
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 26 juli 2006, nr. 2006-41896, tot
bekendmaking van de Deelverordening culturele
planologie Noord-Holland 2006

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 3 juli 2006, onder nr. 10, het vol-
gende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat de Deelverordening beeldende kunst en
openbare ruimte Noord-Holland 2005 per 1 januari 2006 is
vervallen;

voorts overwegende dat het wenselijk is om uitvoering
te geven aan het culturele planologie beleid zoals
omschreven in de Cultuurnota 2005-2008 ‘Cultuur
verbindt’;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

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

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening culturele planologie Noord-Holland
2006

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a culturele planologie: het inbrengen van cultuur-

actoren en daarmee cultuurfactoren in ruimtelijke
inrichtingsprocessen; 

b cultuuractoren: beeldend kunstenaars en vorm-
gevers betrokken bij ruimtelijke inrichtings-

processen, zoals onder meer (landschaps)-
architecten en stedenbouwkundigen;

c cultuurfactoren: de geschiedenis van de locatie, de
gebouwde en ongebouwde monumenten en de
levende cultuur zoals verhalen en tradities;

d project: een (deel)project in de provincie Noord-
Holland, buiten de gemeente Amsterdam, op het
gebied van culturele planologie;

e adviescommissie: een onafhankelijke commissie
bestaande uit deskundigen op het terrein van
culturele planologie, die aan Gedeputeerde Staten
een advies uitbrengt over de artistiek-inhoudelijke
kwaliteit van een project. 

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan rechts-
personen die in de provincie Noord-Holland, buiten de
gemeente Amsterdam, een project realiseren.

Subsidiecriteria

Artikel 3

lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de noodzakelijke
kosten van de uitvoering van een project.

lid 2 
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de kosten
van de volgende activiteiten bij de realisatie van een
project:
a inschakeling van culturele actoren en factoren bij

of in ruimtelijke inrichtingsprocessen en of in de
onderzoeks- dan wel ontwikkelingsfase daaraan
voorafgaand;

b instrumentontwikkeling gericht op het relevant
en toepasbaar maken van cultuur en cultuur-
historie voor ruimtelijke planvorming.

lid 3
Subsidie wordt voorts uitsluitend verstrekt indien het
project waarvoor subsidie wordt gevraagd:
a uitdrukking geeft aan de visie dat culturele
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planologie een integrale en discipline over-
schrijdende benadering is van ruimtelijke
inrichting;

b een regionale, provinciale of voorbeeld stellende
werking heeft;

c richtinggevende invloed heeft op de ruimtelijke
inrichting dan wel de kwaliteit van het proces
versterkt;

d cultuurfactoren relevant en toepasbaar maakt
voor de ruimtelijke inrichting. 

Weigeringsgronden

Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het project

naar het oordeel van de adviescommissie onvol-
doende is;

b het project uitsluitend een gebouw, object- of
kunstwerk betreft;

c het een aanvraag betreft voor film en publicatie,
tenzij deze het resultaat zijn van een onderzoeks-
project of ruimtelijke ontwikkelingsvisie;

d het project niet wordt uitgevoerd in financiële
samenwerking met een of meer partijen; 

e niet binnen zes maanden na verlening van de
subsidie met de uitvoering van het project kan
worden gestart.

Berekening van de subsidie

Artikel 5

lid 1
De subsidie voor een project bedraagt 75% van de door
Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten tot
een maximum van € 80.000,–.

lid 2
In het geval van meerdere subsidieaanvragen voor
afzonderlijke delen van een project door dezelfde aan-
vrager, bedraagt de maximale subsidie € 100.000,– per
kalenderjaar. 

De aanvraag om subsidie

Artikel 6
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een bij
Gedeputeerde Staten verkrijgbaar formulier.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 7

lid 1
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag 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 aangevulde aanvraag is
ontvangen.

lid 2
De ontvankelijke aanvraag om subsidie wordt door
Gedeputeerde Staten aan de adviescommissie voor-
gelegd ter beoordeling van de artistiek-inhoudelijke
kwaliteit van het project. Wanneer de adviescommissie
aan Gedeputeerde Staten schriftelijk advies heeft uit-
gebracht, nemen Gedeputeerde Staten een beslissing
op de aanvraag. 

Vorm van de subsidie

Artikel 8
Subsidie op grond van deze verordening is een project-
subsidie en wordt verleend in de vorm van een tekort-
subsidie.

Slotartikelen

Artikel 9
Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van één of meer bepalingen in deze
verordening.

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening culturele planologie Noord-Holland
2006.

Artikel 12
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Haarlem, 3 juli 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 1 augustus 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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