
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 maart 2023, nr. UTSP-1557500171-14118, tot wijziging 
van het besluit van 10 juli 2018 tot openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten uit de 
Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht 2018-2020 in verband met het beschikbaar 
stellen en herverdelen van middelen 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht; 
 
Herlezen ons Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020, gepubliceerd in het Provinciaal 
Blad van de provincie Utrecht, nummer 5404 van 19 juli 2018. 
 
Gelet op de artikelen 1.3 en 3.3.1 tot en met 3.3.6 en 3.5.1 tot en met 3.5.5 van de Verordening subsidies POP3 
2014-2020 Provincie Utrecht;  
 
Overwegende dat het wenselijk is om voor de afronding van de POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma)-
periode maatwerk te leveren door met terugwerkende kracht middelen beschikbaar te stellen en te herverdelen 
voor concrete acties ten behoeve van de uitvoering van Lokale Ontwikkelingsstrategieën in de LEADER-gebieden 
Weidse Veenweiden en Utrecht-Oost. 
 
Besluiten: 
 
Artikel 1 
Het Openstellingsbesluit LEADER Uitvoering projecten provincie Utrecht 2018-2020, onder besluiten onderdeel II 
en III, wordt als volgt gewijzigd: 

A. Onderdeel II komt als volgt te luiden: Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op 
€ 3.902.010  samengesteld uit € 2.686.670 uit het Europees Landbouw Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 1.215.340 uit het provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal 
Platteland (AVP). 

B. Onderdeel III komt als volgt te luiden: Dit subsidieplafond als volgt te differentiëren: 
- Maximaal € 1.336.360 uit ELFPO en maximaal € 780.000 uit AVP te bestemmen voor de 

Lokale Actie Groep (LAG) Weidse Veenweiden;  
- Maximaal € 1.350.310 uit ELFPO en maximaal € 435.340 uit AVP te bestemmen voor de 

Lokale Actie Groep (LAG) Utrecht Oost. 
 
Artikel 2 Publicatie en inwerkingtreding 
Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum 
van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 1 terug tot en met 
1 juli 2022.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 maart 2023. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,                                                         Secretaris, 

mr. J.H. Oosters                                                         mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

 


