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Inleiding 
 
Krachtens artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie, behoudens enkele 
uitzonderingen, slechts verstrekt op basis van een verordening die regelt voor welke activiteiten dat 
gebeurt. Voor een aantal bestaande subsidies ontbreekt die basis. Bij dit besluit wordt u voorgesteld 
haar alsnog te geven en wel in de bijlage bij de Algemene subsidieverordening. 
Voorts vinden een aantal subsidies die tot voor kort op de bijlage waren gebaseerd, nu hun grondslag 
in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied. Zij kunnen in de bijlage vervallen. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 23 april 2007 tot wijziging van de bijlage bij de 
Algemene subsidieverordening met het oog op natuur- en milieueducatie en andere zaken 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007, nr. 2007CGC000133i; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 

Artikel I 

De bijlage bij de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981 wordt als volgt gewijzigd. 
 
A

Een nieuw artikel 5.1 wordt ingevoegd dat luidt: 
 

Artikel 5.1 Natuur- en milieueducatie 
 

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken aan de Vereniging voor natuur- en milieueducatie 
te Amsterdam voor de instandhouding van het IVN Consulentschap Utrecht en het verrichten van 
nader in onderlinge overeenstemming te bepalen activiteiten. 

 
B

De artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 vervallen. 
 
C

Een nieuw artikel 6.1 wordt ingevoegd dat luidt: 
 

Artikel 6.1  Wandelroutes 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor: 
a. de aanleg van nieuwe wandelpaden; 
b. de bewegwijzering ten behoeve van bestaande en nieuwe wandelroutes; 
c. de communicatie met betrekking tot bestaande en nieuwe wandelroutes. 

2. Gedeputeerde staten stellen beleidsregels vast met betrekking tot hun in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheid. 

3. Aanvragen worden ingediend voor 1 januari. Gedeputeerde staten kunnen daarvoor een 
formulier vaststellen. 

4. Een subsidie is per project ten hoogste 60 procent van de subsidiabele kosten. 
5. Het subsidieplafond is € 350.000,- per jaar. 
6. Een project waarvoor subsidie wordt verstrekt, wordt voltooid voor de eerste juli van het jaar 

dat volgt op het jaar waarin de subsidie is verleend. 

 
1 Prov. blad 2006, 27. 
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7. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat het van kracht blijft 
voor de daarvoor ingediende aanvragen. 

 
D

In paragraaf 7 van onderdeel A wordt ingevoegd: 
 

Artikel 7.2  EFRO/Pieken in de Delta 

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ter uitvoering van het operationeel 
programma Kansen voor West, vastgesteld krachtens artikel 32 van de Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PbEG L 
210). 

2. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken in aanvulling op subsidies krachtens de 
Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Noordvleugel Randstad2.

3. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de activiteiten de provincie Utrecht betreffen. 
4. Gedeputeerde staten kunnen van de Algemene subsidieverordening afwijken indien dat 

voortvloeit uit het beheers- en controlesysteem voor Nederland, bedoeld in artikel 58 van de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde verordening, respectievelijk uit de in het tweede lid 
bedoelde regeling. 

5. De subsidieplafonds die krachtens dit artikel worden vastgesteld, gelden steeds voor beide 
subsidiëringen gezamenlijk.  

 
E

In paragraag 8 van onderdeel A wordt ingevoegd: 
 

Artikel 8.1  Stichtse Lustwarande 
 
1. Gedeputeerde staten zetten de verstrekking voort van reeds door hen verleende subsidie voor 

projecten met als doel bescherming, herstel of versterking van de specifieke kwaliteiten van de 
Stichtse Lustwarande op het gebied van cultuurhistorie, landschap en natuur. 

2. De feitelijke uitvoering van de projecten begint uiterlijk in 2007. 
 
F

In paragraaf 9 van onderdeel A wordt ingevoegd: 
 

Artikel 9.1 Uitvoering streekplan 

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten ter uitvoering van hun 
Meerjarenactieprogramma bij het streekplan voor zover er geen bijzondere subsidieregeling van 
toepassing is. 
 

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd. 
 
1. Een onderdeel 10.5.1 wordt ingevoegd dat luidt: 
 

2 Stcrt. 2006, 138. 
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10.5.1 de Natuur en Milieufederatie Utrecht voor haar instandhouding; 
 
2. De onderdelen 6.1 tot en met 6.5 vervallen. 
 
3. Na onderdeel 10.8.7 wordt ingevoegd: 
 

10.8.8  de gemeente Utrecht voor de realisatie van een Muziekpaleis; 
 
10.8.9 projecten in de wisselwerking van cultuur en economie; 
 
10.8.10 de ontwikkeling van het Science Park Utrecht; 
 
10.8.11 het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis. 

