
 

 

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 oktober 2022, nr. UTSP-852987353-14116, tot wijziging 
van Uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra 
provincie Utrecht 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
Gelet op de artikelen  

1. Provinciewet, artikel 158; 
2. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, artikel 1.2 t/m 1.4 

Overwegende: 

• Dat de uitvoeringsverordening, gezien de interesse van gemeenten, zeer goed aansluit bij de behoeften 
van gemeenten;  

• Dat veel gemeenten aangeven dat 12 maanden te krap is om de verwachte plannen en activiteiten uit te 
voeren. 

 
Besluiten de Uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra 
provincie Utrecht te wijzigen:   
 
 
Artikel I 
De Uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra provincie 
Utrecht wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 8 komt als volgt te luiden: 
 Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger 

1. De subsidieontvanger dient binnen 12 maanden na verlening van de subsidie de 
activiteiten te hebben afgerond; 

2. Indien de subsidieontvanger gemotiveerd kan aantonen dat een projectperiode langer dan 
12 maanden noodzakelijk is, kan uitstel worden verleend. 

 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt 
geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2021 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 oktober 2022. 
 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 
  
 
 
  
Voorzitter,                                                                                                       Secretaris,  
Mr. J.H. Oosters             mr. drs. A.G. Knol- van Leeuwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Er is een wijziging in de Uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en 
winkelcentra provincie Utrecht doorgevoerd. Deze wijziging houdt in dat gemeenten de mogelijkheid hebben om 
bij de provincie Utrecht een wijzigingsverzoek in te dienen, waarmee ze een langere looptijd van het project 
kunnen aanvragen.  
Hiervoor heeft in artikel 8 van de Uitvoeringsverordening subsidie Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen 
en winkelcentra provincie Utrecht, een wijziging plaatsgevonden. Hierdoor kan de subsidieontvanger een 
wijzigingsverzoek bij de provincie Utrecht indienen, als zij ook na de periode van 12 maanden na verlening van de 
subsidie, activiteiten wil uitvoeren.  
 
 


