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Inleiding
De Wet stedelijke vernieuwing  (Wsv) wordt op een aantal onderdelen gewijzigd (kamerstukken II,
2003-2004, 29619). Het is nog niet bekend wanneer de gewijzigde wet in werking zal treden, maar zij
zal terugwerken tot en met 1 januari 2005. In de huidige provinciale verdeelverordening “Verordening
stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2000” geven gedeputeerde staten uitvoering aan haar
wettelijke taak van budgethouder. Wij leggen u een nieuwe verordening voor waarin de consequenties
van de belangrijkste wijzigingen van de Wsv zijn opgenomen. Deze “Verordening stedelijke
vernieuwing provincie Utrecht 2005” treedt in werking op het moment waarop de wijziging van de
Wsv in werking treedt.
De bekendmaking van het provinciale beleid heeft al in april 2004 plaatsgevonden in het
Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010 (ISV-2) van de provincie Utrecht: ‘Hart voor
uitvoering’. Dit uitvoeringskader hebben gedeputeerde staten op 27 april 2004 na een openbare
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)  vastgesteld.
Het provinciaal beleid is erop gericht dat gemeenten het ingezette beleid in het eerste tijdvak van
stedelijke vernieuwing 2000-2005 (ISV-1) kunnen continueren en vooral bezig zijn met de
daadwerkelijke uitvoering. Het is een voorzetting van rijksbeleid en provinciaal ISV-1 beleid en sluit
aan op een belangrijke pijler van het streekplan: het realiseren van het woningbouwprogramma.

De belangrijkste wijzigingen, naast enkele redactionele aanpassingen, zijn:
• Binnen het investeringstijdvak wordt op één moment op de aanvragen van investeringsbudget

beslist. Er is niet meer sprake van een zogenaamde tweede verdeling halverwege de periode omdat
dit leidt tot versnippering van het budget en voor gemeenten tot extra werk en kosten/lasten.

• Bij het geven van inzicht in de verdeling van de middelen vermelden gedeputeerde staten niet
meer de indicatieve rijksverdeelsleutel (voorafgaande norm voor de verdeling tussen de
gemeenten). Voor de budgetverdeling in ISV-2 wordt dezelfde verhouding als voor ISV-1
gehanteerd (krachtens artikel 6, derde lid, onder b van de wet), omdat dit gemeenten continuïteit
en zekerheid biedt in de stedelijke vernieuwingsopgave waar ze voor staan. Ook met het oog op de
provinciale prioriteiten laten wij de indicatieve verdeelsleutel los zodat het budget kan worden
ingezet op het speerpunt (het realiseren van woningbouw).

• Het minimum van een te verstrekken investeringsbudget voor projectgemeenten is verhoogd van
€ 25.000 naar € 50.000, om het budget zo min mogelijk te versnipperen.

• Het maximum van een te verstrekken investeringsbudget voor projectgemeenten is gesteld op
€ 500.000. En niet meer ten hoogste twee maal het bedrag dat voor de betreffende gemeente uit de
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rijksmiddelen beschikbaar is op basis van de rijksverdeelsleutel, omdat deze indicatieve
verdeelsleutel wordt losgelaten.



PS2004REG11 -3-

 Besluit

Verordening van provinciale staten van Utrecht van 14 februari 2005, houdende regels omtrent de
verdeling van de rijks- en provinciale middelen voor stedelijke vernieuwing (Verordening stedelijke
vernieuwing provincie Utrecht 2005)

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 9 november 2004, dienst/sector REG/RWS, nummer
2004REG002873i;

Gelet op; artikel 6, vierde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing en artikel 145 van de Provinciewet

Besluiten:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet stedelijke vernieuwing;
b. rijksmiddelen: middelen voor investeringsbudget als bedoeld in artikel 5, derde lid, van

de wet;
c. provinciale middelen: middelen voor investeringsbudget als bedoeld in artikel 2;
d. programmagemeente: gemeente, aangewezen door gedeputeerde staten krachtens artikel 6,

derde lid, onder a, van de wet;
e. projectgemeente: gemeente als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de wet;
f.   Uitvoeringskader stede- het inzicht in de verdeling van de middelen voor investeringsbudget,
 lijke vernieuwing: bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet.

