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BIJLAGE Wijzigingsbesluit GS tot wijziging projectperiode van Uitvoeringsverordening 
subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra provincie 
Utrecht 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Begin 2022 zijn in het kader van de subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en 
winkelcentra beschikkingen afgegeven aan gemeenten. Gemeenten zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. 
In de betreffende uitvoeringsverordening staat opgenomen dat gemeenten binnen 12 maanden na verlening van de 
subsidie de activiteiten moeten hebben afgerond. Inmiddels hebben we echter vanuit veel gemeenten vernomen 
dat ze meer tijd nodig te hebben voor een goede uitvoering van activiteiten. Daarom is een wijzigingsbesluit 
vastgesteld om de uitvoeringsverordening aan te passen zodat gemeenten een wijzigingsverzoek kunnen indienen 
om de projectperiode te verlengen. Dit verandert niets aan het doel van de regeling, terwijl het doelbereik juist 
groter wordt. 

Inleiding: 
Op 3 maart 2021 heeft u ons de opdracht gegeven een subsidieregeling in te stellen om de vitaliteit in 
binnensteden dorpskernen en winkelcentra te versterken. Vanaf 1 juli 2021 is de regeling opengesteld voor 
aanvragen vanuit gemeenten. Subsidieaanvragen konden door gemeenten tot en met 31 december 2021 worden 
ingediend. Uiteindelijk hebben 19 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend. In het eerste kwartaal van 2022 zijn 
daarvoor beschikkingen afgegeven.  

In de uitvoeringsverordening stond opgenomen dat binnen 12 maanden na verlening van de subsidie, de 
activiteiten afgerond moesten zijn. Vanuit gemeenten zijn signalen binnengekomen dat de planning om binnen 12 
maanden alle activiteiten af te ronden en te komen tot de gewenste resultaten, te kort is. Verzoek vanuit 
gemeenten was om een ruimere planning te kunnen hanteren om op die manier de activiteiten goed uit te kunnen 
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voeren. Om gemeenten en stakeholders in binnensteden en dorpskernen de ruimte te geven om de activiteiten 
goed af te ronden is besloten het ‘Wijzigingsbesluit tot wijziging projectperiode van Uitvoeringsverordening subsidie 
Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra provincie Utrecht’ vast te stellen. Middels deze 
brief stellen we u op de hoogte van de wijziging in de uitvoeringsverordening.  
 
Toelichting: 
Stand van zaken voortgang subsidiebesteding gemeenten 
Afgelopen weken heeft er vanuit de provincie een belronde langs gemeenten plaatsgevonden. In deze belronde is 
met gemeenten gesproken over de stand van zaken/voortgang rond de subsidieregeling vitale binnensteden en 
dorpskernen. Uit deze ronde langs gemeenten blijkt dat er met veel energie wordt gewerkt aan de verbetering van 
vitaliteit in binnensteden en dorpskernen. Vanuit diverse gemeenten ontvangen we echter ook signalen dat de 
planning om binnen 12 maanden alle activiteiten af te ronden en te komen tot de gewenste resultaten, te kort is.  
Redenen die worden aangevoerd waardoor huidige planning te krap is zijn o.a.: 

• Het opstarten van processen/trajecten met ondernemers/vastgoed/andere stakeholders kost meer tijd dan 
gedacht. Ook de complexiteit van dergelijke trajecten kan groot zijn en dient met zorg te worden 
uitgevoerd. Bovendien kost het tijd om draagvlak onder ondernemers, vastgoedpartijen en andere 
stakeholders te vergaren en daarmee toe te werken richting commitment voor uitwerking van potentiële 
vervolgstappen. 

• In sommige gemeenten moesten gebied/centrumvisies of andere relevante centrumontwikkelingen nog 
worden vastgesteld voordat de opdracht uitgevoerd kon worden. Hierdoor konden de activiteiten pas later 
van start.  

• Gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe wethouders hebben in aan aantal gemeenten invloed gehad op 
visie/koers van de activiteiten/projecten, waardoor activiteiten later zijn gestart of stil hebben gelegen.  