 
Artikel II 

Dit besluit geldt ook voor subsidies die zijn aangevraagd of verleend voor zijn inwerkingtreding, maar 
overeenkomstig zijn bepalingen. 
 
Artikel III 

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, 
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Toelichting 
 

Aan provinciale staten 
 
Krachtens artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie, behoudens enkele 
uitzonderingen, slechts verstrekt op basis van een verordening die regelt voor welke activiteiten dat 
gebeurt. Voor een aantal bestaande subsidies ontbreekt die basis. Bij dit besluit wordt u voorgesteld 
haar alsnog te geven. 
Voorts vinden een aantal subsidies die tot voor kort op de bijlage van de Algemene 
subsidieverordening gebaseerd waren, nu hun grondslag in de Subsidieverordening inrichting landelijk 
gebied. Zij kunnen in de bijlage vervallen. 
 
Artikel I 
 
Onderdelen A en B Natuur- en milieueducatie 
Bij de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied heeft u artikel 6.1, onderdelen a en b, 
ingetrokken. Onderdeel c van dat artikel betreft de uitvoering van de Notitie Natuur- en 
Milieueducatie die van kracht was tot 2005. Ook dat onderdeel kan dus vervallen. Daarmee hebben de 
artikelen 6.2 en 6.3 geen betekenis meer. 
Het nu voorgestelde  artikel 5.1 is de wettelijke grondslag voor de reeds bestaande subsidierelatie met 
het IVN Consulentschap Utrecht. 
 
Onderdeel C Wandelroutes 
De provincie heeft met het agenda 2010 project 'Wandelen in Utrecht'  de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in recreatieve routes. Daarbij is er bewust voor gekozen de hoogste prioriteit te geven aan 
de uitvoering van projecten in plaats van visievorming en regulering. Deze aanpak heeft geleid tot een 
groot aantal nieuwe gerealiseerde recreatieve verbindingen. Recreatieve routes zijn hierdoor bij zowel 
de provincie als bij andere overheden en landeigenaren op de agenda gekomen. Nu het programma 
agenda 2010 ten einde loopt en wandelen in de provinciale lijnorganisatie komt, verschuift het accent 
naar borging en kwaliteitsverbetering en een sterkere inbedding in het provinciale toeristisch-
recreatieve actieplan 'uit en thuis in Utrecht'. Daarbij past een sterkere sturing van de investeringen op 
de provinciale doelstellingen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om in de Algemene 
subsidieverordening een regeling met duidelijke criteria op te nemen.  
 
Onderdeel D 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
Middelen uit het EFRO worden tussen 2007 en 2013 in Nederland ingezet ter bevordering van de 
regionale concurrentiekracht en de werkgelegenheid. De vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht en Flevoland) hebben gezamenlijk met de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht) een landsdelig programma opgesteld, “Kansen voor West”, voor de inzet van de 
EFRO-middelen in West-Nederland. Dit programma concentreert zich binnen de Europese en 
nationale kaders op drie prioriteiten: kennis en innovatie, attractieve regio’s en attractieve steden. 
Middelen uit het EFRO worden ingezet in de lidstaten op basis van het principe van cofinanciering. In 
het kader van het programma “Kansen voor West” houdt dit in dat ieder project (uitgezonderd het 
project “Technische bijstand”) voor maximaal 40% gefinancierd zal worden uit het EFRO en voor 
minimaal 60 % gefinancierd zal worden met middelen van het rijk, de provincies, de gemeenten of 
andere instellingen. Met deze subsidieregeling wordt de basis geschapen voor de financiering van 
projecten in de provincie Utrecht vanuit het provinciale cofinancieringsfonds. Dat fonds is door u 
ingesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2006. 
 
Pieken in de Delta 
Voor versterking van de economie in de noordvleugel van de Randstad worden door het Ministerie 
van Economische Zaken middelen ingezet in het kader van de rijksnota Pieken in de Delta. Daarbij 
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wordt gekozen voor vijf programmalijnen: 1) life science/medische cluster, 2) creatieve 
industrie/multimedia/ICT, 3) internationaal toerisme en congreswezen, 4) logistiek en distributie en 5) 
kennisoverdracht. Deze sectoren en activiteiten zijn voor de noordvleugel van de Randstad 
gedefinieerd als kansrijk.  
In de regeling Pieken in de Delta is opgenomen dat de regionale overheden (provincie, gemeenten en 
gebieden in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen) tenminste 50 % cofinancieren. Met 
deze subsidieregelinging wordt de basis gelegd voorde fianciering van de projecten vanuit het 
cofinancieringsfonds. 
 
