
Vragen exploitatiesubsidie 
 
1. Er blijkt een provinciale basissubsidie verleend te worden van bijna €300.000 per jaar. Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? 
 
De voorwaarden aan de subsidie zijn gelijk aan die van andere partnerinstellingen. Uit de subsidiebeschikking: 
 
Bepalingen en verplichtingen 
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) van toepassing. 
  
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen: 

• De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt; 
• Indien u indicaties heeft dat u voor de periode 2017 tot en met 2020 de afgesproken activiteiten bij de door u genoemde beoogde prestaties niet gaat realiseren en/of 

in deze periode een negatief eigen vermogen ontstaat dient u tussentijds contact op te nemen met uw accounthouder bij de provincie en zonodig vervolgafspraken te 
maken;  

• Omdat sprake is van een meerjarige boekjaarsubsidie is het toegestaan om tussen de jaren te schuiven met de aanwending van de middelen zodat dit goed in de pas 
kan lopen met de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten met dien verstande dat alle middelen uiterlijk 31-12-2020 dienen te zijn besteed. Bij de vaststelling in 2021 
zal een eventuele onderbesteding worden teruggevorderd. In het jaarlijkse financiële verslag maakt u expliciet zichtbaar welk bedrag u overhevelt naar het volgende 
boekjaar.      

• In de periode 2017 tot en met 2020 voert u in overleg met  uw accounthouder  regelmatig evaluaties uit naar de resultaten van de door u ondernomen activiteiten, 
middels bijvoorbeeld het verzamelen van prestatiegegevens, het uitvoeren van reguliere klantenonderzoeken, korte digitale enquêtes, benchmark e.d.. Uiterlijk 1 juli 
2019 rapporteert u aan ons een samenvatting met bijbehorende conclusies van deze evaluaties. Desgewenst kan de provincie in overleg met u uit eigen middelen 
aanvullend onderzoek (laten) doen bij bijvoorbeeld burgers, gebruikers, gemeenten en anderen, om de resultaten van het provinciale beleid en de bijdrage van de 
partnerinstellingen daaraan in kaart te brengen. 

• Uiterlijk op achtereenvolgens 1 juli 2017, 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 juli 2020 zendt u ons een voortgangsrapportage bestaande uit: 

• Agendapunten voor een bestuurlijk overleg tussen provincie en NMU met betrekking tot actuele ontwikkelingen en financiële aandachtspunten, die gerelateerd zijn 
aan de verstrekte subsidie. Het bestuurlijk overleg wordt jaarlijks gevoerd en er wordt door de jaren heen een vaste agenda bij aangehouden (zie bijlage 1) ; 

• Een jaarrekening of vergelijkbaar financieel verslag over T-1. Belangrijke verschillen tussen begroting en realisatie worden toegelicht. Het niet tijdig indienen van de 
voortgangsrapportage kan consequenties hebben voor het bevoorschottingsschema zoals hierna opgenomen. 

• In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 1 juli 2021 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In 
overeenstemming met artikel 4:45 van de Awb en artikel 23 van de AsvpU gaat deze aanvraag vergezeld van de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de 
besteding van de subsidie. 

• De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag dient u aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
plaatsgevonden en dat zij overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn uitgevoerd. Het activiteitenverslag beschrijft in hoeverre de realisatie-
indicatoren zijn gerealiseerd. Daarnaast verzoeken wij u te beschrijven welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden betreffende Governance, 
duurzaamheidsaspecten en inspanningen om mensen met een grotere achterstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. 

• De financiële verantwoording betreft een jaarrekening of vergelijkbaar financieel verslag dat is voorzien van een accountantsverklaring. Het financiële verslag sluit 
zoveel mogelijk aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en behelst een vergelijking met de begrote baten en lasten. Belangrijke verschillen dienen 



toegelicht te worden. Het financiële verslag kan deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierin dient de provinciale exploitatie subsidie en de besteding ervan apart te 
worden verantwoord.    

• Indien het totaal van de subsidies voor de periode 2017 tot en met 2020 € 125.000,- of meer bedraagt is het (gewijzigde) Controleprotocol provincie Utrecht 2017 (zie 
bijlage 2) van toepassing. Dit is bij deze subsidie het geval. Het controleprotocol maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking en dient te worden opgevolgd met 
betrekking tot de jaarrekeningen (vanaf boekjaar 2017) of vergelijkbare financiële verslagen) die worden ingediend bij de voortgangsrapportages en bij het verzoek tot 
vaststelling. 

 
2. Waarvoor worden deze middelen aangewend? 
Deze subsidie dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Vierjarig programma NMU 2017 tot en met 2020. Dit programma is opgesteld door de NMU en met de 
provincie afgestemd. 
  
3. Vallen beroep en bezwaarprocedures die de NMU onderneemt tegen verleende vergunningen onder de gesubsidieerde activiteiten? 
Nee, vanuit de basissubsidie vindt geen financiering plaats van bezwaar- en beroepsprocedures plaats tegen verleende vergunningen. Hiervoor is geen subsidie verleend.  Bij 
de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt hierop controle uitgevoerd. 
 