Artikel 2

1. Provinciale staten stellen provinciale middelen beschikbaar voor de verstrekking van
investeringsbudget in aanvulling op de rijksmiddelen.

2. Niet verstrekte provinciale middelen,  de rente over de middelen en teruggevorderde provinciale
middelen blijven voor die verstrekking beschikbaar.

Artikel 3

1. Het bepaalde in de wet met betrekking tot het verlenen en vaststellen van investeringsbudget uit de
rijksmiddelen is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het verlenen en vaststellen van
investeringsbudget uit de provinciale middelen.

2. De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is niet van toepassing.
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Artikel 4

1. De rijksmiddelen worden verdeeld over de programma- en de projectgemeenten met inachtneming
van het bepaalde krachtens artikel 6, vijfde lid, van de wet

2. De provinciale middelen worden verdeeld over de programma- en de projectgemeenten op basis
van het provinciale beleid.

Artikel 5

1. Bij het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing vermelden gedeputeerde staten tevens:
a. de omvang van de rijksmiddelen voor investeringsbudget, op basis van het provinciale budget,

bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, van de wet;
b. de begrote omvang van de provinciale middelen voor het gehele investeringstijdvak.

2. Indien de rijksmiddelen of de provinciale middelen in een andere omvang worden vastgesteld dan
waarvan bij het Uitvoeringskader is uitgegaan, worden de betreffende investeringsbudgetten op
basis van die andere omvang verleend.

Artikel 6

1. Bij het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing geven gedeputeerde staten tevens aan wat hun
prioriteiten bij de verdeling zijn en hoe zij die onderling zullen afwegen. De prioriteiten worden
bepaald binnen het bepaalde krachtens artikel 7, tweede lid, van de wet en het vastgesteld
provinciaal of rijksbeleid, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, onder d, van de wet, onverminderd
artikel 4.

2. Met betrekking tot de provinciale middelen kunnen gedeputeerde staten ook ander provinciaal
beleid in aanmerking nemen dan bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de wet, voor zover dat beleid
door provinciale staten is vastgesteld.

Artikel 7

1. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure wordt gevolgd bij de
voorbereiding van het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing.

2. De betrokken statencommissie wordt gehoord voordat het Uitvoeringskader wordt vastgesteld.

Artikel 8

1. Middelen die beschikbaar komen nadat het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing is vastgesteld,
maar voordat op de aanvragen van investeringsbudget is beslist, worden naar evenredigheid
toegevoegd aan de aan alle gemeenten te verlenen budgetten.

2. Middelen die beschikbaar komen nadat op de aanvragen van investeringsbudget is beslist, worden
naar evenredigheid toegevoegd aan de budgetten die aan de programmagemeenten zijn verleend.

Artikel 9

1. Burgemeester en wethouders van projectgemeenten dienen hun aanvragen in uiterlijk op dezelfde
datum als bij artikel 11, derde lid, van de wet is vastgesteld voor de programmagemeenten.
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen een latere datum vaststellen.

2. De onderbouwing, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de wet, houdt tevens in een zo concreet
mogelijke visie op de wijze waarop het gemeentebestuur voornemens is de volledige stedelijke
vernieuwing in het komende investeringstijdvak uit te voeren. Gedeputeerde staten kunnen nadere
eisen stellen.
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3. De aanvragen worden gezamenlijk in behandeling genomen. Er wordt binnen acht weken na de in
het eerste lid bedoelde datum op beslist. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden
verlengd.

4. Indien in totaal meer is aangevraagd dan beschikbaar is, worden de aanvragen die het minst
voldoen aan de prioriteiten, bedoeld in artikel 6, als eerste afgewezen.

