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Input fracties 1e termijn mbt SV Wijziging Algemene Subsidieverordening 

 

D66 

T.a.v. agendapunt 2.3 betreffende voorstel van wijziging van de algemene subsidieverstrekking heeft 

D66 de volgende vraag: 

1.       Op pagina 2 van het Statenvoorstel schrijft u: “Uitbreiding subsidiabele activiteiten mobiliteit In 

dit kader wordt voorgesteld om twee onderdelen aan artikel 37 Asv toe te voegen voor uitbreiding 

van de subsidiabele activiteiten mobiliteit. Dit is nodig om het mobiliteitsprogramma te kunnen 

uitvoeren. Het betreft verbetering van multimodale knooppunten en investeringen in 

infrastructurele maatregelen voor het openbaar vervoer. Na vaststelling van deze wijziging van de 

Asv kan een nieuwe uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit worden vastgesteld ter uitvoering 

van voornoemd programma.” 

U wilt twee onderdelen aan artikel 37 toevoegen maar deze staan nergens concreet omschreven. 

D66 wil graag het concrete tekstvoorstel zien. Hoe luidt precies het tekstvoorstel? 

 

SGP 

- De wijziging t.b.v. het steunpakket zien we als een geheel met het vorige Statenvoorstel. Ons 

stemgedrag zal dus parallel zijn. 

- De wijziging t.b.v. mobiliteit is voor ons onvoldoende onderbouwd. Waarom is deze wijziging 

noodzakelijk, wat wil het college precies mogelijk maken en waarom moet dat met subsidies? 

 

ChristenUnie 

De ChristenUnie stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de Algemene subsidieverordening 

provincie Utrecht (ten behoeve van het programma Cultuur en Erfgoed en het programma 

Mobiliteit) op basis van artikel 145 van de Provinciewet.  

 

VVD 

Het SV geeft aan dat een verruiming van de subsidiabele activiteiten op het gebied van mobiliteit 

nodig is voor het realiseren van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Multimodale 

knooppunten 2019-2023 en het uitvoeringsprogramma Openbaar vervoer 2019-2023. 

Het SV noemt geen financiële consequenties m.b.t. mobiliteit en vermeldt dat het slechts de 

juridische grondslag betreft voor verdere uitwerking. 

Tegelijkertijd vraagt het college via andere SV’n, die ook betrekking hebben op mobiliteit, aanvullend 

krediet en daarmee verhoging van de kapitaallasten voor tegenvallende ontwikkelingen en 

onvoorziene omstandigheden in OV projecten. 

Daarom heeft de VVD de volgende vragen: 

-Welke financiële ruimte wordt het college geboden als dit SV wordt aangenomen? 
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-Hoe verhoudt deze financiële ruimte zich tot de extra benodigde financiële middelen, die gevraagd 

worden voor de tegenvallende ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden in relatie tot 

verschillende OV projecten?  

 

 

 


