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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 11 April 2000, nr. 2000-14280, ter afkondiging van het
besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 10 april 2000, nr. 15.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat
provinciale staten in hun vergadering van 10 april 2000, onder nummer 15, het volgende besluit hebben genomen.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat voor een samenhangende, evenwichtige ontwikkeling van het HAL-gebied, naast de
ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen, de recreatieve en ecologische functies van het gebied
moeten worden versterkt;

verder overwegende dat de uitvoering van de deelprojecten uit het inrichtingsplan De Blauwe Loper daar in hoge
mate aan zal bijdragen;

voorts overwegende dat de uitvoering van de deelprojecten uit het inrichtingsplan De Blauwe Loper invulling
geeft aan de totstandkoming van het provinciale vaarrouteplan, de provinciale ecologische hoofdstructuur en het
otterproject;

voorts overwegende dat voor uitvoering van de uitvoeringsgerede onderdelen van het inrichtingsplan een
provinciale bijdrage noodzakelijk is.

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 Blauwe Loper 2000

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a Blauwe Loper: de ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Alkmaar en Kolhorn, zoals
omschreven in het Inrichtingsplan “De Blauwe Loper” (Stuurgroep HAL, juni 1999);
b inrichtingsplan: Inrichtingsplan de Blauwe Loper, vastgesteld door de stuurgroep HAL, juni 1999;
c deelproject: deelproject, zoals omschreven in het inrichtingsplan
d algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
e directie: diegene die namens de opdrachtgever, erop toeziet dat het object tot stand komt naar de eisen van
het bestek en volgens eventuele nadere wensen van de opdrachtgever, mede op basis van waarnemingen en
verslagen van opzichters.

Subsidieplafond

Artikel 2



Het subsidieplafond bedraagt voor de werkingsduur van deze verordening
ƒ 2,3 miljoen (afgerond 1,044 mln. Euro’s), zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Subsidiecriteria

Artikel 3
Gedeputeerde staten kunnen uitsluitend subsidie verstrekken voor de in de bijlage bij deze verordening genoemde
deelprojecten, of een gedeelte daarvan, indien:
a het gebied waarin de activiteiten plaatsvinden in eigendom, erfpacht of een andere vorm van duurzame
beschikking van de subsidieontvanger is;
b de subsidieontvanger zich schriftelijk garant stelt voor het voeren van het beheer en het plegen van
onderhoud aan de objecten, gedurende minimaal tien jaren;
c de subsidieontvanger voor de financiering voor het onder b genoemde beheer en onderhoud, geen beroep
doet op provinciale subsidies of bijdragen.

Artikel 4

lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten van
een deelproject.

lid 2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende kosten:
a kosten van materialen, leveringen en dienstverleningen door derden;
b kosten van voorbereiding en toezicht, gemoeid met leveringen en dienstverleningen door derden;
c de verschuldigde BTW die door de aanvrager niet kan worden teruggevorderd.

Weigeringsgronden

Artikel 5
Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor:
a exploitatiekosten;
b kosten van financiering;
c kosten voor grondverwerving;
d kosten voor beheer of onderhoud.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 6
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare bedrag in 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.

Vorm van de subsidie

Artikel 7

lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.

lid 2
Een subsidie van meer dan ƒ 5.000,– wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.



De aanvraag om subsidie

Artikel 8
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening dienen in ieder geval de
volgende gegevens te worden overgelegd:
a een aanduiding op kaart van het gebied ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;
b een beschrijving van het deelproject, waarin in ieder geval is opgenomen:

