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Aan Provinciale Staten, 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 2011 is de nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) in werking getreden.  

In hoofdstuk 2 van de Asv zijn de activiteiten benoemd waarvoor ons college subsidie kan 

verstrekken.  

 

Regelmatig wordt bezien of de omschrijving van deze activiteiten actualisatie behoeft. 

Dit heeft geleid tot bijgaande wijzigingsvoorstellen voor de onderwerpen cultuur en ruimtelijke 

ontwikkeling.  

 

Essentie / samenvatting 

 

Cultuur 

Momenteel is in de Asv (artikel 33) geregeld dat wij subsidie kunnen verstrekken voor: 

a. het behouden, beheren en ontwikkelen van cultureel erfgoed;  

b. het vergroten van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van cultureel erfgoed en het vergroten  

van de kennis van en betrokkenheid met de Utrechtse geschiedenis;  

c. het versterken van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening;  

d. het ondersteunen en stimuleren van de kwaliteit van:  

1e. aanbod en afname op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst;  

2e. artistieke producties, evenementen en podia;  

e. het stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan en kennisnemen van cultuur;  

f. het stimuleren van bibliotheekvernieuwing en bevorderen van structurele samenwerking van  

bibliotheken. 

 

In verband met het programma Cultuur en Ondernemerschap 2012/2015 is er behoefte aan een 

actualisatie.  

 

Voorgesteld wordt:  

-  de onderdelen d. en e. als volgt aan te passen: 
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 d. het ondersteunen en stimuleren van de kwaliteit van aanbod en afname op het gebied van 

 cultuur; 

 e. het stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan en kennisnemen van cultuur; 

 

- een nieuw onderdeel g. toe te voegen luidende:  

 

 g. het versterken van de culturele sector.  

 

Het gaat om activiteiten waarvoor budget beschikbaar is maar die moeten worden uitgevoerd door 

derden. Met de voorgestelde aanpassing  kunnen wij de middelen beschikbaar stellen aan de 

uitvoerende organisaties ter uitvoering van de maatregelen met betrekking tot “Cultuur en 

Ondernemerschap”.   

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Momenteel is in de Asv (artikel 38) geregeld dat wij subsidie kunnen verstrekken voor activiteiten ter 

uitvoering van het Ruimtelijk Actieprogramma bij de structuurvisie. 

 

Voorgesteld wordt dit aan te vullen met “activiteiten ter uitvoering van het Integraal 

Gebiedsontwikkelingsprogramma”.  

 

Dit draagt bij aan de realisering van provinciale doelen bij omvangrijke ruimtelijke opgaven met 

meerdere belangen die het lokale niveau overschrijden. 

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De maatregelen met betrekking tot ‘Cultuur en Ondernemerschap’ komen tot uitvoering. 

Er is voorzien in subsidiemogelijkheden voor het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma. 

 

Financiële consequenties 

Het betreft subsidiabele activiteiten waarvoor budget beschikbaar is.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

- 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

- 

 

Voorgesteld wordt het bijgevoegde besluit tot wijziging van de artikelen 33 en 38 van de Algemene 

subsidieverordening provincie Utrecht vast te stellen.  

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Besluit 

 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 december 2012 tot wijziging van de artikelen 

33 en 38 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 

 

Provinciale staten van Utrecht; 

 

Op voorstel van gedeputeerde staten van 30 oktober 2012, afdeling Management Ondersteuning,  

nr. 80C88503; 

 

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;  

 

Overwegende dat het wenselijk is de grondslag voor subsidieverstrekking op het gebied van cultuur en 

ruimtelijke ontwikkeling te actualiseren; 

 

 

Besluiten:  

 

 

Artikel I 

De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht wordt als volgt gewijzigd: 

 

A.  

Artikel 33 wordt als volgt aangepast: 

 

1. De onderdelen d. en e. komen als volgt te luiden: 

d. het ondersteunen en stimuleren van de kwaliteit van aanbod en afname op het gebied van cultuur; 

e. het stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan en kennisnemen van cultuur; 

 

2. Er wordt een nieuw onderdeel g. toegevoegd luidende: 

g. het versterken van de culturele sector.  

 

 

B.  

Artikel 38 komt als volgt te luiden: 

 

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten ter uitvoering van het Ruimtelijk 

Actieprogramma bij de structuurvisie en het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma.  

 

Artikel 11 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin 

het wordt geplaatst.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Utrecht van 10 december 2012. 

 

Provinciale staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 145 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

De maatregelen met betrekking tot ‘Cultuur en Ondernemerschap’ komen tot uitvoering. 

Er is voorzien in subsidiemogelijkheden voor het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma. 

 

3. Argumenten 

Het gaat om activiteiten waarvoor provinciaal budget beschikbaar is,  maar die moeten worden 

uitgevoerd door derden. De voorgestelde wijziging van de Asv maakt subsidieverstrekking aan de 

uitvoerende organisaties mogelijk.    

 

4. Kanttekeningen 

- 

 

5. Financiën 

- 

 

6. Realisatie 

- 

 

7. Juridisch 

Geen juridische bijzonderheden 

 

8. Europa 

-  

 

9. Communicatie 

- 

 

10. Bijlagen 

-  

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Cultuur 

In verband met recente ontwikkelingen is er behoefte aan subsidieverstrekking ter uitvoering van 

maatregelen uit het programma Cultuur en Ondernemerschap 2012-2015. 

Dit wijzigingsbesluit voorziet hierin.  

 

Via subsidieverstrekking aan uitvoerende organisaties kunnen de maatregelen met betrekking tot 

‘Cultuur en Ondernemerschap’ tot uitvoering komen. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Het wijzigingsbesluit biedt meer armslag bij effectuering van beoogde ruimtelijke maatregelen.  
 


