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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft 
de provincies per brief geattendeerd op het Europees verplichte controlesysteem voor Europese 
subsidies landelijk gebied (Controleverordening EU nr. 1698/2005). Een percentage van de controle 
moet ter plaatse gebeuren. DLG heeft vanwege een Managementafspraak POP2 met provincies de 
zorg voor deze controle.   
 
Gebleken is dat ook bij onze provincie een regeling tot aanwijzing van medewerkers van DLG als 
toezichthouders ontbreekt. Daartoe dient bijgevoegd voorstel tot aanvulling van de Algemene 
subsidieverordening. Na inwerkingtreding van dit voorstel kunnen GS op grond daarvan de specifieke 
medewerkers als toezichthouders aanwijzen.  
Mocht de aanwijzing van toezichthouders op andere werkvelden nodig worden, kan eveneens van de 
voorgestelde regeling gebruik worden gemaakt.  
 
Voorgeschiedenis 
Brief van de Dienst Landelijk Gebied d.d. 28 april 2011   
 
Essentie / samenvatting 
Op grond van Europees recht is het nodig de Algemene subsidieverordening aan te vullen met een 
bepaling tot aanwijzing van toezichthouders. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Mogelijk maken van controle van projectlocaties en administraties van subsidie-ontvangers 
Voldoen aan Europeesrechtelijke verplichting 
 
Financiële consequenties 
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Geen. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Nvt 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Nvt 
 
Voorgesteld wordt besluit tot wijziging van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht vast 
te stellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 
 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12 december 2011, nr. 809B7602, tot wijziging 
van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 25 oktober 2011, nr. 809B7455; 
 
Gelet op artikel 145 Provinciewet, artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4 en 
11 van de Wet inrichting landelijk gebied;  
 
Overwegende dat het wenselijk is de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht aan te vullen 
met een artikel inzake toezicht, om toezichthouders te kunnen aanwijzen voor het toezicht op de 
naleving; 
 

Besluiten:  
 
Artikel I 
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht wordt als volgt gewijzigd: 
 
Er wordt een artikel 41a ingevoegd, luidende: 
Artikel 41a Toezicht 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij 
besluit van gedeputeerde staten aangewezen personen.  
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin 
het wordt geplaatst.  
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van Utrecht van  
12 december 2011. 
 

Provinciale staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
De werkzaamheden die door of namens een bestuursorgaan worden verricht om na te gaan of 
voorschriften worden nageleefd, worden aangeduid als "toezicht op de naleving" van die 
voorschriften. Een toezichthouder is volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht een 
persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving bij 
het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 
Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan de bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen ontleent aan 
een wettelijk voorschrift. Dit betekent dat óf provinciale staten in een verordening toezichthouders 
aanwijzen óf dat provinciale staten in een verordening regelen dat gedeputeerde staten dit mogen 
doen. In dit geval wordt gekozen voor de tweede optie.  
De bevoegdheden die toezichthouders hebben bij de uitoefening van hun taak zijn in het algemeen 
geregeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 

Toelichting bij Statenvoorstel 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. Hierin is bepaald dat een toezichthouder bij of krachtens 
wettelijk voorschrift wordt aangewezen. 
 
2. Beoogd effect 
Mogelijk maken van controle van projectlocaties en administraties van subsidie-ontvangers. 
Voldoen aan Europeesrechtelijke verplichting. 
 
3. Argumenten 
De voorgestelde bepaling dient om het Europees verplichte controlesysteem voor Europese 
subsidiestromen mogelijk te maken. 
 
4. Kanttekeningen 
-

5. Financiën 
-

6. Realisatie 
Na vaststelling door PS en aanwijzing toezichthouders door GS ligt het toezicht formeel bij DLG.   
 
7. Juridisch 
Geen bijzonderheden. 
 
8. Europa 
Controleverordening (EU nr. 65/2011) 
 
9. Communicatie 
Publicatie in provinciaal blad en plaatsing op provinciale website 
 
10. Bijlagen 
-