5. Een investeringsbudget wordt verleend tot ten hoogste 10 % van de in de onderbouwing begrote
kosten.

6. Een investeringsbudget is ten hoogste € 500.000,-.
7. Indien een investeringsbudget minder dan € 50.000 zou zijn, wordt het niet verstrekt.

Artikel 10

1. Aan projectgemeenten kunnen voorschotten als bedoeld in artikel 12 van de wet worden verleend
tot ten hoogste 90 % van het verleende investeringsbudget.

2. De voorschotten worden verleend voor zover de uitvoering van de projecten dat wenselijk maakt.
Artikel 12, vierde en vijfde lid, van de wet is van toepassing.

3. Indien budgettaire omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de verlening van voorschot
worden uitgesteld.

Artikel 11

Indien budgettaire omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de betaling van vastgesteld
investeringsbudget worden uitgesteld.

Artikel 12

Gedeputeerde staten kunnen voor bijzondere gevallen nadere regels geven of regels waarbij de
uitvoering van deze verordening wordt aangepast. Zij geven die regels in elk geval met betrekking tot
bodemsanering.

Artikel 13

Gedeputeerde staten kunnen het bepaalde in deze verordening buiten toepassing laten of daarvan
afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van de stedelijke vernieuwing, zal leiden tot een
onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14

Na afloop van een investeringstijdvak maken gedeputeerde staten een verslag over de toepassing en de
effecten van de wet en deze verordening. Zij zenden dat aan de betrokken statencommissie.

Artikel 15

1. De Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 20001 wordt ingetrokken.
2. De Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2000 blijft van kracht met betrekking tot

reeds verleende investeringsbudgetten.
3. Intrekking als bedoeld in artikel 19 van de Verordening stadsvernieuwingsfondsen provincie

Utrecht 19952 is ook mogelijk indien de uitvoering van de betreffende activiteit stopt of vertraagt
nadat zij is begonnen.

 
1 Prov. blad 29.
2 Prov. blad 7, gewijzigd bij besluit van 29 oktober 1997, prov. blad 37.
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4. Voor investeringen met betrekking waartoe in het verdelingsplan 2000 - 2003 is verwezen naar de
mogelijkheid investeringsbudget als bedoeld in de wet en deze verordening aan te vragen, is het in
artikel 9, zesde lid, bedoelde maximum niet van toepassing.

5. Het saldo van het provinciaal stadsvernieuwingsfonds, eventuele andere ten behoeve van de stads-
en dorpsvernieuwing ter beschikking van de provincie gekomen of blijvende middelen en het saldo
van het aanvullend provinciaal stadsvernieuwingsfonds worden toegevoegd aan de provinciale
middelen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 16

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop de wijziging van de Wet
stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere
regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen) in werking
treedt.

2. Indien de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze verordening wordt bekend
gemaakt later is dan het in het eerste lid bedoelde tijdstip, treedt deze verordening in werking met
ingang van de dag na die datum van uitgifte en werkt zij terug tot het in het eerste lid bedoelde
tijdstip.

Artikel 17

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2005.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Algemeen

a. In 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) in werking getreden. De aanleiding hiervoor ligt in
de stedelijke ontwikkelingen. Uit de Nota stedelijke vernieuwing (1997) komt naar voren dat in de
steden werkeloosheid, gebrek aan leefkwaliteit en het wegtrekken van bedrijvigheid elkaar dreigen te
versterken. Steden dreigen ten opzichte van de nieuwe uitleggebieden en het landelijk gebied steeds
minder aantrekkelijk te worden als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven wanneer onvoldoende
toekomstgerichte vernieuwingen plaatsvinden, als gevolg waarvan hun draagkracht verzwakt en het
risico van verloedering toeneemt. In de nota wordt geconcludeerd dat een samenhangende aanpak van
stedelijke gebieden noodzakelijk is. Het vraagt om een bredere en meer integrale aanpak dan het geval
is bij de klassieke stadsvernieuwing. De bestaande geldstromen zijn daarom gebundeld in een
investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het ISV wordt in tijdvakken van 5 jaar naar de
gemeenten verdeeld. Het eerste tijdvak loopt van 2000 tot 2005 (ISV-1), het tweede tijdvak van 2005
tot 2010 (ISV-2).
De wet heeft tot doel het stimuleren van stedelijke vernieuwing (verbetering van leefbaarheid en
veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en
milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, bevordering van de sociale samenhang,
verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte etc.). De wet
beperkt zich tot stedelijke vernieuwing die door middel van ingrepen in de fysieke leefomgeving kan
worden gerealiseerd.