Onderdeel E Stichtse Lustwarande 
Het project Stichtse Lustwarande is een van de projecten van het programma Agenda 2010. 
Doelstelling van dit project is ‘de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande op het gebied 
van cultuurhistorie, landschap en natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen of te 
versterken’. 
De definitiefase van dit project (vijftien projecten) is afgerond.  Een veertiental projecten is 
momenteel in de initiatiefase (ontwerpfase waarbij voorbereidingen voor onderzoeken plaatsvinden en 
het opstellen van vergunningaanvragen, het maken van definitieve ontwerpen etc.) Er wordt in 2007 
een start gemaakt met de uitvoeringsfase. Alle projecten worden deels door de provincie gefinancierd 
en deels door initiatiefnemers en andere instanties. 
Andere dan deze projecten zullen niet meer worden gesubsidieerd. 
 
Onderdeel F Uitvoering streekplan 
Het meerjarenactieprogramma (MAP), ons besluit van 19 april 2005, is één van de instrumenten voor 
de uitvoering van het Streekplan 2005-2015. Het MAP geeft aan op welke wijze de uitvoering en 
doorwerking van het streekplan ter hand wordt genomen en aan welke projecten de gereserveerde 
financiële middelen besteed zullen worden. Inmiddels zijn verschillende bijdragen aan MAP-projecten 
besteed. Een aantal van deze bijdragen is aan te merken als subsidie als bedoeld in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht, met name voor binnenstedelijke woningbouw in Utrecht dd. 25 april 
2006 en in Amersfoort dd. 27 juni 2006. 
Deze subsidiemogelijkheid is alleen bedoeld voor gevallen waarin die er nog niet is. Zij is niet van 
toepassing in bijvoorbeeld de gevallen die subsidiabel zijn gesteld bij de Subsidieverordening 
inrichting landelijk gebied. 
De bepaling is niet gebonden aan het huidige MAP. Zij zal ook voor volgende gelden. 
 
Onderdeel G 
Eerste lid. De Federatie, toen genaamd de Stichtse Miliefederatie, wordt reeds gesubsidiëerd sinds uw 
besluit nr. milieu-5/1992. 
Tweede lid. Artikel 10, onderdelen 6.1 tot en met 6.5 betreffen het natuurbeheer. Al deze 
subsidiemogelijkheden vallen nu onder de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied. 
Derde lid. Onderdeel 10.8.8: in uw vergadering van 18 september 2006 heeft u besloten om voor de 
bouw van het Muziekpaleis in de gemeente Utrecht een budget te reserveren. Met de subsidie draagt 
de provincie bij aan een grotere diversiteit en kwaliteit in de muziek en in andere kunsten, zowel 
lokaal als regionaal, landelijk en internationaal.
Onderdeel 10.8.9 betreft het Programma cultuur en economie. In uw vergadering van 5 februari 2007 
heeft u hiervoor, onder nummer PS2007IME03, al een bedrag van € 700.000,- ter beschikking gesteld. 
Bij dat voorstel is het programma beschreven. Momenteel betreft het de projecten Fabrication 
Laboratory, Utrecht Manifest Duurzaam Design, Cultuurknal en  Utrechts Archief Innovatieve 
Publiekvoorziening. 
Onderdeel 10.8.10. Het project Science Park Utrecht gaat uit van de gemeente Utrecht, de provincie, 
de universiteit, de hogeschool en het UMC. Doelstelling is het verbeteren van het contact tussen de 
wetenschap en het bedrijfsleven. 
Onderdeel 10.8.11. Het Urekaproject vloeide voort uit de Agenda 2010. Het betreft met name 
subsidiëring van de realisatie van cultuurhuizen. Deze subsidiëring staat los van de subsidiëring 
waarvoor u de Verordening cultuurbeleid heeft vastgesteld. 
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Artikel II 

Het gaat in dit besluit om harmonisatie met de regelingen voor natuurbeheer en de inrichting van het 
platteland en om legalisatie van reeds verleende subsidies. Voor deze laatste is van belang dat de 
legalisatie gelding heeft vanaf hun begin. 
 
Gedeputeerde staten, 
Voorzitter, B. Staal 
Secretaris, H.H. Sietsma 


	Inleiding
	Het project Stichtse Lustwarande is een van de projecten van het programma Agenda 2010.


