2009MME57 bijlage 1
Besluit van provinciale staten van Utrecht van ..... (datum) (nr. ......) houdende
vaststelling subsidieregels inzake ontwikkeling van vrije tijd en toerisme
(Subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht)
Provinciale staten van Utrecht;
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van ................ (datum), nr. ..............,
inzake.....................;
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
Overwegende dat het wenselijk is de ontwikkeling van het toerisme in de provincie te
stimuleren en hiervoor subsidie te verstrekken;
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:
a.
Innovatief: Vernieuwende ontwikkelingen voor de toeristisch-recreatieve sector.
b.
Duurzame ontwikkeling: het creëren van waarde voor people, planet en profit, op
basis van een integrale afweging van belangen en zonder afwenteling van
negatieve effecten naar toekomstige generaties en naar plekken elders op de
wereld.
c.
Bovenlokaal: gemeentelijk niveau overstijgend.
Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing, tenzij
daarvan in het bij of krachtens deze verordening bepaalde uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten
1.
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten in
de provincie Utrecht op het gebied van provinciaal toerisme en recreatie die
gericht zijn op:
a.
versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche;
b.
versterking van het cultuur- en zakelijk profiel;
c.
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.
2.

Subsidies kunnen slechts verstrekt worden voor:
a.
haalbaarheidsstudie en marktverkenningen ten behoeve van toeristischrecreatieve projecten;
b.
voorbereiding, opstelling en herziening van plannen voor zulke projecten;
c.
aanleg, inrichting, verbetering en uitbreiding van zulke projecten,
aanpassing ten behoeve van mensen met een handicap daaronder
begrepen;
d.
voorbereiding en uitvoering van toeristisch-recreatieve evenementen.

Artikel 4 Criteria ten aanzien van het project
Subsidie kan slechts worden verstrekt indien aan alle hierna benoemde criteria wordt
voldaan:
a.
het project zonder de subsidie niet of pas in een later stadium uitvoerbaar is;
b.
de financiering van het project na de verlening van de subsidie sluitend is of
binnen 3 maanden zal zijn;
c.
het project een bovenlokaal belang heeft;
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d.
e.
f.
g.

het project moet vernieuwend zijn in originaliteit of gericht zijn op vergroting van
de veelzijdigheid van het aanbod of in verbreding van het publieksbereik;
het leveren van een bijdrage aan duurzame ontwikkeling;
het project heeft aanzienlijke bestedingseffecten;
aanvullend geldt voor evenementen dat zij toegankelijk moet zijn voor algemeen
publiek en het bezoekersaantal bedraagt minimaal 5.000 voor activiteiten in de
openbare ruimte en minimaal 4.000 wanneer het evenement zich voornamelijk
binnen afspeelt.

Artikel 5 Aanvraag
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Algemene
subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt een aanvraag ingediend voor 1
maart of 1 september.
2.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Algemene
subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt bij de aanvraag in ieder geval
een raming van de te verwachten toeristisch-recreatieve effecten verstrekt.
3.
Gedeputeerde staten stellen een aanvraagformulier vast ten behoeve van het
indienen van de aanvraag en het verstrekken van gegevens.
Artikel 6 Verdeelcriteria
Indien meer aanvragen voor inwilliging in aanmerking komen dan het subsidieplafond
toelaat, wordt de prioriteit bij verlening bepaald op basis van de volgende criteria:
a.

de mate waarin wordt voldaan aan het Programma Vrije Tijd 2009-2012,
bestemming Vrije Tijd
b.
de mate waarin het project innovatief is voor het beleidsveld Vrije Tijd;
c.
de mate van economische bestedingseffecten o.a. combinatiebezoeken;
d.
de behoefte aan het project;
e.
de omvang van het project;
f.
de mate waarin de activiteiten regionaal gespreid plaatsvinden;
g.
de mate waarin meer groepen bij de activiteiten betrokken zijn.
Bij gelijke prioriteit wordt subsidie verleend in de volgorde van binnenkomst van de
aanvragen. Voor de verdeling van het beschikbare bedrag wordt verwezen naar het
bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, met
dien verstande dat wanneer de aanvragen krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag
waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de
datum van ontvangst geldt.
Artikel 7 Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project.
2.
Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 50.000,= per project.
3.
In afwijking van het bepaalde in lid 2, is het maximaal te verstrekken bedrag voor
de voorbereiding en uitvoering van (toeristisch-recreatieve) evenementen
€25.000,=.
4.
Geen subsidie wordt verstrekt indien de toepassing van het bepaalde in het eerste
lid, een bedrag oplevert van minder dan € 5.000,=.
Artikel 8 Weigeringsgronden
Subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien:
a.
de uitvoering van het project al is begonnen voordat de subsidie is aangevraagd;
b.
indien voor hetzelfde of een gelijksoortig project aan dezelfde aanvrager in de
voorgaande 3 jaar provinciale subsidie is verstrekt;
c.
indien subsidie al in die mate is of zal worden verleend voor gelijksoortige
projecten dat er voor de provincie geen verder nut aan verbonden is;
d.
indien zij is aangevraagd door een organisatie uitsluitend in het belang van de bij
die organisatie aangeslotenen.
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Artikel 9 Starttermijn
1.
De projecten worden binnen een jaar na verlening van de subsidie in uitvoering
genomen. Bij niet tijdig starten kunnen gedeputeerde staten de verlening
intrekken.
2.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlening van het bepaalde in het eerste
lid.
Artikel 10 Intrekking bestaande regelingen
De Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling provincie Utrecht 2005 wordt
ingetrokken.
Artikel 11 Overgangsrecht
Ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend voor 15 januari 2009, blijven de
bepalingen uit de Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling provincie Utrecht 2005
van kracht.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 13 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieverordening Programma Vrije tijd provincie
Utrecht.
Ondertekening
R.C. Robbertsen, voorzitter

L.C.A.W. Graafhuis, Griffier
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