b. De wet kent zgn. rechtstreekse gemeenten, waarvoor het Rijk budgethouder is. Deze categorie
gemeenten wordt aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. De aard en omvang van de
stedelijke vernieuwingsopgave spelen hierbij een rol. De provincie heeft een adviserende rol. In de
provincie Utrecht zijn de gemeenten Utrecht en Amersfoort rechtstreekse gemeenten.
Voor niet-rechtstreekse gemeenten zijn de provincies budgethouder. De Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent daartoe investeringsbudget aan de
provincies. Op grond van artikel 6, vierde lid, van de wet, moet een provinciale verdeelverordening
worden vastgesteld. In de huidige Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2000 worden
regels gegeven over de wijze waarop de verdeling tussen de gemeenten van de middelen voor
investeringsbudget wordt vastgesteld. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de aard en de
omvang van de stedelijke vernieuwingsopgave in die gemeenten.

c. Na het eerste investeringstijdvak (ISV-1) heeft het Rijk besloten de wet op een aantal onderdelen
aan te passen (kamerstukken II, 2003-2004, 29619). De gewijzigde wet zal op 1 januari 2005 in
werking treden. Na de eerste 5 jaar is gebleken dat gemeenten te weinig met elkaar samenwerken op
het terein van stedelijke vernieuwing. Intergemeentelijke afstemming krijgt dan ook meer aandacht in
de gewijzigde wet. Daarnaast bestaan de aanpassingen uit een wijziging in de samenstelling van het
budget, een wijziging in de aanvraagprocedure en enkele andere wijzigingen.
In deze nieuwe verordening zijn de consequenties van de belangrijkste wijzigingen van de Wsv
opgenomen. Deze Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2005 treedt in werking op het
moment waarop de wijziging van de Wsv in werking treedt.
De bekendmaking van het provinciale beleid heeft al in april 2004 plaatsgevonden in het
Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010 (ISV-2) van de provincie Utrecht. Dit
uitvoeringskader hebben gedeputeerde staten op 27 april 2004 vastgesteld na bespreking in de
statencommissie Ruimte en Groen en na een openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht).
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d. De wet maakt een onderscheid tussen zgn. programmagemeenten en projectgemeenten.
Op grond van artikel 6, derde lid, van de wet wijzen gedeputeerde staten de programmagemeenten
aan. Zij komen alleen op grond van een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma
voor toekenning van investeringsbudget in aanmerking. Een ontwikkelingsprogramma moet
intergemeentelijk worden afgestemd en mag niet in strijd zijn met vastgesteld provinciaal of
rijksbeleid. Het niet aan deze voorwaarden voldoen kan leiden tot weigering van het verlenen van
investeringsbudget. In hoofdstuk 5 van het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing zijn de
voorwaarden vermeld waaraan een gemeente moet voldoen om als programmagemeente te worden
aangemerkt. Bij een programmagemeente moet er sprake zijn van de voorwaarden dat de stedelijke
vernieuwing:
- gedurende het gehele investeringstijdvak van 5 jaar om een substantiële inzet van gemeentelijke

middelen vraagt (structureel);
- betrekking heeft op meerdere elementen van stedelijk vernieuwingsbeleid (meerzijdig) en
- wijk- of buurtgericht moet worden aangepakt.
Projectgemeenten hoeven geen ontwikkelingsprogramma op te stellen. In het uitvoeringskader is in
hoofdstuk 5 aangegeven dat de projectgemeenten aan de volgende voorwaarden moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor ISV-budget:
- de stedelijke vernieuwingsopgave wordt aangepakt met concrete investeringsprojecten;
- het project moet gericht zijn op het treffen van fysieke maatregelen binnen het stedelijke