• Het proces om externe experts in te huren (nadat de beschikking vanuit de Provincie Utrecht werd 
afgegeven), duurt langer dan gepland en leidt tot vertraging in originele planning.  

• Tijdens de start van de projecten was externe expertise om het proces te begeleiden en kennis in te 
brengen, niet altijd direct beschikbaar.  

• Volgens de planning zouden veel gemeenten (in samenwerking met stakeholders) het traject aan einde 
van dit jaar moeten afronden. Juist het einde van het jaar (vooral de maand december) is voor 
retail/winkeliers een drukke periode. Om de trajecten met stakeholders in de centra goed af te ronden, 
vindt de afronding idealiter na december plaats.  

• Gemeenten geven aan dat het voor de kwaliteit van de plannen en het draagvlak op vervolg waardevol is 
om wat meer tijd te nemen richting de afronding. 

 
Omdat veel gemeenten in de problemen komen met de planning was hun verzoek om een ruimere planning te 
kunnen hanteren zodat de activiteiten die ze voornemens waren uit te voeren met de subsidiegelden, goed 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Overwegingen  
In essentie waren er twee opties over hoe om te gaan met dit signaal en verzoek vanuit gemeenten:  

• Optie 1: niet meegaan in de verruiming van de planning. Daarmee zouden gemeenten gehouden worden 
aan de data die in de beschikkingen zijn opgenomen. Deze optie kan er echter toe leiden dat activiteiten 
niet of beperkt kunnen worden uitgevoerd en plannen niet goed worden uitgewerkt. Zodoende zou de 
doelstelling waarmee de subsidieregeling in het leven is geroepen (het versterken van de samenwerking 
tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid wat concreet moet leiden tot een aanpak ter 
versterking van de (langjarige) vitaliteit van een binnenstad, dorpskern en/of winkelcentrum) in diverse 
gemeenten in gevaar komen en slechts beperkt kunnen worden gehaald.  

• Optie 2: de mogelijkheid creëren dat gemeente een ruimere planning kunnen hanteren. Hierdoor krijgen 
gemeenten meer tijd om de gewenste activiteiten en projectresultaten af te ronden. Daarmee kan de 
versterking van vitale centra, toenemende samenwerking en het concretiseren van plannen, beter worden 
uitgewerkt. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de uitvoeringsverordening aan te passen.  
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Besloten is om gemeenten en partners meer tijd te geven om de subsidiabele activiteiten uit te voeren en te komen 
tot de gewenste projectresultaten. Door meer tijd te geven kan de samenwerking beter worden opgezet en kunnen 
plannen en vervolgstappen goed worden uitgewerkt. Door gemeenten meer ruimte te bieden in de planning is de 
verwachting dat de vitaliteit in binnensteden, dorpskernen en winkelcentra beter versterkt kan worden.  
 
Financiële consequenties: 
Voor de subsidieregeling is gebruik gemaakt van de bestemmingsreserve "COVID flankerend beleid 2021". De 
regeling loopt via meerjarendoel 8.4.1 (Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de 
marktvraag). Alle subsidieaanvragen zijn in 2022 beschikt en er vindt geen wijziging in subsidieplafond plaats. Het 
besluit gaat enkel in op de mogelijkheid om de projectperiode van de subsidiebesteding te verlengen, daardoor zijn 
er geen directe financiële consequenties verbonden aan het besluit.  
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
De gewijzigde Uitvoeringsverordening Versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en winkelcentra wordt zo 
spoedig mogelijk gepubliceerd in een provinciaal blad en treedt één dag na publicatie in werking. Gemeenten 
worden via een mail op de hoogte gebracht van de gewijzigde uitvoeringsverordening. Daarbij zal worden 
toegelicht hoe gemeenten via een wijzigingsverzoek een aanvraag kunnen indienen om een langere projectperiode 
aan te vragen. Per gemeente zal worden bekeken voor hoe lang het nodig/wenselijk is de projectperiode te 
verlengen. Verder wordt gedurende het vervolgproces met gemeenten in contact getreden om de voortgang te 
bewaken. Na afloop van de regeling vindt een evaluatie plaats.  
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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