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Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling natuurbeheer provincie Utrecht 2007;

Besluiten:

Artikel I
Het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 mei, nr. 2007REG001169i, houdende 

vaststelling van subsidieplafonds en aanvraagtermijnen voor 2007 bij de Subsidieverordening 

natuurbeheer wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 1, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2.  e5.000.000 voor beheers-, recreatie- en landschapssubsidie als bedoeld in artikel 2, eerste  

 lid, onderdelen a, d en e, van de verordening ten behoeve van de basis-, plus-, recreatie- en  

 landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 tot en met 36, 38 

 tot en met 43, 46 tot en met 48, 50 tot en met 56 en 58, voor zover het andere aanvragers  

 betreft dan bedoeld in onderdeel 1, en voor functieverandering en inrichtingssubsidie 

 als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, van de verordening ten behoeve van  

 de basis-, plus- en landschapspakketten, opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 31, 33 

 tot en met 36, 38 tot en met 43, 46 tot en met 48, 50 tot en met 56 en 58, mits het terrein is  

 begrensd op basis van een natuurgebiedsplan als bedoeld in artikel 13 van de verordening.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provin-

ciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 2007.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 10 november 2007

gedeputeerde staten van Utrecht,

namens hen

H.H. SIETSMA, secretaris.
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BIJLAGE 1: LIJST MET FUNCTIES 

De medewerk(st)ers die binnen de provinciale organisatie door hun direct leidinggevende 

daadwerkelijk zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het 

in het aanwijzingsbesluit genoemde artikelen hebben de volgende functie namen en plek in de 

organisatie zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Functienaam taakveld Organisatieonderdeel 
Districtsmanager IV Toezicht Afdeling Wegen
Technisch medewerker A Toezicht Afdeling Wegen
Technisch medewerker C Toezicht Afdeling Wegen
Projectmedewerker B Toezicht Afdeling Wegen
Technisch ondersteuner B Toezicht Afdeling Wegen
Technisch ondersteuner C Toezicht Afdeling Wegen
Technisch uitvoerend ondersteuner A Toezicht Afdeling Wegen
Project medewerker C Toezicht en 

Handhaving 

Afdeling Wegen

Teamleider A handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder A Handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder B Handhaving Afdeling Handhaving
Toezichthouder C Handhaving Afdeling Handhaving
Beleidsmedewerker Toezicht/Handhaving Handhaving Afdeling Handhaving

Toelichting

Op basis van artikel 6 van de Subsidieregeling natuurbeheer Provincie Utrecht 2007 (hierna: 

SN) stellen gedeputeerde staten per regeling of onderdeel daarvan een subsidieplafond en 

een aanvraagperiode vast. Op 14 november 2006 hebben gedeputeerde staten beiden vast-

gesteld voor het begrotingsjaar 2007 (Vaststelling van bijlagen, tarieven, nadere bepalingen, 

de subsidieplafonds en de aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2007 ten behoeve van de 

Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht en de Subsidieverordening agrarisch 

natuurbeheer provincie Utrecht, 2006REG03127i. Gepubliceerd in Provinciaal blad 2006, 30). 

Gedeputeerde staten hebben op dat moment tevens de bij de verordening behorende aan-

vraagperiodes vastgesteld. Aanvragen voor subsidie konden worden ingediend in de periode 

van 15 november 2006 tot en met 14 januari 2007 en in de periode van 1 juni 2007 tot en met 

13 juli 2007. 

Het subsidieplafond voor nieuwe subsidieaanvragen, op basis van de SN, is tijdens deze laat-

ste aanvraagperiode overschreden. Met een verhoging van de subsidieplafonds beogen GS de 

mogelijkheid te creëren alle correct ingediende subsidieaanvragen te honoreren. De verhoging 

van het subsidieplafond vindt plaats binnen de beslistermijn voor de aanvragen die in de 

laatste aanvraagperiode zijn ingediend. Verhoging van het subsidieplafond is noodzakelijk 

omdat uit de Awb voortvloeit dat een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking 

van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden. Het overschrijden van het sub-

sidieplafond levert dus een verplichte weigeringsgrond op. Met dit besluit wordt, zoals gezegd, 

het subsidieplafond verhoogd waardoor niet verplicht hoeft te worden geweigerd. 
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