vernieuwingsbeleid;
- het project moet binnen het investeringstijdvak van 5 jaar worden uitgevoerd.
Gedeputeerde staten stellen de verdeling van investeringsbudgetten vast op basis van de door de
gemeenten ingediende programma’s en projecten. In de verordening is een en ander uitgewerkt.

e. Naast de verdeling van rijksmiddelen wordt ook de verdeling van provinciale middelen voor de
stedelijke vernieuwing geregeld in deze verordening. Uitgangspunt is een overeenkomstige wijze van
verdeling van de rijks- en de provinciale middelen. Bij de laatste wordt bovendien een extra accent
gelegd op de relatie met provinciaal beleid (provinciaal speerpunt). Bij de beoordeling wordt gekeken
in hoeverre de te honoreren programma’s en projecten in bijzonder mate een bijdrage leveren aan het
specifieke provinciale speerpunt.
Momenteel, bij het opstellen van het voorstel van de verordening, kan worden uitgegaan van ongeveer
17 miljoen euro (ISV-algemeen, -geluid en -bodem) rijksgeld voor stedelijke vernieuwing voor het
tijdvak 2005-2010. Dit kan nog veranderen, het kabinet moet nog steeds een definitief besluit nemen
over de budgetverdeling ISV-2. Hierbij speelt de invulling van de in de VROM-begroting opgenomen
bezuiniging een rol. Provinciale staten hebben ongeveer 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.
De verdeling naar de gemeenten is in grote lijnen al aangegeven in het Uitvoeringskader stedelijke
vernieuwing 2005-2010 (indicatieve verdeling). Hierin is per programmagemeente een indicatief
budget opgenomen. Voor de projectgemeenten is in totaal één bedrag gelabeld. Bij de beslissing op de
aanvragen wordt de verdeling verder gespecificeerd en worden de bedragen definitief vastgesteld.

f. Bij het in werking treden van deze verordening, wordt de Verordening stedelijke vernieuwing
provincie Utrecht 20003 ingetrokken, terwijl de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
1998 niet van toepassing is. De wet geeft een zo goed als volledige regeling voor verlening,
vaststelling en betaling van investeringsbudget. Om de administratieve lasten voor de gemeenten en
voor de provincie zo veel mogelijk te beperken, is de verstrekking van investeringsbudget uit de
provinciale middelen volledig onderdeel gemaakt van de verstrekking uit de rijksmiddelen. De
Algemene subsidieverordening hoeft dan niet meer toepasbaar te zijn. Alleen bij de beoordeling of een
aanvraag voor toewijzing in aanmerking komt en bij het vaststellen van prioriteiten tussen de voor
toewijzing in aanmerking komende aanvragen zijn wij voor de provinciale middelen niet gebonden
aan de rijkscriteria. Dit is bepaald bij de artikelen 4, tweede lid, respectievelijk 6, tweede lid.

 
3 Prov. blad 29.
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Voorbereiding verordening en de Algemene wet bestuursrecht
In het kader van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen openbare
voorbereidingsprocedure is de ontwerp-verordening toegezonden aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de Utrechtse gemeenten, aan de VROM-Inspectie (Regio Noord-West), het Bestuur
Regio Utrecht, Gewest Eemland, milieudienst Zuid-Oost Utrecht en milieudienst Noord-West Utrecht.
Zij waren al eerder betrokken bij de totstandkoming van het provinciaal uitvoeringskader. Dit is na een
openbare voorbereidingsprocedure zonder wijzigingen vastgesteld. In het kader van de
voorbereidingsprocedure voor deze verordening zijn betrokkenen opnieuw in de gelegenheid gesteld
hun opvattingen kenbaar te maken.

