
Provinciaal blad nr. 54 van 2002

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 oktober 2002, nummer 2002-42060, ter bekendmaking van het besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland van 21 oktober 2002, nummer 10.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 21 oktober 2002, onder
nummer 10, het volgende besluit hebben genomen:

nr. 10

Besluit

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het in het licht van de Cultuurnota 2001-2004 wenselijk is om de relatie tussen beeldende kunst en de ruimtelijke inrichting meer te
benutten en daarmee de ontwerpkwaliteit van de omgeving te helpen verhogen;

overwegende, hiermee de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en de eigen identiteit van gebieden te versterken;

overwegende, dat cultureel erfgoed en cultuurhistorie inspiratiebronnen kunnen zijn voor de verhoging van de ontwerpkwaliteit;

overwegende, dat daarmee wordt bereikt dat in Noord-Holland een kwalitatief waardevol aanbod ontstaat op het snijvlak van beeldende kunst en
ruimtelijke inrichting;

voorts overwegende, dat het wenselijk is om de totstandkoming te stimuleren van projecten die zich richten op een integrale benadering en samenwerking
van meerdere partijen;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening Beeldende kunst en Openbare Ruimte Noord-Holland 2002

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a beeldende kunst en de openbare ruimte: de plaats van de hedendaagse, vrije kunst & vormgeving in de publieke, algemeen
zichtbare omgeving;
b (deel)project: een blijvende toepassing op het gebied van de beeldende kunst en de openbare ruimte die de kwaliteit van de Noord-
Hollandse openbare ruimte vergroot en die een nieuwe betekenis of identiteit geeft aan de omgeving;
c adviescommissie: een door gedeputeerde staten ingestelde commissie van onafhankelijke externe deskundigen die gedeputeerde staten
adviseert over de artistiek inhoudelijke kwaliteit van het (deel)project, de toegevoegde waarde, de realiseerbaarheid alsmede over de regionale dan wel
provinciale uitstraling;
d objectgerichte presentatie: een toepassing op het gebied van de beeldende kunst die geen aanwijsbare en herkenbare relatie heeft met de
omgeving en de openbare ruimte.

Artikel 2
De projectleider Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte is een externe deskundige die in opdracht van gedeputeerde staten de toepassing van
beeldende kunst in de openbare ruimte door de provincie Noord-Holland en door derden stimuleert. Tevens initieert en coördineert de projectleider
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte een aantal concrete voorbeeldprojecten.

Doelgroep



Artikel 3
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan niet op winst gerichte rechtspersonen die het voornemen hebben om in de provincie Noord-Holland, buiten
de gemeente Amsterdam, een (deel)project te realiseren.

Subsidiecriteria

Artikel 4

lid 1
Voor subsidie komen uitsluitend (deel)projecten in aanmerking die naar het oordeel van gedeputeerde staten:
a de bevordering van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting tot doelstelling hebben en die uitdrukking geven aan de visie dat beeldende kunst een
integraal onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke inrichting van de provincie Noord-Holland;
b een toegevoegde waarde hebben voor het bestaande ruimtelijke concept en die de regionale identiteit van de verschillende gebieden binnen
Noord-Holland benadrukken en versterken;
c een regionale of provinciale uitstraling hebben;
d van een goede artistieke en inhoudelijke kwaliteit zijn.

lid 2
Bij de (deel)projecten is bij voorkeur sprake van inhoudelijke samenwerking met één of meerdere van de disciplines op het gebied van ruimtelijke
ordening, te weten planologie, stedenbouw, (landschaps)architectuur en beeldende kunst.

lid 3
Het (deel)project dient bij voorkeur te worden uitgevoerd in financiële samenwerking met meerdere partijen.

Weigeringsgronden

Artikel 5
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a op grond van het oordeel over de artistiek-inhoudelijke aspecten te verwachten valt dat de kwaliteit van het beoogde (deel)project onvoldoende zal
zijn;
b het (deel)project slechts een objectgerichte presentatie betreft;
c de gerealiseerde toepassing niet blijvend en volledig zichtbaar zal zijn;
d er geen zicht is op concrete uitvoerbaarheid en realisering van het (deel)project;
e er sprake is van uitsluitend de voorbereiding van een (deel)project;
f het beoogde (deel)project niet binnen drie jaar na de start van uitvoering ervan kan zijn afgerond;
g voor het onderdeel beeldende kunst van het (deel)project elders bij de provincie Noord-Holland al financiële middelen beschikbaar zijn gesteld.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 6

lid 1
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van
de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de dag waarop de
aanvraag is aangevuld.

