
TIJDELIJKE SUBSIDIEVERORDENING BREEDBANDTOEPASSINGEN IN DE 
PROVINCIE UTRECHT 2008 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 13 november 2007, nr. 2007INT209000, 
inzake subsidieverstrekking voor breedbandtoepassingen; 
 
Gelet op de artikelen 143 en 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat provinciale staten op 3 oktober 2006 de Nota Breedbandimpuls provincie 
Utrecht hebben vastgesteld; 
 
Besluiten vast te stellen de volgende verordening: 
 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 

Artikel 1 Begrippen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a.  aanvrager: individuele onderneming, instelling, vereniging, samenwerkingsverband, 

niet zijnde een intermediaire organisatie of adviesbureau; 
b. breedbandtoepassing: een toepassing van informatie- en communicatietechnologie, 

gebaseerd op een analoge of digitale vorm van één of meerdere informatiedragers 
zoals beeld, geluid, bericht en gegevens, waarvoor een synchrone 
(netwerk/internet)verbinding nodig is met een grote doorvoercapaciteit (minimaal 10 
Mb/s); 

c. gedeputeerde staten: college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. 
 

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN 

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

Artikel 3 Subsidieverlening 
 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verlenen voor het ontwikkelen van  
breedbandtoepassingen binnen de terreinen: 
a. zorg, in het bijzonder met het oog op hulp aan zelfstandig wonende ouderen en 
gehandicapten en het behalen van ketenefficiëntie; 
b. wonen, in het bijzonder met het oog op versterking van de sociale cohesie en, in kleine 
kernen, het onderhouden van een voldoende voorzieningenniveau; 
c. cultuur en toerisme; 
d. economie; 



e. openbaar bestuur. 
 

Artikel 4 Projecten 
 
1. Voor subsidieverlening, als bedoeld in artikel 3, komt in aanmerking: 
a. een project dat een antwoord geeft op een vraag uit de markt en dat gericht is op het 

stimuleren van innovaties, procesvernieuwing en -verbetering, en op 
kwaliteitsverbetering in de sectoren: zorg, wonen, economie, cultuur, toerisme en 
openbaar bestuur; 

b.  een project dat gebruik maakt van een nieuwe of een bestaande breedbandtoepassing; 
c.  een project dat door middel van het gebruik van een breedbandtoepassing een bijdrage  

levert aan de versterking van de economische structuur, kwaliteit, dynamiek en 
leefbaarheid van de provincie. 

2. Slechts een project waarvan de afronding zal plaatsvinden voor 1 mei 2009 komt in  
aanmerking voor subsidie op grond van deze verordening. 

3. Een project dat anders dan op grond van deze verordening reeds aanspraak maakt op  
subsidie van de provincie Utrecht komt niet in aanmerking voor subsidie op grond  
van deze verordening. 

4.  De financiering van het project is sluitend, of is dat binnen 6 maanden na het verlenen 
van de subsidie.  

 

Artikel 5 Subsidiecriteria 
 
Het project, als bedoeld in artikel 4, voldoet zoveel mogelijk aan de volgende criteria: 
a. innovativiteit: de toepassingsgebieden waarop het project betrekking heeft zijn  

(ver)nieuw(end) in de provincie Utrecht of het project is niet eerder op de wijze of met de 
technologie als opgenomen in het projectvoorstel uitgevoerd; 

b. additionaliteit: het project is aanvullend op reeds bestaande initiatieven; 
c. thema’s: het project past binnen een of meerdere van de in artikel 3 genoemde thema’s 

(terreinen); 
d. collegeprogramma: het project sluit aan bij doelstellingen en ambities van het 

collegeprogramma 2007-2011 van gedeputeerde staten; 
e. aansluiting bij de behoeften van de doelgroepen: het project is een uitvoeringsproject dat 

rechtstreeks ten goede komt aan en de behoeften vervult van de doelgroepen; 
f. doelgroepbetrokkenheid: de doelgroep wordt betrokken bij het project; 
g. kennisdeling: de subsidie-aanvrager is bereid de met het project opgedane kennis en 

ervaring te delen; 
h. effecten: het realiseren van de beoogde effecten zoals omschreven bij de deelthema’s; 
i. het project is toepasbaar of overdraagbaar op andere plaatsen en omgevingen (geen 

pilots); 
j. inbreng en betrokkenheid van Utrechtse bedrijven: de ontwikkeling en de uitvoering van 

het project vindt plaats door Utrechtse bedrijven; 
k. duurzaamheid: de projecten bevorderen bij voorkeur de duurzaamheid in de provincie 

Utrecht; 
l. samenwerking: projecten waarin minimaal twee partijen samenwerken hebben de 

voorkeur. 
 



Artikel 6 Subsidiale kosten 
 
1.  Als subsidiabele kosten worden aangemerkt: 
a. de rechtstreeks projectgebonden investeringen; 
b. ontwikkelingskosten: interne loonkosten zijn subsidiabel op basis van kostprijs, 

inclusief een standaardopslag van 20% voor de kosten van overhead; 
c. organisatiekosten (projectmanagement, reis- en verblijfkosten) tot een maximum van 

10% van de totale subsidiabele kosten; 
d. voorbereidingskosten voor het projectplan tot een maximum van 5% van de totale 

subsidiabele kosten; 
e. niet-verrekenbare BTW. 
2.  Tot de subsidiabele kosten bedoeld in het eerste lid behoren niet, met uitzondering van 

de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde voorbereidingskosten, de kosten 
respectievelijk verplichtingen die zijn gemaakt respectievelijk zijn aangegaan voor de 
datum van indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 9. 

 

Artikel 7 Eigen bijdrage en hoogte subsidiebedrag 
 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van  
€ 75.000, - per project. 
 

Artikel 8 Subsidieplafond 
 
1. Het subsidieplafond bedraagt € 400.000, -. 
2. Indien de te honoreren subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreffen, worden de 
projecten onderling vergeleken.  
3. Voorrang wordt gegeven aan projectvoorstellen die hoger scoren op volgorde van de 
volgende prioriteitstelling; 
a. score op subsidiecriteria: de mate waarin de projecten scoren op de in artikel 5 van  

deze verordening genoemde criteria, met dien verstande dat de criteria in artikel 5,  
onderdelen i tot en met k dubbel tellen; 

b. de marktgerichtheid: die tot uitdrukking komt in de betrokkenheid bij het project van  
een aanmerkelijk aantal marktpartijen, alsmede uitgelokte particuliere investeringen. 

 

HOOFDSTUK 3 DE AANVRAAG EN VERLENING 
 

Artikel 9 Indienen aanvraag tot subsidieverlening 
 
1.  Een aanvraag wordt ingediend voor 1 maart 2008. 
2.  Gedeputeerde staten stellen een formulier vast voor het indienen van de aanvraag en  

het verstrekken van gegevens. 
 

Artikel 10 Over te leggen gegevens 



Artikel 10 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing, 
met uitzondering van het tweede lid, onderdelen c en d. 
 

HOOFDSTUK 4 DE VASTSTELLING 

Artikel 11 Indienen aanvraag tot subsidievaststelling 

In afwijking van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, 
dient de subsidie-ontvanger uiterlijk voor 1 juni 2009 een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie in.  

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 12 Inwerkingtreding verordening 

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

Artikel 13 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieverordening breedband provincie 
Utrecht 2008. 
 

Aldus besloten … 
 
Voorzitter, 
 
Griffier, 
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