Beoogd effect
De nieuwe verordening geeft verdere inhoud aan de taken van de gewijzigde Wet stedelijk
vernieuwing en geeft de regels over de wijze waarop de verdeling tussen de gemeenten van de rijks-
en provinciale middelen voor het investeringsbudget wordt vastgesteld.

Argumenten
Op grond van de Wet stedelijke vernieuwing (artikel 6, vierde lid) moet een provinciale
verdeelverordening worden vastgesteld.

Kanttekeningen
Bij de openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van het
uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010 van de provincie Utrecht zijn geen knelpunten
gebleken. Gedeputeerde staten hebben dit daarom zonder wijzigingen vastgesteld (27 april 2004).

Financiën
Er zijn geen gevolgen voor de middelen. Op basis van het uitvoeringskader en de nieuwe verordening
worden de middelen in mei 2005 naar de gemeenten verdeeld.

Realisatie
- indiening definitieve programma’s en projecten bij GS –  15 februari 2005 
- vaststelling verdeling budgetten naar gemeenten –  mei 2005

Communicatie
De communicatie is afgestemd met de sector communicatie. Belangrijke communicatiemomenten zijn:
- de openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) - half november t/m half december 2004
- publicatie in staatsblad - februari 2005
Na de vaststelling van het provinciale beleid is in april jl. een persbericht uitgebracht. Voor de
juridische uitwerking van dit beleid in de nieuwe verordening gebeurt dit niet. In mei 2005 vindt de
verdeling van de middelen naar gemeenten plaats, dit moment is meer geschikt om opnieuw een
persbericht uit te brengen.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
Op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef, van de Wet stedelijke vernieuwing gelden de wettelijke
begripsbepalingen ook voor deze verordening. Al om deze reden behoeven zij hier dus niet herhaald te
worden.
Programmagemeente en projectgemeente zijn geen termen die de wet gebruikt. In deze verordening
worden als programmagemeenten aangeduid de gemeenten die wij aanwijzen als naar ons oordeel aard
en omvang van hun stedelijke vernieuwingsopgave een ontwikkelingsprogramma verlangen. Alvorens
de aanwijzing horen wij de gemeenten.
Projectgemeenten zijn de gemeenten die wij niet hebben aangewezen, maar die uit eigen beweging
investeringsbudget aanvragen.

Artikel 2
Bij deze bepaling verplicht u zich voor de looptijd van deze verordening tot het beschikbaar stellen
van een bepaald bedrag voor aanvullend stedelijk vernieuwingsbeleid. Niet gebruikte en
teruggevorderde middelen blijven beschikbaar en vloeien niet naar de algemene middelen terug. Wel
blijft het mogelijk het jaarlijkse bedrag voor een bepaald jaar op een ander niveau vast te stellen.
Terugvordering kan onder omstandigheden plaatsvinden op grond van artikel 3 van de verordening
juncto artikel 16, derde lid van de wet.

Artikel 3
De Wet stedelijke vernieuwing geeft een zo goed als volledige regeling voor verlening, vaststelling en
betaling van investeringsbudget. Om de administratieve lasten voor de gemeenten en voor de
provincie zo veel mogelijk te beperken, is de verstrekking van investeringsbudget uit de provinciale
middelen volledig onderdeel gemaakt van de verstrekking uit de rijksmiddelen. De Algemene
subsidieverordening hoeft dan niet meer toepasbaar te zijn. Alleen bij de beoordeling of een aanvraag
voor toewijzing in aanmerking komt en bij het vaststellen van prioriteiten tussen de voor toewijzing in
aanmerking komende aanvragen zijn wij voor de provinciale middelen niet gebonden aan de
rijkscriteria. Dit is bepaald bij de artikelen 4, tweede lid, respectievelijk 6, tweede lid.

