uit het Plan Veiligstelling Gebieden; 
f.  voor aankoop of inrichting van relatienotagebieden.  

2.  Voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieu-educatie wordt alleen subsidie verstrekt:  
a.  indien zij bovenlokaal zijn en op ten minste drie gemeenten zijn gericht;  
b.  indien de deelnemers aan de activiteiten of de anderen die van de activiteiten profijt hebben, een 

bijdrage in de kosten leveren. 
 

Artikel  6.3 
 
Aanvragen voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2, worden ingediend voor 1 februari of 
voor 1 mei van het jaar waarin met de uitvoering van de activiteiten wordt begonnen. Indien het 
subsidieplafond per 1 mei nog niet is bereikt, wordt op daarna tot en met 31 december inkomende 
aanvragen beslist in volgorde van binnenkomst. 
 
Artikel 6.4 Ecologische Hoofdstructuur 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de aankoop en voor met een aankoop 
verband houdende inrichting van terreinen ten behoeve van de realisatie van de ecologische 
hoofdstructuur aan:  
- de Stichting Het Utrechts Landschap te De Bilt en 
- de Vereniging Natuurmonumenten te ’s Graveland.  

2.  Provinciale staten stellen beleidsregels vast met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheid.  

3.  De artikelen 4 en 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening zijn niet van toepassing. 
Gedeputeerde staten horen de betrokken statencommissie indien de aankoop de verwerving van 
gebouwen inhoudt. 

 
Artikel  6.5 
 
1.  Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor beheer en inrichting van in de ecologische 

hoofdstructuur gelegen terreinen ten behoeve van de realisatie van die structuur.  
2.  Geen subsidie wordt verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen of aan de in artikel 6.4, eerste 

lid, genoemde instellingen.  
3.  Gedeputeerde staten stellen beleidsregels vast met betrekking tot hun in het eerste lid bedoelde 

bevoegdheid met inachtneming van de in artikel 6.4, tweede lid, bedoelde beleidsregels. Daarbij 
kunnen zij het in het eerste lid bedoelde beheer en de daar bedoelde inrichting nader bepalen en 
beperken. 

7. Economische en agrarische zaken  

Artikel  7.1 Natuurcompensatie 
 
1.  Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor het opstellen van plannen tot compensatie 

van natuurwaarden als bedoeld in paragraaf 7.12 van het Streekplan 2005 - 2015 bij vestiging of 
uitbreiding van verblijfsrecreatie.  

http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=40
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2.  De subsidie met betrekking tot een plan is ten hoogste 50 % van de kosten van het opstellen 
daarvan en ten hoogste € 10.000,-.  

 
8. Welzijn  
 
[gereserveerd] 
 
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
[gereserveerd] 
 
B. Bijzondere subsidies 
 
Artikel 10 

Gedeputeerde staten kunen subsidie verstrekken aan of voor: 
 
1. Algemeen bestuur  
2. Openbare orde en veiligheid  
3. Verkeer en vervoer  
4. Waterhuishouding  
5. Milieubeheer 
 
[gereserveerd] 
 
6. Recreatie en natuur  
 
10.6.1  het stimuleren van particulier en agrarisch ander natuurbeheer;  
10.6.2  projecten ter realisatie van soortenbeleid op basis van het landelijke Meerjarenprogramma 

Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004;  
10.6.3  de Stichting Het Utrechts Landschap te De Bilt voor haar instandhouding en voor het beheer 

van haar gronden;  
10.6.4  de Stichting Landschapsbeheer Utrecht te De Bilt voor haar instandhouding;  
10.6.5  projecten ter realisatie van de ecologische hoofdstructuur, anders dan bedoeld in de artikelen 

6.1, 6.4 en 6.5;  
 
