Provincial blad 2000-80
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 december 2000, nr. 2000-47804, ter bekendmaking
van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 11 december 2000, nr. 89, tot vaststelling van de
Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat Provinciale Staten van Noord-Holland in hun
vergadering van 11 december 2000, onder nummer 89, het volgende besluit hebben genomen:
Besluit
Nr. 89
Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende,
dat het wenselijk is het toeristisch bezoek naar en binnen de provincie te bevorderen;
dat het wenselijk is de werkgelegenheid optimaal te kunnen ontwikkelen door het maximaliseren van de
bestedingen op het toeristisch gebied;
dat voor de uitvoering van bepaalde activiteiten, die als doelstelling hebben het toeristisch bezoek naar en binnen
de provincie te bevorderen, 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 bevordering toerisme Noord-Holland 2001
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
toerisme: het geheel van de verschijnselen, diensten en voorzieningen, die voortvloeien uit, en ten dienste
staan van de vrijetijdsbesteding van personen, waarbij het reisdoel en de verblijfplaats van die personen niet
de eigen woonplaats is, waarbij bepaalde aangeboden diensten of producten worden verworven;
b
toeristische sector: rechtspersonen die goederen en diensten voortbrengen of verhandelen ten behoeve van
toeristen;
c
toeristische infrastructuur: fysieke voorzieningen die ten dienste staan van de mobiliteit of het verblijf van
toeristen;
d
toeristische product-markt-combinatie: een toeristisch product waarbij de relatie tussen het aanbod (het
product, de dienst) en de vraag (de markt, de doelgroep) is gelegd.

Doelgroep
Artikel 2
Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het
gebied van toerisme of die activiteiten ontwikkelen die een relatie hebben met toerisme.
Subsidiecriteria
Artikel 3
lid 1
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende soorten activiteiten:
a
planontwikkeling ten behoeve van regionaal toeristisch beleid;
b
haalbaarheidsstudies en marktonderzoek ten behoeve van toeristische beleids-ontwikkeling;
c
ontwikkeling en uitvoering van projecten ter verbetering van de toeristische infrastructuur;
d
ontwikkeling en uitvoering van nieuwe toeristische product-markt-combinaties;
e
activiteiten gericht op de verbetering van de kwaliteit en de professionaliteit van de toeristische sector,
alsmede de samenwerking binnen de toeristische sector;
f
ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende toeristische evenementen van bovenregionale betekenis.
lid 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten
van activiteiten:
a
die passen in het vastgestelde provinciaal toeristisch beleid;
b
die een structurele bijdrage leveren aan het bevorderen van het toeristisch bezoek naar en binnen de
provincie;
c
die een toename van werkgelegenheid en bestedingen in de toeristische sector tot gevolg hebben;
d
die van regionale betekenis zijn; en
e
die zonder subsidieverstrekking door de provincie Noord-Holland niet worden uitgevoerd.
Weigeringsgronden
Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
de uitvoering van de activiteit, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat op die
aanvraag is beslist;
b
de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten financieel niet haalbaar is;
c
de subsidie uitsluitend ten goede komt aan een individueel bedrijf;
d
de activiteit uitsluitend betrekking heeft op het verstrekken van toeristische informatie of op toeristische
promotie;
e
het een activiteit betreft die voortvloeit uit reguliere activiteiten van instellingen;
f
er geen of onvoldoende financiële betrokkenheid is van rechtspersonen, die naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten belang hebben bij de uitvoering van de activiteit; of
g
de maximaal voor subsidie in aanmerking komende kosten lager zijn dan ƒ 5.000,– (ƒ 2.269,–).
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 5
In afwijking van artikel 10, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, dient een aanvraag
om subsidie bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend vóór 1 april en 1 oktober.

Artikel 6
lid 1
Gedeputeerde Staten rangschikken de ingediende aanvragen op een prioriteitenlijst. De volgorde waarin de
aanvragen op de prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt bepaald door de spreiding van de activiteiten over
de provincie Noord-Holland en de mate waarin de activiteit:
a
past binnen de speerpunten van het vastgestelde provinciaal toeristisch beleid,
b
de realisatie van toeristische infrastructuur tot doel heeft,
c
een regionaal karakter draagt,
d
uitvoeringsgereed is,
e
een breed financieel draagvlak heeft,
f
innoverend is,
g
een voorbeeldfunctie heeft, of
h
in een afrekenbaar doel resulteert.
lid 2
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorden op de prioriteitenlijst.
Artikel 7
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen Gedeputeerde
Staten over de aanvragen om subsidie binnen 10 weken na de data genoemd in artikel 8, lid 1. Zij beslissen
gelijktijdig op alle ingediende aanvragen.
Vorm van de subsidie
Artikel 8
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
lid 2
De subsidie kan in de vorm van een budgetsubsidie of in de vorm van een tekortsubsidie worden verstrekt. Waar
mogelijk en passend wordt een subsidie vastgesteld in de vorm van een budgetsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 9
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten, met een minimum van ƒ 5.000,– (€
2.269,–) en een maximum van ƒ 250.000,– (€ 113.445,–).
De aanvraag om subsidie
Artikel 10
Bij een aanvraag om subsidie wordt een document overgelegd met in ieder geval de volgende gegevens:
a
een omschrijving van de activiteit, zonodig uitgesplitst in deelactiviteiten;
b
een motivering voor de activiteit;
c
een gespecificeerde raming van de aan de activiteit verbonden kosten;
d
een opgave van gevraagde of verstrekte subsidies van derden voor de activiteit;
e
een omschrijving van de planning van de activiteit; en
f
een opgave van de verwachte resultaten van de activiteit.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 11
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot de volgende
onderwerpen:
a
de financiële bijdragen die derden dienen te leveren;
b
het tijdens de uitvoering van de activiteit tenminste eenmaal per jaar rapporteren aan Gedeputeerde Staten;
c
de schriftelijke rapportage aan Gedeputeerde Staten omtrent de resultaten na uitvoering van de activiteit;
d
het inzicht verschaffen in de werkgelegenheidseffecten van de activiteit; en
e
de vermelding, in geval van publiciteit, dat de activiteit tot stand is gekomen met behulp van middelen van
de provincie Noord-Holland.
De subsidievaststelling
Artikel 12
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt rekening en verantwoording afgelegd omtrent de verrichte activiteit en de daaraan verbonden uitgaven en
inkomsten.
Slotbepalingen
Artikel 13
Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provincial bald waarin zij is
geplaatst.
Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001
Artikel 16
Deze verordening vervalt op 1 januari 2004.
Haarlem, 11 december 2000
Provinciale Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 12 januari 2001
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Namens hen,
De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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