1. een beschrijving van de huidige situatie inclusief de knelpunten;
2. de met de uitvoering van het deelproject nagestreefde doelstellingen;
3. de te treffen maatregelen en voorzieningen;
4. de wijze van uitvoering en de planning daarvan;
5. het na de uitvoering te voeren beheer en te plegen onderhoud, mede gelet op de onder 2 genoemde

doelstellingen;
6. de wijze waarop de uitvoering van het deelproject na realisatie wordt geëvalueerd;

c een effectbeschrijving die bestaat uit een beschrijving van de effecten van de voorziene
inrichtingsmaatregelen in relatie tot de vooraf geformuleerde doelstellingen en in relatie tot de kosten;
d een begroting van de kosten;
e een overzicht van de formeel toegezegde subsidies en bijdragen van derden en formeel toegezegde subsidies
en bijdragen uit de provinciale kas die uit anderen hoofde dan deze verordening met hetzelfde oogmerk worden
verstrekt, respectievelijk de eigen middelen van de subsidieontvanger die met hetzelfde oogmerk worden
aangewend.
Berekening van de subsidie

Artikel 9

lid 1
Een subsidie bedraagt ten hoogste 36% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, per deelproject tot
een maximum van het in de bijlage per deelproject genoemde bedrag.

lid 2
Een subsidie voor een gedeelte van een deelproject wordt berekend naar rato van het deelproject.

lid 3
Een subsidie, vermeerderd met andere subsidies en bijdragen, kan nooit meer bedragen dan 100% van het totaal
van de kosten.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om voorgenomen wijzigingen in kostenraming of financiering met betrekking
tot de gesubsidieerde activiteiten, onverwijld vooraf, ter instemming aan gedeputeerde staten voor te leggen.

Artikel 11

lid 1
In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht, leggen gedeputeerde staten een
vergoedingsplicht op.

lid 2



Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden de activa gewaardeerd op hun actuele waarde. De
waardebepaling van een onroerende zaak geschied door drie deskundigen. Gedeputeerde staten onderscheidenlijk
de subsidieontvanger wijzen elk een deskundige aan, die in onderling overleg een derde deskundige aanwijzen.

lid 3
Voor vervreemding, bezwaring, beëindiging van de functie, of wijziging van de bestemming van een op grond
van deze verordening gesubsidieerd deelproject is voorafgaande schriftelijke toestemming van gedeputeerde
staten vereist.

Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht aan gedeputeerde staten, dan wel aan een door gedeputeerde staten aangewezen
ambtenaar, toegang te verlenen tot de gebieden waarop de subsidies betrekking hebben, teneinde hen in staat te
stellen na te gaan of de betreffende deelprojecten zijn, of worden uitgevoerd conform de in de subsidieaanvraag
vermelde gegevens.

Artikel 13
De subsidieontvanger is, indien de subsidie daartoe geheel of gedeeltelijk wordt aangewend, verplicht bij het
plaatsen van de opdracht voor de uitvoering van werken daartoe gebruik te maken van de openbare
aanbestedingsprocedure als beschreven in het Uniform Aanbestedingsreglement 1986.

De subsidievaststelling

Artikel 14

lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, lid 1, van de algemene subsidieverordening, dienen de volgende
gegevens te worden overgelegd:
a een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten, alsmede van
eventuele opbrengsten, subsidies en bijdragen;
b voorzover van toepassing, de op de activiteit betrekking hebbende nota’s en betaalbewijzen, door de
aannemer en directie getekende staat van meer- en minderwerk, door de directie getekende, gespecificeerde
opgave van de eventueel vrijgekomen of resterende materialen en gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal
van oplevering.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat een accountantsverklaring moet worden overgelegd.

Verplichte verslaglegging budgetsubsidies

Artikel 15
De subsidie-ontvanger is verplicht om binnen drie maanden na afloop van een activiteit waarvoor een
budgetsubsidie is verstrekt een inhoudelijk verslag van de activiteit aan gedeputeerde staten te overleggen,
waaruit in ieder geval blijkt dat de activiteit daadwerkelijk is uitgevoerd.

Slotartikelen

Artikel 16
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 17
Deze verordening wordt aangehaald als:



Deelverordening Blauwe Loper 2000.

Artikel 18
Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van publicatie in het Provinciaal blad.

Artikel 19
Deze verordening vervalt vier jaren na inwerkingtreding.

Haarlem 11 april 2000.

Gedeputeerde staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Uitgegeven op 20 april 2000.

De Griffier der Staten van Noord-Holland.