lid 2
De aanvraag om subsidie, die voldoet aan de artikelen 3, 4 en 9 wordt door gedeputeerde staten ter beoordeling voorgelegd aan de adviescommissie.
Wanneer de adviescommissie een schriftelijk advies aan gedeputeerde staten heeft uitgebracht, zullen gedeputeerde staten een besluit nemen over de
verlening van de subsidie en de hoogte van het subsidiebedrag. Gedeputeerde staten kunnen op formele en procedurele gronden afwijken van het advies
van de adviescommissie.

Vorm van de subsidie

Artikel 7
Subsidie op grond van deze verordening is een projectsubsidie. Een subsidie op grond van deze verordening wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Berekening van de subsidie

Artikel 8



lid 1
De subsidie voor een (deel)project bedraagt 75% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar geachte kosten voor het onderdeel beeldende kunst,
inclusief de voorbereidingskosten samenhangend met het onderdeel beeldende kunst, tot een maximum van € 80.000,–.

lid 2
In het geval van meerdere subsidieaanvragen voor verschillende projecten van dezelfde aanvrager, bedraagt de maximale subsidie € 100.000,– per
kalenderjaar.

De aanvraag om subsidie

Artikel 9

lid 1
De subsidieaanvraag wordt in tweevoud bij gedeputeerde staten ingediend.

lid 2
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 worden de volgende documenten overgelegd:
a een beschrijving en planning van het (deel)project;
b een begroting en sluitend dekkingsplan van het (deel)project;
c schriftelijke en waar mogelijk visuele documentatie van de beoogde ontwerpers van het (deel)project, zoals de stedenbouwer(s), (landschaps)-
architect(en), kunstenaar(s);
d schriftelijke en visuele documentatie van het beoogde eindresultaat van het (deel)project.

Verplichting van de subsidieontvanger

Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van het besluit tot subsidieverlening met de uitvoering van het (deel)project
te starten.

Subsidievaststelling

Artikel 11
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 worden de volgende documenten overgelegd:
a een inhoudelijk en financieel verslag over de verrichtte activiteiten en totstandkoming van het gesubsidieerde (deel)project en daaraan verbonden
inkomsten en uitgaven;
b een beschrijving van de activiteiten voor het (deel)project op gebied van communicatie en public relations;
c een visuele documentatie van het project.

Slotartikelen

Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van één of meer bepalingen in deze verordening.

Artikel 13
Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst.

Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening beeldende kunst en openbare ruimte Noord-Holland 2002.     

Artikel 15
Deze verordening vervalt op 1 januari 2005.

Haarlem, 21 oktober 2002

Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.



H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.

Uitgegeven op 7 november 2002.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens hen

De Griffier der Staten van Noord-Holland.

Toelichting op de verordening

De Noord-Hollandse openbare ruimte is een schaars gemeenschappelijk goed dat een afspiegeling is van onze samenleving en onze cultuur. Het behoeft
een zorgvuldige omgang. Met subsidiëring op basis van deze verordening wordt gestreefd naar een hoogwaardige kwaliteit van de Noord-Hollandse
openbare ruimte door middel van het mogelijk maken van integraal ruimtelijk beleid waarbinnen overheden, planologen, stedenbouwers, (landschaps-
)architecten en kunstenaars met elkaar een leefbare en interessante openbare ruimte kunnen bewerkstellingen.
Een voor subsidie ingediend project kan daarom onderdeel uitmaken van een groter en complex project rond bijvoorbeeld woningbouw of landinrichting.
Deze verordening is bedoeld om ondersteuning te bieden voor de toepassing van beeldende kunst in de openbare ruimte, bij voorkeur onderdeel
uitmakend van grotere projecten. De subsidie is echter uitsluitend bedoeld voor de component beeldende kunst in de zin van vrije kunst & vormgeving en
niet voor de kosten van andere disciplines. Onder aanvaardbare kosten wordt verstaan kosten die daadwerkelijk en aantoonbaar hieraan toe te rekenen
zijn en die reëel en niet excessief zijn.
Projecten die binnen de gemeente Amsterdam worden gerealiseerd komen niet in aanmerking voor subsidie omdat Amsterdam voor de beeldende kunst
rechtstreeks middelen ontvangt van het rijk.
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