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Inleiding
De subsidieverordening Economische en Toeristische Ontwikkeling dateert van januari 1998 en is op
onderdelen gewijzigd in januari 2000 in verband met duurzaamheid en kwaliteit van
bedrijventerreinen.
Het provinciaal arbeidsmarktbeleid, zoals verwoord in de Notitie Werk aan de Winkel van GS
(augustus 2004) en behandeld in de statencommissie IME van september 2004,  brengt met zich mee
dat er in de verordening  op dat punt enkele toevoegingen moeten worden aangebracht waarin wordt
aangegeven welk soort projecten met name wordt bedoeld.

Een en ander is verwerkt in bijgaand voorstel tot wijziging van de verordening, gevolgd door een
algemene toelichting. Toegevoegd is een exemplaar van de gewijzigde verordening waarin de
wijzigingen in vet zijn aangegeven.
Aan u wordt gevraagd de wijziging van de verordening vast  te stellen.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van 4 oktober 2004 tot wijziging van de Subsidieverordening economische en
toeristische ontwikkeling provincie Utrecht 1998 op onderdelen.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 31 augustus 2004 MEC/DER, nummer 2004MEC001359i;

Overwegende dat het gewenst is het provinciaal arbeidsmarktbeleid nader in te vullen;

Gelet op art. 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

Van de subsidieverordening  economische en toeristische ontwikkeling 1998*

aan artikel 2 lid 2, eerste lid onderdeel d  wordt toegevoegd: de prioritaire thema’s van de arbeidsmarktprojecten
zijn jeugd, onderwijs en techniek en het gaat vooral om projecten inzake de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en het onderwijs waarmee de aansluiting tussen onderwijs en  arbeidsmarkt kan worden verbeterd;

 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.

voorzitter,

griffier,

* Provinciaal Blad 2000, 7, gewijzigd bij besluit van 10 december 2001
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Toelichting
Aan provinciale staten

De subsidieverordening Economische en Toeristische Ontwikkeling is in januari 1998 door u vastgesteld tegelijk
met de behandeling van de economische nota Voorzet op maat 1998-2002 en is in januari 2000 op onderdelen
gewijzigd in verband met de gevraagde duurzaamheid en kwaliteit bij de herstructurering van bestaande
bedrijven- en kantoorterreinen .

Recent is door ons de notitie Werk aan de Winkel vastgesteld waarin de richting van het provinciaal
arbeidsmarktbeleid nader is aangegeven. Met deze notitie heeft de statencommissie IME ingestemd.
Om aan dat arbeidsmarktbeleid invulling te geven is het noodzakelijk aan het artikel over arbeidsmarktprojecten
in de verordening enkele zinnen  toe te voegen waarin wordt aangegeven wat  daaronder wordt begrepen. De
prioriteit geldt alleen binnnen art. 2 lid 1d en niet t.a.v. art. 2 lid  a, b, c en e.

Het betreft in de verordening:

Artikel 2 lid 1d verbetering van de werking van de arbeidsmarkt ten behoeve van de vraag van het bedrijfsleven.

Beoogd effect
Structurele verbetering van de arbeidsmarktpositie van met name jongeren door een betere afstemming van
onderwijs en de vraag van het bedrijfsleven en vergroting van de instroom van leerlingen in het technisch
onderwijs (VMBO en MBO)

Argumenten
De voorgestelde wijziging van de verordening is een uitwerking van de notie arbeidsmarktbeleid (Werk aan de
winkel) en daarmee van het project arbeidsmarkt van het economisch beleidsplan en het uitvoeringsprogramma
van het Coalitieakkoord.

Kanttekeningen
Met de bescheiden middelen kan slechts en beperkt aantal arbeidsmarktprojecten worden ondersteund

Financiën
In het kader van het Coalitieakkoord is jaarlijks € 1,5 mln beschikbaar voor de uitvoering van het economisch
beleidsplan (herstructurering bedrijventerreinen, kenniseconomie en arbeidsmarkt). Daarvan wordt circa €
200.000 gebruikt voor arbeidsmarktprojecten. Uit de Voorziening Economische Ontwikkeling zal dit worden
aangevuld  met een zelfde bedrag.

Communicatie
De wijziging van de verordening zal in het Provinciaal Blad en de economische nieuwsbrief Made in Utrecht
worden opgenomen.

De middelen van de voorziening blijven verdeeld in een deel voor economische en een deel voor  toeristisch-
recreatieve ontwikkeling. De hoogte daarvan wordt door ons in subsidieplafonds jaarlijks vastgesteld op basis
van de begroting. Er is geen procentuele verdeling van de middelen naar de soorten activiteiten binnen de twee
delen om een flexibele aanwendingsmogelijkheid te hebben.
Een eventuele wijziging van de te subsidiëren toeristisch-recreatieve activiteiten zal zonodig nog later  volgen
zodra het nieuwe beleidsplan voor recreatie en toerisme is opgesteld.