Bijlage bij Deelverordening Blauwe Loper 2000

Lijst van deelprojecten te subsidiëren o.b.v. Deelverordening Blauwe Loper 2000

maximaal te subsidiëren
bedrag (tussen haakjes,

Deelproject Locatie Omschrijving/Doelstelling bedragen in Euro’s)

Aanlegplaatsen verspreid over het gehele plangebied n aanleg van 152 aanlegplaatsen ƒ 843.000,–
in de gemeenten Heerhugowaard, n verbeteren bereikbaarheid van het gebied (Œ 383.000,–)
Alkmaar en Langedijk, conform over water en het bevorderen van het toerisme
aanlegplaatsenplan De Blauwe Loper

Kanaaloevers verspreid, langs de gehele kanaaloever n aanleg natuurvriendelijke oevers langs vrijwel ƒ 675.000,–
Omval-Kolhorn, Hoornse vaart en ringvaart de gehele kanaaloevers (Œ 306.000,–)
Heerhugowaard n versterken ecologische functie van de kanalen;

realiseren verbindingszone

Dijkvoeten zuidkant ringvaart Heerhugowaard, n extensief beheer van de dijkvoeten en afvoer maaisel ƒ 114.000,–
zuidkant Hoornse vaart, westzijde kanaal n vergroting ecologische betekenis (Œ 52.000,–)
Omval Kolhorn, vanaf Omval tot aan spoorlijn 
St Pancras, Zuidkant kanaal Omval Kolhorn 
tussen ‘t Waartje en Smuigelpolder

Ecologische verspreid over het gehele plangebied in de n het treffen van (eenvoudige) maatregelen bij ƒ 64.000,–
knelpunten gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en infrastructurele doorsnijdingen van het kanaal (Œ 29.000,–)

Langedijk, conform inrichtingsplan (bruggen/duikers etc)
de Blauwe Loper n realiseren verbindingszone, vergroting mogelijkheden

tot migratie van dieren

Fiets en voetpaden a) Westelijke kanaaldijk vanaf de n aanleg fietspaden ƒ 270.000,–
Broekerhaven tot aan de Roskamsluis. n completeren van het bestaande netwerk (Œ 123.000,–)
b) Verbinding tussen Hoornse vaart en 
stadshart Alkmaar

Smuigelpolder Smuigelpolder n ontwikkeling van struweelzone ƒ 1.000,–
n vergroting ecologische betekenis; realisatie van (Œ 450,–)

ecologische ‘stepping stone’

’t Waartje gemeente Langedijk n ontwikkeling van natuurgebied en bescherming tegen ƒ 120.000,–
(te veel) recreatief medegebruik (Œ 54.000,–)

n vergroting ecologische betekenis; realisatie van een 
belangrijke ecologische ‘stepping stone’

St. Pancras gemeente Langedijk, tussen de bebouwing n ontwikkeling van natuurgebied ƒ 131.000,–
van Broek op Langedijk en de spoorlijn n vergroting ecologische betekenis; realisatie van een (Œ 59.000,–)

belangrijke ecologische ‘stepping stone’

Twee aan de zuidkant van de polder Heerhugowaard n realiseren mogelijkheden om met de kano over ƒ 15.000,–
overstappunten te stappen naar vaargebieden in de polder(s) (Œ 7.000,–)

Noord Scharwoude n vergroten milieuvriendelijke recreatie

Wisselpunt gemeente Alkmaar n realiseren van een knooppunt in recreatieroutes ƒ 35.000,–
Hoornse vaart (water/wandel/fiets), door de aanleg van verschillende (Œ 16.000,–)

voorzieningen waaronder ondermeer: toiletten, afvalbakken,
watertappunt, aanlegplaatsen, kano-overstapplaats.

n vergroting recreatieve en toeristische mogelijkheden
van het gebied

Ringvaart Ringvaart Heerhugowaard n verbeteren bevaarbaarheid en creeëren van ƒ 32.000,–
Heerhugowaard aanlegplaatsen in de route Rustenburg-Verlaat (Œ 15.000,–)
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