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Inleiding

Krachtens artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen subsidies slechts verstrekt worden
op grond van een verordening of, onder meer, als de begroting de ontvanger en het subsidiemaximum
vermeldt.
Tot 2004 hield de begroting een aantal van die subsidies in. Sinds 2004 is dat, in de programmabegro-
ting, niet meer het geval. Zij staan nu alleen in onze productenbegroting. De subsidies dienen dus een
nieuwe rechtsbasis te krijgen. Daartoe wordt voorgesteld hen in de Algemene subsidieverordening op
te nemen. Feitelijke veranderingen houdt dit niet in.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 mei 2004, tot wijziging van de Algemene subsidie-
verordening inzake directe subsidies

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 4 mei 2004, CS, nr. 2004CGC000192i;

Overwegende dat het, nu de programmabegroting geen directe subsidies meer inhoudt, noodzakelijk is
die in een verordening op te nemen;

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981 wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 4, tweede lid, onder b, vervalt “vaste”.

B

In de artikelen 28a, tweede lid, en 28e, derde lid, wordt de zinsnede “vaste commissie van advies uit
provinciale staten” vervangen door: statencommissie.

C

1. Hoofdstuk 10 wordt vernummerd tot hoofdstuk 11.
2. Artikel 29 wordt vernummerd tot artikel 30.
3. Na artikel 28f wordt ingevoegd:

10. Directe subsidies

Artikel 29

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken aan of voor:

1.a. 1e de Vereniging Provinciaal Patiënten Consumenten Platform Utrecht te Utrecht;
2e de Stichting Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht te Utrecht;
3e de vereniging Federatie van Ouderverenigingen te Utrecht;
4e de vereniging Platform GGz Utrecht te Utrecht;
alle voor individuele en collectieve belangenbehartiging bij de bevordering van vraagsturing
in de zorg- en dienstverlening;

 
1 Prov. blad 1997, 37, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 januari 2004, prov. blad 7.
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b. de Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht te Utrecht voor advisering over de toe-
gankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen ten behoeve van mensen met een beper-
king;

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

d. de Stichting Provinciaal Utrechts WAO-Beraad te Utrecht voor positieverbetering van ar-
beidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden;

e. de Stichting Facilitair OASE te Utrecht voor advisering van het provinciebestuur op sociaal-
economisch terrein en op andere terreinen;

f. Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) te Utrecht voor informatieverstrekking aan
toeristen en promotie van de provincie;

2.a. de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei te Barneveld voor haar instandhouding;
b. projecten uit het gebiedsprogramma 2004 van de onder b genoemde stichting;
c. projecten uit het urgentieprogramma Gelderse Vallei/Utrecht Oost 2004;
d. de BV Praktijkonderzoek van de Animal Science Group te Lelystad voor de bevordering van

duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer;
e. 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;

f. projecten op het grensvlak van landbouw en milieu;
g. de Vereniging Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw te Montfoort voor haar in-

standhouding;
h. de Stichting Instituut voor Bouwrecht te ’s Gravenhage voor haar instandhouding;
i. de Stichting Het Utrechts Landschap te De Bilt voor haar instandhouding en voor het beheer

van haar gronden;
j. de Stichting Landschapsbeheer Utrecht te De Bilt voor haar instandhouding;
k. agrarische bedrijfsverplaatsingen in het kader van het gebiedsproject De Venen;
l. projecten ter realisatie van de ecologische hoofdstructuur, anders dan bedoeld in de artikelen

28b, 28e en 28f;
m. het stimuleren van particulier en agrarisch ander natuurbeheer;
n. projecten ter realisatie van soortenbeleid op basis van het landelijke Meerjarenprogramma

Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004;
o. de Stichting Ontwikkeling De Venen te Woerden voor haar instandhouding.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

Aan Provinciale Staten

Algemeen

Krachtens artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen subsidies slechts verstrekt worden
op grond van een verordening of, onder meer, direct krachtens de begroting. Bij verstrekking krach-
tens een verordening moet daarin ten minste worden geregeld voor welke activiteiten dat wordt ge-
daan. Bij verstrekking krachtens de begroting moeten daarin de ontvanger en het subsidiemaximum
worden vermeld. Tot nu toe werden jaarlijks een aantal subsidies direct via de begroting mogelijk
gemaakt.
Met begroting wordt bedoeld de door uw staten vast te stellen begroting die nu programmabegroting
wordt genoemd. Vanaf 2004 staan de directe subsidies daar echter niet meer in. Zij staan nu in de door
ons vast te stellen productenbegroting. De directe subsidies dienen nu dus een nieuwe rechtsbasis te
krijgen. Daartoe wordt voorgesteld hen in de Algemene subsidieverordening op te nemen.
De wet schrijft dan geen bepaling van de subsidiemaxima meer voor. Die bedragen komen nu in de
productenbegroting. Zoals bij alle uitwerkingen van de programmabegroting en met name nu al bij de
subsidies die krachtens een aparte verordening worden verstrekt, dienen wij daarbij binnen de in die
begroting gegeven kaders te blijven. Materieel houdt deze wijziging van de verordening dus geen ver-
andering in. Als dat wenselijk is kunnen wij bij een subsidiemogelijkheid beleidsregels vaststellen,
zoals dat ook al mogelijk was bij de subsidiëring krachtens de begroting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I
Onderdelen A en B
De term “vaste commissie van advies uit provinciale staten” is in de Provinciewet vervangen door die
van: statencommissie. De tekst van de verordening wordt in die zin aangepast.

Onderdeel C
Onder 1 worden de directe subsidies via de dienst MEC aangegeven, onder 2 die via de dienst REG.
Via de andere diensten worden geen directe subsidies verstrekt.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