Gedeputeerde staten,
voorzitter,                                             Mr. B. Staal

secretaris,                                             Drs. H. Sietsma
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Gewijzigde subsidieverordening voorziening Economische en Toeristische Ontwikkeling  1998

Artikel 1 Doel

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidies verstrekken ter stimulering van de economische en toeristisch-
recreatieve ontwikkeling in de provincie.

2. Gedeputeerde staten stellen met betrekking tot de economische ontwikkeling en met betrekking tot de
toeristisch-recreatieve ontwikkeling  subsidieplafonds vast.

3. De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing.

Artikel 2 Activiteiten

1. Subsidie voor economische ontwikkeling kan worden verstrekt voor:

a.         optimalisering van de bedrijfsomgeving, zoals verbetering van de bereikbaarheid van vestigingslocaties
van bedrijven en instellingen, stimulering van herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen en
stimulering van vernieuwend ruimtegebruik op bedrijfsterreinen;

b. stimulering van bestaande economische activiteiten, zoals versterking van de kennisinfrastructuur ten
behoeve van het midden- en kleinbedrijf, stimulering van kennisintensieve sectoren als telematica en
medische-, informatie- en milieutechnologie en stimulering van toeristische infrastructuurprojecten;

c. stimulering van nieuwe economische activiteiten,  zoals door het scheppen van voorwaarde door
kansrijke (door-)startende  ondernemingen en voor kennisinstellingen bij het creëren van spin-offs;

d. verbetering van de werking van de arbeidsmarkt ten behoeve van de vraag van het bedrijfsleven;
 de prioritaire thema’s van de arbeidsmarktprojecten zijn jeugd, onderwijs en techniek en het gaat
 vooral om projecten inzake de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs waarmee de
 aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd;
e.         ondersteuning van overige in het  economisch beleidsplan van de provincie genoemde economische

projecten.

2. Subsidie voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling kan worden verstrekt voor:

a. haalbaarheidsstudies en marktverkenningen ten behoeve van toeristisch-recreatieve projecten;
b. voorbereiding, opstelling en herziening van plannen voor zulke projecten en aanleg, inrichting,
 verbetering en uitbreiding van zulke projecten;
c. ontwikkeling van voorzieningen ten behoeve van de toeristisch-recreatieve infrastructuur;
d. voorbereiding en uitvoering van toeristisch-recreatieve evenementen en het verrichten

van promotie daarvoor;
e. managementondersteuning en promotie ten behoeve van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven of
 segmenten daarvan;
f. ontwikkeling van toeristisch-recreatieve projecten die worden uitgevoerd in het kader van
 landinrichtingsplannen en raamplannen;
g. ontwikkeling van toeristisch-recreatieve fietspaden en verbetering van toeristisch-recreatieve vaarwegen
 overeenkomstig dienaangaande door het provinciaal bestuur vastgestelde plannen;
h. aanpassing van toeristisch-recreatieve objecten ten behoeve van mensen met een handicap.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

1. De projecten hebben een bovenlokaal belang, dragen bij aan de economische dan wel toeristisch-
recreatieve uitstraling van de provincie en passen, waar dat relevant is, binnen de uitgangspunten van
duurzame ontwikkeling en kwaliteit.

2. De projecten kunnen zonder de subsidie niet of pas in een later stadium van de grond komen.
3. De projecten worden niet gestart voor de beschikking op de subsidieaanvraag. De projecten worden

binnen een jaar na de verlening van de subsidie in uitvoering genomen. Verlenging van deze termijn door
gedeputeerde staten is op aanvraag mogelijk. Bij niet tijdig starten kunnen gedeputeerde staten de
verlening intrekken.
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4. De financiering van een project is, na verlening van de subsidie, sluitend of zal dat op korte termijn zijn.
5. Geen subsidie wordt verstrekt indien dat de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen. Uitzondering

hierop is mogelijk voor toeristisch-recreatieve activiteiten als bedoeld in art. 2, tweede lid onder h,
toeristisch-recreatieve activiteiten met ook een maatschappelijk doel en vernieuwende toeristisch-
recreatieve activiteiten die boven de normale bedrijfsvoering uitgaan.

Artikel 4 Bedrag van de subsidie

1. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt maximaal 50 % van de totale
kosten van het project, na aftrek van bijdragen van derden. Indien de subsidie minder zou zijn dan
€ 12.500,-- wordt zij niet verstrekt.

2. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, met uitzondering van onderdeel g, bedraagt
maximaal 50 % van de totale kosten, na aftrek van bijdragen van derden. Indien de subsidie minder zou
zijn dan € 1.250,-- wordt zij niet verstrekt.

3. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder g, bedraagt maximaal 12,5 % van de
totale kosten, na aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 5 Aanvragen

1. Aanvragen worden ingediend voor 15 maart of voor 1 september.

2. Bij een aanvraag wordt, naast de in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
1998 bedoelde gegevens, een raming gegeven van de te verwachten economische dan wel toeristisch-
recreatieve effecten.

Artikel 6 Andere subsidieregelingen

Indien een subsidie ook krachtens een andere provinciale subsidieregeling verstrekt zou kunnen worden, wordt
de aanvraag voor zover mogelijk behandeld met inachtneming van die regeling.

Artikel 7 Verdeling

1. Bij de verdeling van het voor de economische ontwikkeling beschikbare bedrag wordt de voorrang
bepaald volgens het belang dat in het economisch beleidsplan en het programma herstructurering
bestaande bedrijventerreinen provincie Utrecht 2004 aan de betreffende activiteiten is toegekend. Bij
gelijke voorrang geldt de volgorde van binnenkomst.

2. Bij de verdeling van het voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling beschikbare bedrag wordt de
voorrang bepaald volgens het belang dat in of krachtens het beleidsplan recreatie en toerisme van de
provincie aan de betreffende activiteiten is toegekend. Bij gelijke voorrang geldt de volgorde van
binnenkomst.

Artikel 8   Vervallen TROP-verordening

1.        De subsidieverordening recreatie en toerisme provincie Utrecht 1986 vervalt.

2.         De verordening blijft van kracht met betrekking tot de voor de  inwerkingtreding van deze verordening
krachtens haar verleende subsidies en ingediende aanvragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als:  subsidieverordening  economische en toeristische ontwikkeling
provincie Utrecht 1998.
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Artikelsgewijze toelichting:

artikel 1 Doel

1. Het doel van het economisch spoor van de voorziening is conform de doelstelling van het Economisch
Beleidsplan 1998-2002, terwijl het doel van het toeristisch-recreatieve spoor is afgeleid van het beleidsplan
Recreatie en Toerisme 1994. De activiteiten moeten passen in deze plannen.
2. De subsidieplafonds zijn vanwege doorlopende verplichtingen uit vorige jaren en/ of projecten van de
provincie zelf veelal niet gelijk aan de jaarlijkse dotaties aan de voorziening. Een subsidieplafond is het jaarlijkse
budget waarboven geen subsidiering meer plaatsvindt. Gedeputeerde staten stellen deze aan het begin van het
jaar vast.

artikel 2  Activiteiten

Hierin wordt het onderscheid gemaakt naar de economische en de toeristisch-recreatieve activiteiten. Het
economisch Beleidsplan 1998-2002 en respectievelijk de "oude" subsidieverordening Recreatie en Toerisme zijn
hierbij gevolgd.
Toeristische infrastructuurprojecten kunnen ook onder het economisch deel worden begrepen,
 mits zij van relevante economische betekenis zijn.

Lid 2.1a Bij een bedrijfsomgevingsprojecten wordt voorrang gegeven aan projecten met een integrale benadering
(zie ook art. 7 lid 1) Daarbij wordt gedacht aan de begrippen duurzaamheid en kwaliteit. In een aparte bijlage
zijn deze begrippen nader uitgewerkt.
1 lid c het scheppen van voorwaarden is toegevoegd om niet de indruk te wekken dat de provincie individuele
bedrijven subsidieert.
lid 2.1 d Onder "bedrijfsleven" wordt verstaan bedrijven, instellingen en (overheids)instituten.
Hierbij wordt aangegeven wat in het provinciaal arbeidsmarktbeleid op dit moment de prioritaire
thema’s zijn. Dat betekent niet dat andersoortige projecten volstrekt uitgesloten zijn.
V.w.b. de prioritaire thema’s moet het gaan om concrete -zo mogelijk- gebiedsgerichte projecten die in
samenwerking tussen regionale partners tot stand komen.  Bij jeugd ligt de nadruk op projecten voor
jongeren met een lagere opleiding zoals VMBO en MBO. Vooral het verbeteren van de relatie tussen
VMBO en MBO en het regionale bedrijfsleven en de doorstroom in het beroepsonderwijs zijn van belang.
Projecten om jongeren te stimuleren technische opleidingen te kiezen en het tegengaan van uitval krijgt
aandacht. Cofinanciering van Europese programma’s behoort tot de mogelijkheden.
Lid 2.1 e deze bepaling is toegevoegd om ook mogelijkheden te hebben voor overige economische projecten, die
niet onder de genoemde vallen

artikel 3 Algemene voorwaarden

lid 1 Projecten met louter een lokaal belang komen niet voor subsidiering in aanmerking. Het passen binnen
het uitgangspunt van duurzame ontwikkeling geldt alleen waar dat volgens gs relevant is. Voor
duurzame ontwikkeling en kwaliteit zij ook verwezen naar de eerder genoemde aparte bijlage.

