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Bijlage(n): geen    

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 27 september jl. heeft u een nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) vastgesteld.  
Deze Asv treedt op 1 januari 2011 in werking en vervangt de huidige Asv 1998.  
Dit heeft tot gevolg dat het Besluit bekostiging regionale omroep moet worden gewijzigd.   
 
Essentie / samenvatting 
Het Besluit bekostiging regionale omroep verwijst op dit moment naar de Asv 1998.  
Omdat deze komt te vervallen, is het nodig om de verwijzing in het bekostigingsbesluit per  
1 januari a.s. te actualiseren en te veranderen in ‘Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht’.  
Als dit niet gebeurt,verwijst het bekostigingsbesluit naar een ingetrokken regeling en is de 
nieuwe Algemene subsidieverordening niet van toepassing.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
N.v.t.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
N.v.t.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
N.v.t. 
 

Voorgesteld wordt  
 
het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging regionale omroep vast te stellen.  
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Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 7 februari 2011, nr. 2010INT264454, tot 
wijziging van het Besluit bekostiging regionale omroep 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264139;

Gelet op de artikelen 43, derde lid, en 107, eerste lid, van de Mediawet;   
 
Overwegende dat het wenselijk is het Besluit bekostiging regionale omroep te wijzigen in verband met 
de inwerkingtreding van een nieuwe Algemene subsidieverordening met ingang van 1 januari 2011; 
 
Besluiten:  
 
Artikel I 
 
Artikel 2, tweede lid, van het Besluit van provinciale staten van 13 november 2006, houdende de 
verklaring zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van een regionale 
omroepinstelling, komt als volgt te luiden: 
 
2. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel II 
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad.  
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van  
7 februari 2011. 
 

Provinciale staten van Utrecht, 
 
Voorzitter. 
 

Griffier. 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De artikelen 43, derde lid, en 107, eerste lid, van de Mediawet   
 
2. Beoogd effect 
Aanpassing van het Besluit bekostiging regionale omroep in verband met de wijziging van de 
Algemene subsidieverordening 
 
3. Argumenten 
Actualisatie 
 
4. Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden 
 
5. Financiën 
Geen bijzonderheden 
 
6. Realisatie 
Geen bijzonderheden 
 
7. Juridisch 
Geen bijzonderheden 
 
8. Europa 
Geen bijzonderheden 
 
9. Communicatie 
Het wijzigingsbesluit wordt in het provinciaal blad gepubliceerd en op de provinciale regelingenbank 
geplaatst.  
 
10. Bijlagen 
Geen. 


