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Inleiding 

De voorstellen tot deregulering en vermindering administratieve lasten zijn in 2006 ter instemming aan 
Provinciale Staten voorgelegd. Op 19 juni 2006 zijn deze voorstellen in de commissie Bestuur en Middelen 
behandeld en is ingestemd deze voorstellen als een sterstuk aan de Staten te presenteren. Anders dan de 
bedoeling was, is dit niet gebeurd.  
 
Aan de hand van deze voorstellen is een tussenrapportage opgesteld. Deze rapportage treft u als bijlage aan. Met 
deze tussenrapportage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot 
dereguleringsvoorstellen binnen het bestaande beleid. Direct hieruit voortvoeiend zijn voorstellen voor wijziging 
van een aantal verordeningen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan deregulering en vermindering van 
administratieve lasten binnen het bestaande beleid. De voorstellen hebben betrekking op specifieke 
verordeningen, daarbij gaat het om wijziging van onderdelen van die verordeningen.  
 
Parallel hieraan loopt het PS-traject waarin momenteel onderzoek wordt gedaan naar mogelijke deregulering op 
het gebied van ruimtelijke ordening. Na dit traject wordt de toegepaste methode gebruikt voor de heroverweging 
van beleid dat ten grondslag ligt aan een aantal andere verordeningen, onder andere de Verordening bescherming 
natuur en landschap en de Verordening cultuurbeleid. Waar deze heroverweging noodzakelijk is, worden in een 
later stadium voorstellen tot deregulering ingediend. 
 
Onderhavig voorstel betreft wijziging van de Scheepvaartwegenverordening, de Algemene subsidieverordening 
en de Ontgrondingenverordening. De overige wijzigingen in de provinciale verordeningen zoals genoemd in 
´Voorstellen voor deregulering en vermindering administratieve lasten´ uit mei 2006, zijn momenteel in 
voorbereiding. Gelet op het feit dat er binnenkort een algehele heroverweging van de Verordening Natuur en 
Landschap plaatsvindt, is gekozen om deregulering van deze verordening uit te stellen totdat hierover meer 
duidelijkheid ontstaat. Ook de voorstellen met betrekking tot de Wegenverordening worden betrokken bij een 
algehele herziening van die verordening. Het dereguleringsprogramma bevat, naast voorstellen tot wijziging van 
verordeningen, ook voorstellen die betrekking hebben op vereenvoudiging van procedures en verminderen van 
rapportageverplichtingen. Deze voorstellen worden geïmplementeerd in de nieuwe organisatiestructuur per 1 juli 
2007. Deze keuze is gemaakt, omdat aparte afdelingen worden gevormd voor vergunningverlening, subsidies en 
handhaving. De implementatie in de huidige organisatiestructuur zou veel tijd kosten vanwege de grote 
versnippering van deze taken. In de nieuwe situatie wordt het gemakkelijker wijzigingen in procedures en 
rapportageverplichtingen voor alle vergunningen en subsidies gelijktijdig in te voeren.   
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Ontwerpbesluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 april 2007, houdende voorstellen tot wijziging van 
verordeningen in het kader van deregulering 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007, nummer 2007CGC000162i; 
 
Gelet op de artikelen 145 van Provinciewet en 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet, 
 
Besluiten:  
 

Artikel I 
 
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt als volgt gewijzigd:  
 
A
Aan artikel 14 wordt toegevoegd een zesde lid, dat luidt: 
6. Het vierde en vijfde lid zijn op subsidiebedragen kleiner dan € 100.000,- slechts van toepassing in 
bijzondere omstandigheden. 
 
B
Voor het gestelde in artikel 17 wordt het cijfer “1”geplaatst. Een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt: 
2. Het eerste lid is op subsidiebedragen kleiner dan € 100.000,- slechts van toepassing in bijzondere 
omstandigheden. 
 
C
Artikel 23 vervalt.  
 
Artikel II 
 
Van de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 vervallen de artikelen 17 en 19.  
 
Artikel III 
 
De Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A
Artikel 3, onderdeel j, komt te luiden: 
j. andere werkzaamheden aan of in gronden die worden gebruikt voor de uitoefening van het land-, tuin- 
of  bosbouwbedrijf ten behoeve van een agrarische verbetering, mits zij plaatsvinden in een agrarisch gebied dat 
als zodanig is aangemerkt in een bestemmingsplan of in een onherroepelijk vrijstellingsbesluit op grond van 
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artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 
B
Aan artikel 3 wordt toegevoegd onderdeel ‘n’ dat luidt:  
n. ontgrondingen tot 10.000 m3 in het kader van het uitvoeren van natuurontwikkeling, mits de werken 

plaatsvinden ter uitvoering van een bestemmingsplan of van een vrijstellingsbesluit op grond van artikel 
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

 
C
Artikel 4 vervalt.  
 
