
 
1 van 1 

MEMORANDUM 
 

 

 

 

BEANTWOORDING VRAAG SOCIALISTEN UTRECHT 
OVER BIJLAGE 2 BIJ HET NORMENKADER 2022 

DATUM 20‑10‑2022 

VAN Robert Strijk 

AAN Provinciale Staten 

In de FAC vergadering van 12-10-2022 is door de heer Eggermont een vraag gesteld over bijlage 2 bij het 

Statenvoorstel Normenkader 2022. Bijlage 2 bevat de wijzigingen in het normenkader 2022 t.o.v. het normenkader 

2021. Het viel de heer Eggermont op dat een aantal documenten werden aangegeven als zijnde nieuw in het 

normenkader terwijl de vaststellingsdatum van voor 2021 was. Daarom was zijn vraag waarom documenten die 

voor 2021 zijn vastgesteld nieuw zijn in het Normenkader 2022 terwijl deze reeds onderdeel hadden moeten zijn 

van het Normenkader 2021. 

  

  

Bij het opstellen van het Normenkader 2022 is een grondig traject doorgelopen om te zorgen dat alle normen, die 

binnen de gestelde parameters vielen, zijn opgenomen. Daarbij zijn inderdaad een aantal documenten toegevoegd 

die eerder niet genoemd waren. Ook zijn er titels gecorrigeerd die in het Normenkader 2021 niet correct benoemd 

waren. We zullen hieronder alle specifieke gevallen behandelen. Het is helaas niet gelukt om te reconstrueren hoe 

deze fouten in het Normenkader 2021 zijn geslopen.   

Aangetroffen fouten 

- Regeling reis en verblijfkosten bij dienstreizen PU 2020”en Regeling buitenlandse dienstreizen provincie 

Utrecht 2020” waren in het Normenkader 2021 samengevoegd tot “Reisregeling binnenland/ buitenland”. 

Deze is in 2022 uitgeschreven in bovenstaande regelingen. 

- Uitvoeringsverordeningen subsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Provincie Utrecht 2021, bij Programma 

2 was wel opgenomen op pagina 7 van het normenkader 2021 en is dus in Bijlage 2 foutief als wijziging 

opgenomen. 

- Uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht, bij Programma 5 en 6 was ook 

opgenomen in 2021 (zie pagina 8 van het normenkader 2021)  maar was op de website 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ opgenomen als geldend vanaf 1 april 2022. Vandaar dat deze foutief 

was opgenomen.  

- Uitvoeringsverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015, bij programma 5 en 6 was niet opgenomen in 2021. 

- Uitvoeringsverordening subsidie agenda recreatie en toerisme 2020-2025, bij programma 8 was niet 

opgenomen in 2021.  

 

 

 

 