lid 3 Is bedoeld om onnodig lang openstaande subsidies te voorkomen. Verlenging van de starttermijn is in
principe eenmaal voor maximaal een jaar mogelijk.

lid 5 Subsidie aan individuele bedrijven is uit concurrentieoverwegingen uitgesloten. Dit is gebaseerd op het
verbod in het EG-verdrag (art. 92 en 93) en het feit dat de provincie Utrecht niet voorkomt op de
zogenoemde Nederlandse "steunkaart" (de door het ministerie EZ vastgestelde kaart met gebieden
waar wel steun voor individuele bedrijven mag worden verleend).

 Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn mogelijk voor  toeristisch-recreatieve activiteiten (zie art. 2 lid
 2).

Uitzonderingen voor economische activiteiten zijn mogelijk door middel van gebruikmaking van art.
26 van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht 1998.

 Deze afwijkingsbevoegdheid mag in geval van onvoldoende middelen niet ten koste gaan van wel
 in de criteria passende aanvragen  (rechtszekerheid).

 In beide uitzonderingsgevallen geldt bovendien een grens van 100.000 Euro gedurende 3 jaar en bij
 hogere bedragen de voorwaarde dat de Europese Commissie geen bezwaar heeft.

artikel 4 Bedrag van de subsidie
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Een wezenlijke eigen bijdrage van de aanvrager is vereist. Het is ook het streven van de provincie om met
partners in de regio activiteiten te realiseren.

lid 1 De ondergrens van € 12.500,-- subsidie voor economische activiteiten  hangt samen met het streven om
niet te participeren in kleine activiteiten van geringe economische betekenis.

lid 2 De ervaring met de TROP-verordening leert dat het bij  toeristisch-recreatieve activiteiten veelal om
relatief kleine activiteiten gaat, waarbij een minimumsubsidie van € 1.250,-- wordt aangehouden. Dit
houdt verband met de kosten van het besluiten tot een subsidie.

lid 3 Dit betreft fietspaden en vaarwegen. Het percentage is hier  lager omdat ook uit andere landelijke en
provinciale regelingen hiervoor veelal ook middelen beschikbaar zijn.

artikel 5  Aanvragen

lid 1 In principe vinden er (op basis van een eventuele acquisitiebrief) twee aanwendingen per jaar plaats.
De aanvragen moeten dan voor een bepaalde datum worden ingezonden.

lid 2 Bij een aanvrage worden algemene gegevens gevraagd en een raming van de economische dan wel
toeristisch-recreatieve effecten van een project. Dit hangt samen met de afrekening waarbij het
gerealiseerde effect vergeleken wordt met het geraamde effect.  Eventueel wordt gebruik gemaakt van
standaard subsidieaanvraagformulieren.

artikel 6 Andere subsidieregelingen

Een project hoort in principe thuis onder de meest passende subsidieregeling (zoals bijv. de voorziening ETO of
het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing).
Het is niet de bedoeling dat de voorziening ETO gaat optreden als een aanvulling op andere subsidieregelingen.
Indien gs voor een project een combinatie van subsidieregelingen willen toepassen, dient gebruik gemaakt te
worden van de afwijkingsbevoegdheid van art. 26 ASV.

artikel 7 Verdeling

lid 1   Als er een prioriteitsvolgorde moet worden toegepast gaat het bij  economisch activiteiten om
 activiteiten die het meest aansluiten  bij de nota Economisch Beleid 2003-2007. Tevens wordt voorrang
 gegeven aan projecten die passen binnen het Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen
 (mei 2004) . Als op basis hiervan geen prioriteit kan worden bepaald speelt de volgorde van
 binnenkomst van de aanvragen een rol.
lid 2   Bij de toeristisch-recreatieve activiteiten wordt in de  prioriteitennotitie beleidsplan recreatie en toerisme
 1996 een  onderscheid gemaakt naar de categorieen 1, 2, 3 en overig.
 Idem als onder 7 lid 1

De genoemde plannen zijn openbaar.


