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Inleiding 
 
In het kader van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de rijksregeling Pieken in de 
Delta van het Ministerie van Economische Zaken worden middelen beschikbaar gesteld voor de 
economische structuurversterking van de provincie Utrecht resp. de  Noordvleugel van de Randstad. 
Om de indiening van projecten door Utrechtse bedrijven, overheden en instellingen te bevorderen 
hebben Provinciale Staten in de Voorjaarsnota 2006 een Cofinancieringsfonds ingesteld.  Daarmee 
kan tegemoet worden gekomen aan de eis van zowel de Europese Commissie als de rijksoverheid dat 
regionale en locale overheden de projecten mede financieren. Om een wettelijk grondslag te bieden 
voor provinciale cofinanciering uit het Cofinancieringsfonds zijn in Bijlage van de Algemene 
Subsidieverordening in artikel 7.2 een aantal regels opgenomen.  In het voorliggende Statenvoorstel 
wordt voorgesteld dit artikel op een aantal punten aan te passen. De aanpassingen omvatten twee 
aspecten: 
1. Aanpassing van regeling aan de Subsidieregeling Pieken in de Delta van het ministerie van 

Economische zaken . Ten tijde van de vaststelling van de provinciale verordening was een 
tijdelijke ministeriële regeling van kracht (lid 2).    

2. Aanscherping van de provinciale cofinanciering ten behoeve van EFRO-projecten. In het 
Operationeel Programma Kansen voor West  worden drie prioriteiten onderscheiden; kennis, 
innovatie en ondernemerschap (prioriteit 1), attractieve regio’s (prioriteit 2) en attractieve steden 
(prioriteit 3). Voorgesteld wordt om de cofinanciering te beperken tot de prioriteiten 1 en 2. 
Prioriteit 3 (attractieve steden) vervalt hiermee. Hiervoor gelden drie argumenten; het betreft 
locale aangelegenheden, in het kader van de onderhandelingen tussen de G4 en de P4 over de 
uitvoering van het EFRO zijn deze middelen met name aan de G4 en slechts voor een klein deel 
aan de P4 toegewezen en als derde argument is het beschikbare budget onvoldoende om het 
volledige EFRO programma te kunnen cofinancieren.  
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Besluit 

Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008INT219390,  
tot wijziging van artikel 7.2. van de bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene 
Subsidieverordening van de Provincie Utrecht 1998 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling ECV, nummer 2008INT219390; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om de Subsidieverordening met betrekking tot het provinciale 
Cofinancieringsfonds aan te passen in verband enkele nieuwe ontwikkelingen; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten:  
 
Artikel I 
Artikel 7.2. van de Bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening van de 
provincie Utrecht komt te luiden: 
 
EFRO/Pieken in de Delta 

1. Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen subsidie verstrekken in aanvulling op het 
Operationeel Programma Kansen voor West , vastgesteld krachtens artikel 32 van de 
verordening 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 
(PbEGL210) 

2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in aanvulling op subsidie krachtens de 
vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta Noordvleugel Randstad.  

3. Subsidie wordt slechts verstrekt: 
a. voor zover de activiteiten het belang van de provincie Utrecht betreffen; 
b. ten behoeve van projecten die voldoen aan de selectie- en prioriteringscriteria, zoals gesteld 
in respectievelijk de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta of  het vigerende 
toetsingskader Operationeel Programma Kansen voor West 2007-2013 voor zover het 
Prioriteit 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap) of Prioriteit 2 ( Attractieve Regio’s) 
betreft. 

 
Artikel II 

Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. 
 
voorzitter,  
 

griffier, 
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Toelichting 

Aan Provinciale Staten, 
 

De verordening is met opzet eenvoudig gehouden om te voorkomen dat indieners worden 
geconfronteerd met aanvullende provinciale regels bovenop de reeds uitgebreide administratieve 
verplichtingen van het Rijk en Europese Unie. Een veelgehoorde klacht is de stapeling van regelingen, 
waardoor verschillende rapportages moeten worden opgesteld.  Overigens blijft de Algemene 
Subsidieverordening Provincie Utrecht en de daarin opgenomen voorwaarden van kracht.  
 
Voorgestelde wijzigingen: 
Artikel 1, lid 1;
gewijzigd aan de besluitvorming rond het operationeel programma Kansen voor West. 

 Artikel. 1,  lid 2:
teksten aangepast aan de vigerende regeling Pieken in de Delta, omdat het rijk jaarlijks een nieuwe 
verordening vaststelt. 
Artikel 1, lid 3b:
Toevoegen van criteria waardoor alleen die projecten in aanmerking komen welke subsidie ontvangen 
in het kader van Pieken in de Delta door het Ministerie van Economische Zaken of projecten die 
subsidie ontvangen in het kader van het EFRO wat betreft prioriteit 1 (kennis, innovatie en 
ondernemerschap) en prioriteit 2 (attractieve regio’s) 
 

Wettelijke grondslag 
Artikel 4:23 AWB geeft aan dat subsidie alleen verstrekt mag worden op basis van een wettelijk 
voorschrift; in dit geval een provinciale verordening. 
 

Realisatie 
De aangepaste verordening wordt direct van kracht na vaststelling door Provinciale Staten 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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