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Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015, nr. 815F72D5, tot wijziging van de 

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 augustus 2015, nr. 815EED08;  

 

Gelet op artikel 94 van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden;  

 

Overwegende dat het wenselijk is de leden van adviescommissies in het kader van het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) vanwege de benodigde deskundigheid en de omvang van de 

werkzaamheden een passende vergoeding te verstrekken; 

 

 

Besluiten:  

 

 

Artikel I 

 

Aan artikel 27, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma 

een nieuw onderdeel g toegevoegd, luidende: 

g.  de voorzitter onderscheidenlijk de leden van het Selectiecomité LEADER en andere adviescommissies in het 

kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP): €333 onderscheidenlijk €256.  

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 

wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 februari 2015. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015. 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 2014-

2020 (POP3) van Nederland goedgekeurd dat eind 2014 definitief tot stand kwam. Het POP3 is een Europees 

subsidieprogramma dat gericht is op het versterken van de economische structuur van het Nederlandse 

platteland, het creëren van meer natuurwaarde en het verbeteren van de leefbaarheid. 

 

Subsidies op grond van het goedgekeurde POP3 programma kunnen slechts worden verstrekt op basis van een 

op nationaal of provinciaal niveau vastgestelde subsidieregeling. Hiervoor is de Verordening subsidies POP3 

2014-2020 Provincie Utrecht op 21 september 2015 door Provinciale Staten van de provincie Utrecht vastgesteld. 

Samen met apart vast te stellen openstellingsbesluiten door Gedeputeerde Staten van Utrecht, vormt dit na 

inwerkingtreding de wettelijke basis voor het verstrekken van POP3 subsidies en eventuele cofinanciering vanuit 

de provincie. 

 

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht wordt gewijzigd om 

voor adviescommissies die de provincie Utrecht samen met andere provincies instelt in het kader van POP3, te 

voorzien in een passende vergoeding. Deze vergoeding staat in artikel 27, vierde lid, onder g, van deze 

verordening. De hoogte is gelijk aan €333 voor de voorzitter en €256 voor een commissielid. Hiermee wordt een 

vergoeding geboden die meer in overeenstemming is met vergoedingen van het Rijk.  

 

In 2015 heeft de provincie Utrecht samen met de andere provincies een landelijke adviescommissie ingesteld 

voor de selectie van Locale Ontwikkelingsstrategieën in het kader van de LEADER-maatregel binnen het POP3-

programma. In het instellingsbesluit van deze adviescommissie (Selectiecomité LEADER) is bepaald dat de 

voorzitter en de leden een vergoeding ontvangen met toepassing van de Verordening rechtspositie 

gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht. Voor het passend maken van de vergoeding moet 

deze verordening worden aangepast. Hierin voorziet dit besluit.  

 

Ook in het vervolg van het programma kunnen andere commissies worden ingesteld voor de selectie van 

subsidieaanvragen. De Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht regelt de wijze waarop 

projecten worden geselecteerd. De selectie van projecten zal plaats vinden via een zogenaamde ‘tender-

methode’: alle binnen het  in het openstellingsbesluit genoemde tijdvak ingediende projecten worden, indien ze 

voldoen aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden, gescoord. Subsidiabiliteitsvoorwaarden (‘instapeisen’) zijn de 

voorwaarden waaraan een aanvraag altijd moet voldoen. Bijvoorbeeld: als alleen agrarisch ondernemers aan 

kunnen vragen, wordt een aanvraag die niet van een agrarisch ondernemer afkomstig is, direct afgewezen op 

grond van het niet voldoen aan de subsidiabiliteitsvoorwaarde ‘aanvrager is agrarisch ondernemer’.  Aanvragen 

die wel voldoen aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden, worden gescoord op basis van de in de betreffende 

openstelling gehanteerde selectiecriteria en de weging van die criteria, zoals aangegeven in het 

openstellingsbesluit. Ten behoeve van de uitvoering van deze procedure kan een adviescommissie ingesteld 

worden. Deze commissie kan  per provincie of door meerdere provincies worden ingesteld. Met deze wijziging 

wordt een voorziening getroffen voor interprovinciale adviescommissies.   
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1. Wettelijke grondslag 

Artikel 94 provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

Het rechtmatig toekennen van een passende vergoeding aan leden van adviescommissies die interprovinciaal 

worden ingesteld.  

 

3. Effecten op duurzaamheid 

N.v.t. 

 

4. Argumenten 

De leden van dergelijke commissies worden ingesteld op basis van hun deskundigheid op het gebied van 

landbouw, milieu, natuur, water en plattelandontwikkeling. De werkzaamheden van de leden van deze 

commissies vergen een extra tijdsinspanning (ook i.v.m. reistijd) die een extra vergoeding rechtvaardigen. 

  

5. Kanttekeningen 

De kosten voor adviescommissies in het kader van POP gaan omhoog. De kosten worden echter gedeeld met 

andere provincies en zijn voor 50% EU-subsidiabel.  

 

6. Financiën 

In 2015 is één landelijke adviescommissie ingesteld voor de selectie van gebiedsplannen in het kader van 

LEADER. Het gaat om 4 leden (waarvan 1 voorzitter) die ca. 6 keer vergaderen. De maximale kosten zijn 

daarmee geraamd op € 6.606. Deze kosten komen ten laste van een landelijk budget (technische bijstand) voor 

het management van POP3. Voor de komende POP3 periode zal in het geval van andere landelijke of landsdelig 

operende adviescommissies een vergelijkbare aanpak voorgesteld worden. Met dit besluit is voor de 

adviescommissie in verband met LEADER in ieder geval een rechtmatige basis gelegd voor vergoedingen. 

 

7. Realisatie 

De vergoedingen worden verstrekt via het Regiebureau POP, het landelijke programmabureau. 

 

8. Juridisch 

In het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden wordt de basis voor de vergoedingen aan externe 

adviescommissies bepaald. Voor interprovinciale commissies in het kader van POP3 wordt op basis van dit 

besluit verwezen naar de circulaire van de minister van BZK. Daarin staan de tarieven die de minister hanteert op 

grond van de Wet- en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.  

 

9. Europa 

N.v.t. 

 

10. Communicatie 

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

 

11. Bijlagen 

Geen 


