Provinciale Staten van Noord-Holland
Voordracht 82
Haarlem, 2 oktober 2007
Onderwerp: Verlenging Regeling bijdrage beeldkwaliteitsplannen Noord-Holland
Bijlage:

Ontwerpbesluit

1. Inleiding.

De Regeling bijdrage beeldkwaliteitsplannen Noord-Holland 2006 is
vastgesteld op 1 maart 2007 en is bedoeld voor beeldkwaliteitplannen
met een strategisch karakter2007-12645) in NH-Noord en Laag
Holland. De regeling vervalt op 31 december 2007. Verlenging is
gewenst, omdat gemeenten veel voorbereidingstijd nodig hebben. Er
zijn veel lopende contacten met gemeenten die nog een aanvraag willen
indienen. Door de sluiting van het financiele boekjaar op 7 december
2007 zouden we een aantal subsidies niet meer kunnen verlenen.
Bovendien ligt verbreding van het toepassingsgebied van de
subsieregeling (voor heel Noord-Holland) in het verschiet.
Een en ander is conform de acties uit de Programmabegroting 2008.
Het is nodig dat Provinciale Staten dit vaststellen; Provinciale Staten
hebben immers ook de betreffende Regeling vastgesteld.
2. Doelstellingen en evaluatiecriteria.
Provinciale Staten hebben eerder aangegeven groot belang te hechten aan het instrument
beeldkwaliteitsplannen. De regeling is bedoeld om gemeenten te stimuleren om tijdig en op
structureel niveau beeldkwaliteitsplannen te maken, zodat ook belangrijke beslissingen
omtrent lokaties (bijvoorbeeld voor woonuitbreidingen, bedrijventerreinen etc.) voortvloeien
uit zo’n beeldkwaliteitsplan en goed aansluiten bij de kwaliteiten van landschap en
cultuurhistorie. Daarmee wordt vermeden dat gemeenten ‘achteraf’ een beeldkwaliteitsplan
opstellen (conform de formele verplichting), waarbij echter lokatie en ontwerp al vastliggen.
Er is veel draagvlak voor het instrument beeldkwaliteitsplannen, blijkens de evaluatie van
het instrument (‘het Beeldkwaliteitsplan gewogen’, op verzoek van Provinciale Staten,
november 2006). Veel gemeenten hebben beeldkwaliteitsplannen of bereiden die inmiddels
voor, maar op structuurniveau moet dit in veel gemeenten nog op gang komen.
Het opstellen hiervan met gebruikmaking van de subsidie wordt door de provincie actief
gestimuleerd, onder meer in een bijeenkomst voor alle gemeenten van Noord-Holland
Noord en Laag Holland in Hoorn (28 juni 2007).
Er is medio september 2007 aan 5 gemeenten een subsidie toegekend, voor in totaal ca. €
50.000,-. Het gaat om Graft- De Rijp, Wervershoof, Anna Paulowna, Schermer, Harenkarspel.
Er liggen, mede door de actieve stimulans van de provincie, nog aanvragen in het verschiet
voor 8 gemeenten, voor in totaal een geschat bedrag van € 150.000,- Het gaat om Wieringen,

Wieringerrandmeer (Wieringen +_ Wieringermeer), Texel, Bergen, Amsterdam Noord,
Zaanstad, Langedijk, Medemblik. Het is niet zeker of die gemeenten hun aanvraag nog dit
jaar rondkrijgen. Ook zijn er voorbereidingen voor het opstellen van beeldkwaliteitsplannen
voor alle gemeenten in het gebied Laag Holland. Ten slotte: op basis van het
Evaluatierapport beeldkwaliteitsplannen is door GS en de Commissie besloten om
beeldkwaliteitsplannen ook toe te gaan passen voor gemeenten in Noord-Holland Zuid en
dan ligt het in de rede om de regeling in de toekomst uit te breiden voor heel NoordHolland. Het is daarom wenselijk de regeling aan te houden.
3. Financiering en communicatie
De vermoedelijke onderuitputting zal uitkomen op ca. € 300.000,- per 31 december 2007. Dit
is te verlengen tot 31 december 2008.
Uiteraard zullen de gemeenten er met een brief van in kennis moeten worden gesteld, dat de
mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een strategisch beeldkwaliteitsplan met een
jaar is verlengd.
Tevens is dat een goede aanleiding om gemeenten die deze stap ter bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit nog niet hebben gezet aan te sporen dit alsnog te doen.
4. Proces en procedure
Na vaststelling van de verlenging van de Regeling bijdrage Beelkdkwaliteitsplannen zal dit
worden gepubliceerd. Gemeenten zullen volgend jaar actief worden gestimuleerd om, voor
zover dat gewenst en nog niet gebeurd is, om van de regeling gebruik te maken.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit
Nr. 82
Provinciale staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 2 oktober 2007;
besluiten:
Om de regeling bijdrage beeldkwaliteitsplannen Noord-Holland 2006 met 1 jaar te verlengen
en dus te laten vervallen op 31 december 2008.
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