Artikel 4
Krachtens artikel 6, vijfde lid, van de wet zijn de criteria aangegeven waaraan gemeenten moeten
voldoen, willen zij in aanmerking komen voor investeringsbudget uit de rijksmiddelen. Deze criteria
zijn niet als zodanig van toepassing bij de beoordeling van de aanvragen voor zover het om de
provinciale middelen gaat. Daarvoor vindt de beoordeling plaats op basis van het provinciale beleid.
Als alle aanvragen binnen de rijkscriteria passen, worden de provinciale middelen dus zonder meer
aan de rijksmiddelen toegevoegd. Passen sommige aanvragen niet binnen de rijkscriteria, dan kunnen
zij alsnog voor toewijzing in aanmerking komen op basis van het provinciale beleid, voor zover de
provinciale middelen strekken.
Wijzigingen in het provinciale beleid kunnen bij deze subsidiëring pas worden doorgevoerd nadat zij
zijn bekend gemaakt.

Artikel 5
Voor 1 april van het jaar dat voorafgaat aan een investeringstijdvak, dat vijf jaar duurt, geeft de
minister aan hoeveel geld de provincie in dat tijdvak in principe kan verwachten. De provincie geeft
binnen drie maanden na de mededeling van de minister aan hoeveel zij in dat tijdvak daarnaast
beschikbaar zal stellen of daaraan zal toevoegen. De omvang van die bedragen geeft de gemeenten een
indruk van de investeringsbudgetten die zij kunnen aanvragen.
De aanvragen worden voor 15 februari van het eerste jaar van het investeringstijdvak ingediend,
krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en 9, eerste lid, van deze verordening. Er wordt binnen acht
of twaalf weken na de ontvangst op beslist. Is dan al gebleken dat meer of minder in de vastgestelde
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rijks- cq provinciale begroting is opgenomen dan waarvan in het uitvoeringskader was uitgegaan, dan
worden de beslissingen op de aanvragen gebaseerd op de begrote bedragen en niet op de bedragen in
het kader. Dit is gedeeltelijk analoog met wat in artikel 4:28, onder c, van de Algemene wet
bestuursrecht is bepaald inzake de rechtsgevolgen van subsidieplafonds. In artikel 8, zesde lid, van de
wet is bepaald dat de minister investeringsbudget kan weigeren als de budgettaire omstandigheden
daartoe aanleiding geven.

Artikel 6
Bij of krachtens de wet is bepaald aan welke eisen aanvragen moeten voldoen. In het uitvoeringskader
wordt vervolgens aangegeven hoe de keuzes zullen worden gemaakt als alle aanvragen die op zichzelf
aan de eisen voldoen, samen meer zouden bedragen dan het beschikbare budget. Die verdelingscriteria
bepalen wij voor de programmagemeenten met inachtneming van de krachtens de wet vastgestelde
landelijke doelstellingen en voor de projectgemeenten met inachtneming van het rijks- of provinciaal
beleid. Voor zover het provinciaal beleid zou afwijken van die doelstellingen of het rijksbeleid,
kunnen onze criteria alleen gelden voor de provinciale middelen. Het dient dan wel beleid te zijn dat
formeel door uw staten is vastgesteld.

Artikel 7
Het uitvoeringskader wordt door ons vastgesteld. Het is wenselijk om voordat wij daartoe overgaan
met name de inzichten van de gemeenten, andere belanghebbenden en de mening van uw staten te
kennen. Uw mening is met name van belang omdat u bij de volgende vijf begrotingen de omvang van
de provinciale middelen zult vaststellen.

Artikel 8
Vrijvallende middelen komen aan alle gemeenten ten goede zolang de verdeling tussen hen nog niet
vast ligt. Is de verdeling eenmaal vastgelegd, dan komen vrijvallende middelen alleen nog ten goede
aan programmagemeenten. Dit doet recht aan het verschil in omvang van de stedelijke
vernieuwingsopgaven van de verschillende gemeenten.