7. Economische en agrarische zaken  
 
10.7.1 de Stichting Facilitair OASE te Utrecht voor advisering van het provinciebestuur op sociaal-

economisch terrein en op andere terreinen;  
10.7.2 de Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) te Utrecht voor informatieverstrekking aan 

toeristen en promotie van de provincie;  
10.7.3 de gemeenten Utrecht, De Ronde Venen en Bunschoten voor herstructurering van 

respectievelijk hun bedrijventerrein Lage Weide en Cartesiusweg, Mijdrecht en De Kronkels; 
10.7.4 de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei te Barneveld voor haar instandhouding; 
10.7.5 projecten uit het gebiedsprogramma 2004 van de onder 10.7.4 genoemde stichting;  
10.7.6 projecten uit het urgentieprogramma Gelderse Vallei/Utrecht Oost 2004;  
10.7.7 de BV Praktijkonderzoek van de Animal Science Group te Lelystad voor de bevordering van 

duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer;  
10.7. 8 de Vereniging Utrechts Agrarisch Jongeren Kontakt te Arnhem en de Vereniging GLTO te 

Deventer voor de bevordering van de emancipatie van agrarische vrouwen door cursussen en 
bijeenkomsten om de kennis van de landbouw te vergroten;  

10.7.9 projecten op het grensvlak van landbouw en milieu; 
10.7.10 agrarische bedrijfsverplaatsingen in het kader van het gebiedsproject De Venen;  
 

http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=40
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=36
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=28
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=21
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=15
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=11
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=3
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=55
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=45
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8. Welzijn  
 
10.8.1 de Stichting Cliënten Belang Utrecht te Utrecht voor de individuele en collectieve 

belangenbehartiging van patiënten en cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen in de 
provincie; 

10.8.2 de Stichting CMO Utrecht te Utrecht voor het leveren van bijdragen aan het oplossen van 
sociale problemen;  

10.8.3 de Stichting De Paraplu te Utrecht voor vrijetijdsbesteding van mensen met een lichamelijke 
beperking;  

10.8.4 de Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Eemland, 't Gooi en Z.O. Flevoland te Hilversum 
voor het aanbieden van telefonische hulp en opvang;  

10.8.5 de Stichting Vrede van Utrecht te Utrecht voor projecten in het kader van de herdenking van 
de Vrede van Utrecht in 2013 en ter ondersteuning van de kandidatuur van Utrecht bij de 
verkiezing van culturele hoofdstad van Europa voor 2019; 

10.8.5a projecten in het kader van de in onderdeel 10.8.5 bedoelde herdenking en ondersteuning; 
10.8.6 de Stichting Sportservice Midden Nederland te Utrecht ten behoeve van de breedtesport; 
10.8.7 projecten ter uitvoering van de bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie van 1 

september 2005. 
 
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
10.9.1 de Vereniging Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw te Montfoort voor haar 

instandhouding;  
10.9.2 de Stichting Instituut voor Bouwrecht te ’s Gravenhage voor haar instandhouding;  
10.9.3 de Stichting Ontwikkeling De Venen te Woerden voor haar instandhouding. 
 
Artikel II 

Alle besluiten, genomen krachtens de vervallen artikelen 27 tot en met 29 van de Algemene 
subsidieverordening blijven van kracht en worden geacht te zijn vastgesteld krachtens de 
overeenkomstige bepalingen van de bijlage, bedoeld in het nieuwe artikel 27. 
 
Artikel III 
1. 
2. De Verordening vernieuwing volkshuisvesting provincie Utrecht 19952 wordt ingetrokken. 
3. De verordening blijft van kracht voor de subsidies die zijn aangevraagd voor de inwerkingtreding 

van dit besluit. 
 
Artikel IV 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 

 
2 Prov. blad 34, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2001, prov. blad 26. 

http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=55
http://zoek.provincie-utrecht.nl:8080/register/?high_id=45
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Algemeen 

Bij dit besluit wordt een wettelijke basis gegeven voor de subsidiëring ten behoeve van regionale 
historische centra, wordt de indeling van de Algemene subsdieverordening gewijzigd en wordt de 
Verordening vernieuwing volkshuisvesting ingetrokken. 
 
Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I Regionale historische centra 
De reden voor dit besluit is het verschaffen van de wettelijke basis die de Algemene wet bestuursrecht, 
in artikel 4:23, voorschrijft voor het verstrekken van subsidie, in casu als stimulering voor de bouw- en 
inrichting van regionale historische centra. Sinds 2002 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. Het is 
wenselijk dat budget tot en met 2008 aan te houden. 
De subsidiemogelijkheid is opgenomen als artikel 1.1 van de nieuwe bijlage. In het zesde lid wordt 
bepaald dat zij van toepassing is voor de jaren 2002 tot en met 2008 of totdat het subsidieplafond is 
bereikt. Daarmee is de toepassing voordat dit besluit in werking is getreden gelegaliseerd en is mede 
voorzien in het te zijner tijd vervallen van rechtswege. Het besluit hoeft dus na 2008 niet meer te 
worden ingetrokken. 
Om de kwaliteit van de archiefzorg bij de gemeenten en de waterschappen te verbeteren is intensief 
regionaal samenwerken noodzakelijk. Slechts met deze samenwerking kan men de historische 
archieven veilig in een goede archiefbewaarplaats bewaren, kan men professionele 
publieksvoorzieningen treffen en zijn de archiefdiensten in staat om de expertise die nodig is voor het 
beschikbaarstellen van deze historiche bronnen te vergroten en de middelen efficiënter in te zetten. 
Sinds 2002 worden daarvoor éénmalige subsidies beschikbaar gesteld voor de regio’s om tot 
dergelijke regionale historische centra te komen. De regio-indeling is terug te vinden in de beleidsnota 
van de provinciale archiefinspectie “Een sluitend net van regionale historische centra in de provincie 
Utrecht” dd. 19 november 2002, op basis waarvan bovengenoemde stimuleringssubsdies beschikbaar 
zijn gesteld. 
 
Bijlage 
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Algemene subsidieverordening te 
vereenvoudigen. Op dit moment worden alle subsidiemogelijkheden waarvoor geen bijzondere 
verordening geldt, vastgesteld aan het slot van de Algemene subsidieverordening. Het zijn er nu 
tweeëndertig. Dit maakt de opbouw van de verordening als zodanig onevenwichtig. De lijst wordt nu 
uit de verordening gehaald en in een bijlage aan haar toegevoegd. 
In de bijlage is de functionele indeling overgenomen die is voorgeschreven bij de  Regeling informatie 
voor derden, vastgesteld door de Minister van BZK krachtens artikel 71, tweede lid, van het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Zij volgt dus niet de indeling van de 
ambtelijke organisatie. De wettelijke indeling is algemeen. Aangenomen mag worden dat zij voor 
langere tijd bruikbaar zal zijn. 
Behalve de toevoeging van de regionale historische centra in artikel 1.1 bevat de bijlage geen 
inhoudelijke wijzigingen t.o.v de lijst in de nu geldende artikelen 27 tot en met 29 van de Algemene 
subsidieverordening. 
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Artikel II 
 
De bijlage houdt geen materiële veranderingen in ten opzichte van de huidige regeling. Alle 
uitvoeringsbesluiten dienen dus onverminderd van kracht te blijven. 
 
Artikel III 

In 1995 heeft u een subsidiemogelijkheid ingevoerd die er op gericht was vernieuwende projecten en 
concepten op het terrein van wonen te ondersteunen. Er is in een reeks van jaren veel belangstelling 
geweest  voor een provinciale ondersteuningssubsidie en vele vernieuwende projecten en concepten 
zijn ondersteund. Jaarlijks werden ten minste 10 projecten gesubsidieerd. 
Gaandeweg, na een periode van tien jaar, verminderde het innovatieve karakter vande ingediende 
verzoeken omdat de regeling nogal wat selectiebeperkingen in zich had wat betreft voor honorering in 
aanmerking komende innovatieve projecten. In toenemende mate werden vergelijkbare projecten 
ingediend. Dat was voor u aanleiding om bij de zogenaamde KWATTA-operatie in 2005 niet langer 
budget beschikbaar te stellen. Om dit rechtskracht te geven, moet dan ook de verordening worden 
ingetrokken. 
 

Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter, B. Staal 
secretaris, H.H. Sietsma 


	Inleiding

