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Bijlage(n): De Algemene subsidieverordening    

Aan Provinciale Staten, 
 
Essentie 
Het project Optimalisatie subsidiesysteem is bijna gereed. In mei 2010 bent u daarover geïnformeerd. 
Om per 1 januari 2011 te kunnen werken met het nieuwe subsidiesysteem is het nodig de nieuwe 
Algemene subsidieverordening (Asv) vast te stellen in PS. Gepland is om de Algemene 
subsidieverordening op 27 september ter besluitvorming aan PS aan te bieden. Externe communicatie 
over het nieuwe subsidiesysteem kan dan vanaf oktober 2010 plaatsvinden. Informeel wordt in juni 
gestart met externe communicatie. Zo is de rechtszekerheid voor potentiële subsidieaanvragers 
voldoende geborgd. 
 
Voorgeschiedenis 
Provinciale Staten hebben aanbevelingen gedaan om het subsidiesysteem te dereguleren. Doel van het 
project ‘Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder’ is om de aanbevelingen uit te voeren. Gewenste 
effecten zijn: 

1. 30% lastenverlichting voor subsidieaanvragers 
2. grotere klanttevredenheid 
3. snellere beleidsrealisatie. 

 
In september 2009 hebben Provinciale Staten het ‘Kader voor subsidieverstrekking’ vastgesteld. De 
eerste kerngedachte is dat subsidie alleen dient te worden verstrekt als dat bijdraagt aan het 
Klantgericht, Effectief, Efficiënt en Rechtmatig bereiken van beleidsdoelen. De tweede kerngedachte 
is dat de kosten van subsidieverstrekking in verhouding moeten staan tot de baten. Ter uitvoering van 
deze kerngedachte vallen bijvoorbeeld controlemomenten uit in de behandeling van subsidieaanvragen 
als het gaat om bedragen onder de € 25.000,- euro. 
In december 2009 hebben Provinciale Staten de nieuwe systematiek voor subsidieregelgeving 
vastgesteld. PS dienen te beslissen over de juridische grondslag in de Algemene subsidieverordening, 
het beleid en de jaarlijkse programmabegroting. GS kunnen vervolgens voor de uitvoering nadere 
subsidieregels vaststellen. 
 
Asv 
In mei 2010 heeft u ter kennisname statenbrieven ontvangen, waarin de volgende tekst is opgenomen 
inzake de Asv: 
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De gedereguleerde Asv is anders dan de huidige Asv.  
De VNG-modelverordening en de Kaderverordening van het ministerie van Economische Zaken 
hebben als voorbeeld gediend. Beide verordeningen zijn een vertaling van het Rijksbrede 
subsidiekader, zoals ook door PS is overgenomen. Verder is het voordeel dat een subsidieaanvrager te 
maken krijgt met Asv’s van verschillende overheden, die allemaal op dezelfde manier zijn 
gestructureerd en verwoord. 
De Asv is voor een second opinion voorgelegd aan de heer Konijnenbelt, een gerespecteerd rechter 
gelieerd aan de Raad van State. Hij heeft de provincie gecomplimenteerd met de hoge kwaliteit van dit 
product. 
De kracht van de VNG-modelverordening is in de eerste plaats het eenvoudige taalgebruik, voor zover 
daarvan kan worden gesproken in regelgeving. In de tweede plaats de korte en kernachtige 
verwoording van het Rijksbrede subsidiekader in regelgeving. In de derde plaats de structuur die is 
gekozen. Per stap in het proces voor subsidieverstrekking is in de Asv aangegeven wat de regels zijn 
die gelden bij de processtap.  
 
Twee uitgangspunten staan centraal bij het opstellen van deze Asv: 

1. Wat in de wet staat wordt niet nog een keer in de Asv opgenomen. Verwijzingen naar 
wettelijke bepalingen worden in de toelichting op de Asv opgenomen. 

2. Afwijken van de Asv is alleen mogelijk als PS dat besluiten. We nemen geen 
hardheidsclausule op in de Asv.  

 
Bespreking voorlopig vastgestelde Asv in ad hoc statencommissie 
De ad hoc commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie heeft de voorlopig vastgestelde Asv 
op 31 mei 2010 besproken. De commissieleden zijn zeer positief over de uitkomsten van het 
project en de nieuwe Asv. De commissie wil graag het formele evaluatiemoment over twee jaar 
vastleggen in de Asv. De Asv is hierop aangepast. Daarbij wil ze nagaan of de ondergrens om 
subsidie te verstrekken van € 1.000,- naar € 5.000,- euro kan worden verhoogd. 
Verder geeft de commissie mee op te letten dat er geen nieuwe bureaucratie ontstaat, 
bijvoorbeeld met een te gedetailleerd controlebeleidsplan voor de kleinere subsidies.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Geen. De Asv betreft een vertaling van de beleidsuitgangspunten die zijn vastgesteld door PS in het 
Kader voor subsidieverstrekking. 
 
Voorgesteld wordt de Algemene subsidieverordening vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerpbesluit   
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 september 2010; 
 

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 22 juni 2010, nr. 2010INT260440.

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet, de artikelen 4 en 11 van de Wet inrichting landelijk 
gebied en artikel 41 van de Wet op de jeugdzorg; 
 

Overwegende dat een nieuwe Algemene subsidieverordening nodig is om het 
subsidiesysteem in te richten volgens de principes: klantgeoriënteerd, effectief, efficiënt en 
rechtmatig; 
 

Besluiten de Algemene subsidieverordening, zoals in de bijlage weergegeven, vast te stellen. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 145 van de Provinciewet. 
 
2. Europa 
In de Asv is ook rekening gehouden met het Europees recht, specifiek staatssteun. 
 
3. Realisatie 
Op 1 januari 2011 treedt de Asv in werking. 
 
4. Procedure (inclusief behandeling Provinciale Staten) 
27 september 2010: PS 
 
5. Bijlagen 
1. Algemene subsidieverordening 
 