Artikel IV 
 
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, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 145 van Provinciewet en artikel 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet. 
 
Beoogd effect 
Vermindering van de lastendruk die door de provincie wordt opgelegd aan burgers, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen, binnen het bestaande beleid.  
 
Argumenten 
Deregulering is één van de doelstellingen in het Coalitieakkoord 2003-2007. Met de voorgestelde provinciebrede 
wijzigingen in bestaande verordeningen, wordt een eerste fundamentele stap gezet in het kader van 
reductiemaatregelen ten aanzien van administratieve lasten.  
Provinciale Staten hebben uitgesproken verder te willen gaan in deregulering, door ook beleid ter discussie te 
stellen.  
 
Bijlagen 
‘Tussenrapportage provinciaal dereguleringsprogramma’, d.d. 1 maart 2007 
 

Toelichting per artikel 
 

Artikel I  
 
Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 
 
A

Aan artikel 14 wordt een zesde lid toegevoegd. Gelet op het feit dat het hier een procedurele bepaling betreft, die 
direct een vermindering van administratieve lasten oplevert, is de verhoging van de grens naar honderdduizend 
euro aan te bevelen. 
 
B

Aan artikel 17 wordt een tweede lid toegevoegd. Gelet op het feit dat het hier een procedurele bepaling betreft, 
die direct een vermindering van administratieve lasten oplevert, is de verhoging van de grens naar 
honderdduizend euro aan te bevelen. 
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C

In artikel 23 ASV is bepaald dat de subsidieontvanger zich dient te verzekeren. Dit heeft feitelijk geen betekenis 
en kan worden geschrapt. 
 
Artikel II 
 
In de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992 vervallen de artikelen 17 en 19. Artikel 17 is een 
verbod waar de uitvoering van bij de gemeente (APV en bestemmingsplannen) ligt. Derhalve wordt dit artikel 
overbodig geacht binnen de provinciale scheepvaartwegenverordening. Het betreft hier het verbod een schip, een 
drijvend voorwerp of een drijvende inrichting te gebruiken voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf en het 
verbod om schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen te bouwen, te verbouwen of te slopen. 
 
Artikel 19 komt bij de volgende modelverordening van IPO te vervallen. Vooruitlopend op deze wijziging, 
wordt het schrappen van dit artikel reeds in dit voorstel opgenomen. Het betreft hier het verbod te lossen of te 
laden tenzij in een haven of bij een ligplaats die daartoe in haar vergunning is aangewezen.  
 
Artikel III 
 
De Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001 
 
A

Artikel 3, onderdeel j, is een vrijstelling die ook van toepassing is boven de tienduizend kubieke meter, maar is 
wel gekoppeld aan het bestemmingsplan. Het moet een agrarische verbetering betreffen. Hiermee voorkom je dat 
zoveel wordt afgegraven dat de bestemming feitelijk wijzigt in natuur of water. 
 
B

Aan artikel 3 wordt onderdeel ‘n’ toegevoegd. Het betreft hier een vrijstelling van vergunningen voor 
ontgrondingen tot tienduizend kubieke meter in het kader van het uitvoeren van natuurontwikkeling en heeft een 
vermindering van administratieve lasten tot gevolg. Opgemerkt dient te worden dat de verruiming van 
vrijstellingsmogelijkheden in de meeste gevallen vermindering van administratieve lasten tot gevolg heeft.  
 
C

Artikel 4 vervalt. Er komt minder informatie over grondstromen beschikbaar indien men de meldingsplicht 
afschaft, terwijl wel een verruiming van de vrijstellingen heeft plaatsgevonden. Jaarlijks worden op dit moment 
in het kader van het Bouwgrondstoffenbeleid de cijfers over de grondstromen verzameld en gerapporteerd. Dit 
was een reden om in 2004 de meldingsplicht in te voeren bij de evaluatie en wijziging van de 
Ontgrondingenverordening  (PS 2004REG09), waardoor het toen acceptabel werd gevonden de vrijstellingen te 
verruimen, want men wilde toch zicht blijven houden op de grondstromen. Met het schrappen van de 
meldingsplicht wordt dit uitgangspunt losgelaten. Deze consequentie wordt aanvaardbaar geacht. Daarenboven 
heeft deze informatie nooit geleid tot invloed op het te voeren beleid omtrent deze meldingplicht.  
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter,   
 

secretaris,  
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