Artikel 9
De behandeling van de aanvragen voor projecten is zoveel mogelijk gelijk geschakeld met die voor
prgramma’s. Dit om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.
In het vijfde en zesde lid wordt de omvang van de te verstrekken budgetten beperkt. Dit doet recht aan
het verschil in omvang van de stedelijke vernieuwingsopgaven van de verschillende gemeenten en
voorkomt een te snelle uitputting van de middelen.
Investeringsbudgetten beneden de € 50.000,- worden niet verstrekt om versnippering van de middelen
tegen te gaan.

Artikel 10
Dit artikel is gebaseerd op artikel 12, derde lid, van de wet.
In artikel 12, zesde lid, is bepaald dat voorschotverlening aan programmagemeenten zonodig tot twee
jaar na het investeringstijdvak kan worden uitgesteld. Het derde lid van dit artikel stipuleert dat ook
voor projectgemeenten.
Het voorschot bedraagt maximaal 90% van het verleende investeringsbudget. Dit percentage heeft een
historische achtergrond, het is gelijk aan het voorschotpercentage dat is opgenomen in artikel 18 van
de Verordening stadsvernieuwingsfondsen provincie Utrecht 1995 en artikel 6, eerst lid, van de
Verordening locatiegebonden subsidie provincie Utrecht.

Artikel 11
Eenmaal vastgesteld investeringsbudget geeft aanspraak op betaling daarvan, aldus artikel 14, tweede
en derde lid, van de wet. Vaststelling dient plaats te vinden binnen vier maanden na het einde van de
indieningstermijn voor de aanvraag daartoe. Dat einde is de 15e juli van het jaar na afloop van het
investeringstijdvak. Voor projectgemeenten van wie projecten bij het einde van het tijdvak nog niet
zijn voltooid, is dat later.
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Op de uiterste datum van vaststelling kan echter de betaling van voorschotten nog zijn uitgesteld
krachtens artikel 12, zesde lid. Ter vermijding van misverstanden is hier bepaald dat ook de
uiteindelijke betaling na haar vaststelling kan worden aangehouden.

Artikel 12
Het stellen van nadere regels zal in bijzondere gevallen plaatsvinden met inachtneming van de
strekking van de verordening. Bijvoorbeeld, in het provinciaal uitvoeringskader (2005-2010) is een
belangrijk onderwerp de integratie van het bodemsaneringsbeleid. In de paragrafen 3.1en 6.3 van het
uitvoeringskader is het geldende provinciaal beleid ten aanzien van de bodemsanering in relatie tot het
investeringsbudget stedelijke vernieuwing vastgelegd.

Artikel 13
Met het oog op de gewenste flexibiliteit bij de toepassing van de verordening is een hardheidsclausule
opgenomen die het mogelijk maakt in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in deze
verordening. Het motiveringsbeginsel speelt hierbij een belangrijke rol. Toepassing van de
hardheidsclausule zal in voorkomende gevallen plaatsvinden met inachtneming van de strekking van
de verordening. Van onbillijkheden van overwegende aard zou misschien sprake kunnen zijn als de
kosten voor een gemeente buiten haar toedoen aanzienlijk zouden stijgen, terwijl in een andere
gemeente activiteiten stil liggen.

Artikel 14
Krachtens artikel 24 van de wet doet de minister na afloop van een investeringtijdvak verslag aan de
Staten-Generaal. Hij kan daarvoor onze medewerking vragen. Het past in het kader van artikel 167
van de Provinciewet als wij u evenzo informeren na afloop van een investeringstijdvak.

Artikel 15
Vanuit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds (SDV) is vooralsnog ongeveer 700.000 euro
beschikbaar. Dit wordt toegevoegd aan de provinciale middelen voor stedelijke vernieuwing.

Artikel 16
De verordening treedt in werking tegelijk met de gewijzigde wet. Wanneer de datum van uitgifte van
het provinciaal blad later is, dan treedt deze verordening met terugwerkende kracht in werking.
Terugwerkende kracht is in dit geval verantwoord omdat alle betrokken al ruimschoots van te voren
op de hoogte zijn gesteld.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, B. Staal

secretaris, H.H. Sietsma


