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Toelichting op de Subsidieverordening Programma Vrije Tijd provincie Utrecht
Algemeen
De middelen voor deze subsidieregeling zijn opgenomen in de Voorziening Toeristische
Ontwikkeling. Jaarlijks wordt door gedeputeerde staten een subsidieplafond vastgesteld
waarboven geen subsidiëring in dat jaar plaatsvindt. Het plafond valt samen met de
storting uit de begroting voor die voorziening voor dat jaar.
Deze verordening sluit aan op het provinciale Programma Vrije Tijd 2009-2012,
Bestemming Utrecht. Het Programma Vrije Tijd 2009-2012 is verkrijgbaar bij de
provincie en downloadbaar via de website van de provincie, www.provincie-utrecht.nl.
In het Programma Vrije Tijd 2009-2012 dat door provinciale staten wordt vastgesteld,
staat het provinciaal beleid inzake recreatie en toerisme beschreven. De subsidies in het
kader van deze verordening dragen bij aan de uitvoering van dit beleid. Gedeputeerde
staten hebben de bevoegdheid de subsidies te verlenen. Provinciale staten stellen het
kader van de subsidieverordening vast en de statencommissie Milieu, Mobiliteit en
Economie wordt geïnformeerd over de subsidietoekenningen.
Staatssteun
Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling wordt als ‘staatssteun’
aangemerkt (artikel 87 lid 1 van het EG Verdrag) 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 zij 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 87 en 88 EG op de deminimis-steun (hierna ‘de-minimis-regeling’). Dit betekent dat de subsidie-ontvanger
(dus per ondernemer, 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 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 van deze ‘de-minimis’ zoals
steun aan ondernemingen in de primaire productie van landbouwartikelen en
ondernemingen in moeilijkheden.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begripsbepalingen
Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een integrale afweging tussen de dimensies
people, planet, profit en effecten in tijd en plaats.
• People betreft de sociaal-maatschappelijke dimensie: denk hierbij aan thema’s als
gezondheid, veiligheid, kwaliteit, sociale samenhang, ontwikkeling, cultuur,
rechtvaardigheid;

•
•
•
•

Planet betreft de ecologische dimensie: denk hierbij aan thema’s als energie,
lucht, water, bodem, ruimte, natuur, grondstoffen, klimaat;
Profit betreft de economische dimensie: denk hierbij aan thema’s als kosten,
opbrengsten, welvaart, bestendigheid, imago;
Effect in tijd gaat over afwenteling op volgende generaties, doorwerking van
acties op lange termijn en borging hiervan;
Effect in plaats betreft het hebben van een positief effect of geen negatief effect
op andere plaatsen in de wereld.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998
In de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 staan de algemene zaken
van provinciale subsidies geregeld zoals bijvoorbeeld bevoorschotting en afrekening.
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten
Voor de genoemde subsidiabele activiteiten uit dit artikel is het Programma Vrije Tijd
2009-2012 gevolgd, waarin drie doelen zijn geformuleerd en hier als subsidiabele
activiteiten worden genoemd.
Voor enkele soorten toeristisch-recreatieve projecten in het landelijk gebied die passen
onder de agenda Vitaal Platteland (AVP) zijn aparte financieringsbronnen beschikbaar.
Voor aanvragen hiervoor moet eerst een beroep op deze bronnen worden gedaan
alvorens aanspraak kan worden gedaan op deze subsidieverordening.
Voor enkele soorten evenementen zijn aparte financieringsbronnen beschikbaar die
passen onder het cultuurbeleid en het sportbeleid (o.a. podiumkunsten en multi-culturele
evenementen). Voor aanvragen hiervoor moet eerst een beroep op deze bronnen worden
gedaan alvorens aanspraak kan worden gedaan op deze subsidieverordening. Een
uitzondering hierop kan gemaakt worden voor potentiële beeldbepalende evenementen,
zie hiervoor het Evenementenkader 2008-2011 van de provincie Utrecht.
Als subsidiabele kosten gelden de voor subsidiëring in aanmerking komende werkelijke
kosten van een project. Deze moeten blijken uit het financiële verslag dat moet worden
ingediend ter vaststelling van de subsidie. Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten
die horen tot de normale exploitatielasten van de aanvrager, dit vloeit voort uit artikel 3
lid 2.
Artikel 4 Criteria ten aanzien van het project
Projecten met alleen lokaal belang komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Onder
bovenlokaal wordt verstaan regionaal, de provincie omvattend en zelfs daarbuiten.
Artikel 5 Aanvraag
Aanvragen voor de eerste tranche moeten zijn ingediend voor 1 maart. Afhankelijk of het
subsidieplafond al dan niet bereikt is, wordt besloten of een tweede tranche wordt
opengesteld. De aanvragen voor de tweede tranche moeten dan voor 1 september
worden ingezonden.
De toeristisch-recreatieve uitstraling van een project zal op basis van kerncijfers en
ervaringsgegevens door gedeputeerde staten worden beoordeeld. Hiervoor worden cijfers
van erkende instellingen als CBS, SCP en NRIT gebruikt. Het gaat op een inschatting van
bezoekersaantallen cq directe bestedingen.
Het aanvraagformulier Subsidieverordening Programma Vrije Tijd is bij de provincie
verkrijgbaar en downloadbaar via www.provincie-utrecht.nl.
Bij een aanvraag worden algemene gegevens en een raming van de toeristischrecreatieve effecten van een project of evenement ingediend. Als deze gegevens
ontbreken of naar het oordeel van gedeputeerde staten onvoldoende zijn, wordt de

aanvraag niet in behandeling genomen, indien de aanvragen zijn aanvraag onvoldoende
heeft aangevuld. Deze gegevens zijn ook nodig voor de afrekening waarbij het
gerealiseerde effect vergeleken wordt met het geraamde effect.
Artikel 6 Verdeelcriteria
Het kan nodig zijn dat er een prioriteitsvolgorde moet worden toegepast als het bedrag
van de te honoreren aanvragen de beschikbare middelen overtreft. Het belang van het
project wordt dan getoetst. Dit zijn de criteria waaraan de belangen van aanvragen
worden getoetst. Hierbij wordt tevens gelet op de jaarlijkse prioriteitenlijst van
gedeputeerde staten voor zover vastgesteld.
Artikel 7 Hoogte subsidie
De maximaal te verstrekken subsidie bedraagt € 50.000,= per aanvraag. De subsidie
bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project. Uitzondering hierop
is subsidiering van evenementen hierbij geldt een maximum van € 25.000,=.
Artikel 8 Weigeringsgronden
Projecten die op zich subsidiabel zijn kunnen worden afgewezen als aan het soort
projecten in de provincie of de desbetreffende regio sprake is van verzadiging naar het
oordeel van gedeputeerde staten.
Artikel 9 Starttermijn
Lid 1 is bedoeld om onnodig lang openstaande subsidies te voorkomen. Verlenging van
de starttermijn is in principe eenmaal voor maximaal een jaar mogelijk door
gedeputeerde staten.
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. De nieuwe verordening is niet van toepassing op de afrekening van de onder
de oude verordening gehonoreerde projecten.
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.