Vragen projectsubsidies 

Daarnaast wordt er voor circa € 325.000 euro in 2018 aan projectsubsidies uitgekeerd.  
Het bedrag van € 325.000,- dat u noemt is waarschijnlijk afkomstig uit het jaarverslag van de NMU voor 2018 op bladzijde 49. Hier wordt een bedrag genoemd van € 325.764,-  
bij de post Projectsubsidies Provincie Utrecht voor het jaar 2017 (realisatie).  Voor het jaar 2018 wordt hier een bedrag van € 110.444,- genoemd. In de verantwoording van de 
NMU zijn opdrachten en subsidies bij elkaar genomen onder deze post. Een deel van de projecten is als opdracht verleend via de inkoopprocedures van de provincie Utrecht 
en een ander deel via het subsidietraject.  

Bij het verlenen van een opdracht wordt het inkoopbeleid gevolgd, zoals dat door de provincie Utrecht wordt gehanteerd. De keuze van inkoopprocedure is afhankelijk van de 
hoogte van de opdrachtwaarde. Alle opdrachten voor leveringen en diensten vanaf een bedrag van € 50.000,- excl. BTW worden meervoudig onderhands aanbesteed en vanaf 
€ 221.000,00 excl. BTW Europees. 

4. Hoe zit het met de rechtmatigheid van deze subsidies? Is hier sprake van schaars recht of marktbeïnvloeding? 

Bij subsidieverlening toetsen wij voorafgaand aan de subsidieverlening aan de regelgeving (rechtmatigheid). Dit betreft regelgeving op grond van de Algemene 
Subsidieverordening Provincie Utrecht (AsvpU) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),  en aan de staatsteunregelgeving. De rechtmatigheidstoets voeren wij achteraf ook 
uit bij vaststelling van de verleende subsidie na afloop van de subsidieperiode. Hierbij moet bij bedragen boven de € 125.000,- een controleverklaring afgegeven worden door 
de accountant.  Voor alle subsidies en ook die aan de NMU geldt de hierboven beschreven procedure. Daar waar het een begrotingssubsidie betreft is er op basis van de 
huidige inzichten geen sprake van schaars recht, omdat er geen subsidieplafond is en in beginsel iedereen een aanvraag kan doen voor een begrotingssubsidie. Voor wat 
betreft specifieke subsidieverordeningen vindt er op basis van transparante criteria verdeling plaats van beschikbare subsidiemiddelen. We hebben geen reden om te 
veronderstellen dat er enig probleem is op het gebied van rechtmatigheid. 

 



5. Wat valt er onder de AVP en Energiesubsidie uit 2018? Verricht de NMU hier werkzaamheden voor? Is dit middels aanbesteding georganiseerd? 
Hiermee bedoelt u waarschijnlijk de post AVP- en Energiesubsidie PU zoals opgenomen op de Staat van Baten en lasten over 2018 op pagina 39 van het jaarverslag van de 
NMU voor het jaar 2018. Voor het jaar 2018 is een bedrag van € 86.500,- begroot. Dit bedrag is opgebouwd uit € 56.500,- energiesubsidie en 30.000,- voor kerntaken op het 
gebied van natuur en landschap. 

Energiesubsidie 2018 

De NMU heeft een 3 jarige opdracht 2016-1019 van de provincie voor 
• het ondersteunen van het regionale netwerk: de regionale energiealliantie (REA). Doel van de REA is kennisuitwisseling en zorgen voor afstemming tussen de 

activiteiten die de verschillende actoren uitvoeren in de regio. Daarmee dragen we bij aan de versnelling van de regionale energietransitie; 
• het versnellen van collectieve zonne-energie projecten en voor het ondersteunen van energie coöperaties door het Servicepunt Energie Lokaal. 

  
De jaarlijkse bijdrage is €56.500,00.  
 
Zoals hierboven is beschreven is de energiesubsidie voorafgaand aan subsidieverlening getoetst aan de regelgeving. De rechtmatigheidstoets vindt plaats na afloop van de 
subsidieperiode bij de vaststelling van de subsidie. 
 
Kerntaken natuur en landschap 
De NMU is zoals hierboven beschreven exploitatiesubsidie verleend voor de periode 2017-2020 op basis van het vierjarenprogramma van de NMU. In de beschikking hiervoor 
is een apart bedrag van € 90.000,- opgenomen voor kerntaken op het gebied van natuur en landschap voor de periode 2017-2019. Dit bedrag is in jaarlijkse tranches van € 
30.000,- uitgekeerd. Vanuit deze kerntaken vinden ook activiteiten plaats die bijdragen aan de uitvoering van Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De NMU heeft 
deze activiteiten onder de naam AVP-subsidie opgenomen. De kerntaken op gebied van natuur en landschap zijn opgenomen in het vierjarenprogramma van de NMU. 

Zoals hierboven is beschreven is voorafgaand aan subsidieverlening van de exploitatiesubsidie, waarvan deze subsidie onderdeel is, getoetst aan de regelgeving. De 
rechtmatigheidstoets zal plaatsvinden na afloop van de subsidieperiode bij de vaststelling van de subsidie. 

6. Hoeveel overheidsgeld is er door de NMU besteed aan bezwaar en beroepsprocedures, eventueel in samenspraak met collega-organisaties? 

Bij opdrachtverlening en subsidieverlening aan de NMU stellen wij geen geld beschikbaar voor bezwaar- en beroepsprocedures. 


