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Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
VVD 1 Technisch: zijn de 19 gemeenten die een 

subsidieaanvraag hebben ingediend 
allemaal gestart met het project? 
 

De 19 gemeenten die een subsidieaanvraag 
hebben ingediend zijn gestart met het 
project. 

 2  Opwaarderingsverzoek:  
De VVD-fractie heeft begrip en waardering 
voor de flexibiliteit t.o.v. de 
uitvoeringspraktijk. Gemeenten, 
ondernemers en andere stakeholders 
hebben veel op hun bord, dus logisch dat 
planningen soms wijzigen. Goed dat door 
GS het doel centraal wordt gesteld en niet 
een datum.   

• Er zit wel een risico in de 
gekozen formulering van het tweede 
lid dat in de wijziging van de 
verordening wordt toegevoegd:   
• "Indien de 
subsidieontvanger gemotiveerd kan 
aantonen dat een projectperiode 
langer dan 12 maanden 
noodzakelijk is, kan uitstel worden 
verleend."  
• Er wordt geen duiding 
gegeven van wat de noodzaak 
(oorzaak) is en er is geen 
einddatum meer in beeld. Einddata 
kunnen soms ook helpen in het 
nemen van beslissingen. Daarnaast 
geeft de open formulering 
'gemotiveerd aantonen dat 
verlenging van de projectperiode 
noodzakelijk is' weinig houvast in de 
prioritering binnen gemeenten voor 
de inzet van (schaarse) capaciteit.   
• Ook ondernemers zullen 
waarschijnlijk begrip/ waardering 
hebben voor de stellingname dat 
resultaat belangrijker is dan 
planning, maar ook die zullen niet 
blij zijn met projecten die eindeloos 
doorgaan. Op een bepaald moment 
wil je als ondernemer ook zekerheid 
hebben. Hoe gaat GS hiermee 
om? Hoe voorkomt GS dat deze 
soms complexe projecten met veel 
verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen eindeloos voortslepen?  

  

  

 3  In mei/ juni is door de griffie op verzoek van 
GS onder de Statenfracties een uitvraag 
gedaan over de potentiële rollen van de 
provincie Utrecht op het gebied van 
detailhandel /retail/ vitale binnensteden en 
dorpskernen.   

• Hoeveel fracties hebben 
daarop gereageerd?  
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• Wat is de denkrichting van 
GS op dit moment over dit 
vraagstuk?  
• Hoe verhoudt die zich tot de 
wijziging van de 
uitvoeringsverordening die in deze 
statenbrief aan de orde is?  

  
 


