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Integrale tekst van de Deelverordening openluchtrecreatie Noord-Holland 1998 (PB 1997/64-XVII), zoals deze luidt na wijziging door
Provinciale Staten d.d. 11 maart 2002, besluitnummer 14.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is om regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking ten
laste van het Fonds Openluchtrecreatie;

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 openluchtrecreatie Noord-Holland 1998

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a fonds: Fonds Openluchtrecreatie;
b groot groengebied: multifunctioneel gebied, met een omvang van 1.000 tot 2.000 ha, dat
grotendeels bestaat uit bos, natuur- en recreatieterreinen die op samenhangende wijze worden
ingericht en toegankelijk gemaakt;
c landelijk gebied: gebied, gelegen buiten de bebouwde kom in de zin van art. 27, lid 2, van de
Wegenwet.

Algemene bepalingen

Artikel 2

Lid 1
Gedeputeerde staten stellen jaarlijks vóór 31 december een meerjarenprogramma openlucht-
recreatie vast.

Lid 2
In het meerjarenprogramma openluchtrecreatie wordt in ieder geval voor het komende jaar
aangegeven hoe de beschikbare gelden in het fonds, door een onderverdeling in budgetten, over
verschillende beleidsonderwerpen worden verdeeld. Gedeputeerde staten stellen tevens voor elk
beleidsonderwerp een subsidieplafond vast.

Doelgroep

Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de natuurlijke of rechtspersoon die subsidie
aanvraagt en onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit wordt uitgevoerd.

Subsidiecriteria

Artikel 4

Lid 1
Een activiteit kan uitsluitend voor subsidie in aanmerking komen, indien naar het oordeel van
gedeputeerde staten voldoende zekerheid bestaat dat zij in ieder geval aan de volgende eisen
zal voldoen:
a de activiteit past binnen het beleid, zoals aangegeven in het meerjarenprogramma
openluchtrecreatie;
b de activiteit is niet in strijd met het provinciaal beleid;
c de activiteit zal op een doelmatige wijze worden uitgevoerd;



d de activiteit heeft betrekking op het tot stand brengen van een voorziening waarvan door
iedereen gebruik kan worden gemaakt;
e de activiteit heeft betrekking op een voorziening die – indien redelijkerwijs mogelijk –
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke handicap;
f de activiteit heeft betrekking op het landelijk gebied of voorziet in verbetering van de
bereikbaarheid daarvan vanuit de woongebieden;
g de activiteit is nog niet in uitvoering genomen.

Lid 2
Het tot stand brengen van een duurzame voorziening kan uitsluitend voor subsidie in
aanmerking komen, indien naar het oordeel van gedeputeerde staten voldoende zekerheid bestaat
dat die voorziening bovendien aan de volgende eisen zal voldoen:
a het onderhoud en het beheer van de voorziening zijn goed geregeld;
b de subsidieaanvrager heeft de grond waarop de voorziening tot stand wordt gebracht in
eigendom, erfpacht of een andere vorm van langdurige beschikking.

Artikel 5

Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van een activiteit.

Lid 2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de volgende kostensoorten:
a kosten van verwerving van onroerend goed in eigendom, erfpacht of een andere vorm van
langdurige beschikking, met uitzondering van kosten van grondaankoop van een groot
groengebied;
b kosten van leveringen en dienstverleningen door derden;
c kosten van voorbereiding en toezicht, gemoeid met leveringen en dienstverleningen door
derden; of
d over een activiteit verschuldigde BTW die door de aanvrager niet kan worden
teruggevorderd.

Weigeringsgronden

Artikel 6
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd in geval van de volgende kostensoorten:
a kosten van aanleg van een groot groengebied;
b kosten van instandhouding, onderhoud of beheer van een voorziening;
c kosten van vervanging van een voorziening in verband met achterstallig onderhoud of
afschrijving;
d kosten van onderzoek, voorlichting en educatie;
e door de aanvrager gemaakte apparaats- en overheadkosten, voor zover die geen deel
uitmaken van de in artikel 5, tweede lid, sub c, bedoelde kosten;
f rentekosten.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 7
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de
aanvragen. Wanneer een 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 8

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

Lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.



De aanvraag om subsidie

Artikel 9

Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-
Holland 1998 dienen aan gedeputeerde staten de volgende documenten te worden overgelegd:
a een omschrijving van de activiteit, zo mogelijk uitgesplitst in deelactiviteiten;
b een motivering van de activiteit;
c een gespecificeerde raming van de aan de activiteit verbonden kosten;
d een opgave van de beoogde begin- en einddatum van de activiteit;
e een opgave van gevraagde of verstrekte subsidies van derden voor de activiteit.

Lid 2
Indien de aanvraag het opstellen van een plan betreft, dienen naast de documenten als bedoeld
in lid 1 de volgende documenten te worden overgelegd:
a een omschrijving van het doel van het plan;
b een topografische aanduiding van het gebied waarop het plan betrekking heeft;
c een programma van eisen aan het plan; en
d een met redenen omklede keuze uit minimaal twee offertes voor het opstellen van het
plan.

Lid 3
Indien de aanvraag het tot stand brengen van een duurzame voorziening betreft, dienen naast
de documenten als bedoeld in lid 1 de volgende documenten te worden overgelegd:
a een duidelijke en zo volledig mogelijke beschrijving van de voorziening;
b een opgave van oppervlakte, lengte en breedte van de voorziening;
c een duidelijke tekening van de voorziening op schaal 1:1.000;
d een topografische aanduiding van de beoogde plaats van de voorziening op schaal
1:25.000;
e indien de kosten van de voorziening op meer dan € 50.000,– worden geraamd: een bestek
van de voorziening; en
f een verklaring over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de
voorziening voor mensen met een lichamelijke handicap;
g de voor de uitvoering van de activiteit vereiste vergunningen, ontheffingen of andere
toestemmingen van publiekrechtelijke aard, hoe ook genaamd.

Berekening van de subsidie

Artikel 10

Lid 1
De subsidie bedraagt maximaal dat deel van de kosten, dat resteert na aftrek van andere
subsidies, waaronder in elk geval een eigen bijdrage van de aanvrager ter grootte van 10%.

Lid 2
De hoogte van een subsidie wordt op een van de volgende wijzen bepaald:
a in de kosten van een activiteit in het kader van een Landinrichtingsproject bedraagt de
subsidie 15% in aanvulling op een subsidieverstrekking van rijkswege van 75% en 30% in
aanvulling op een subsidieverstrekking van rijkswege van 50%;
b in aanvulling op een subsidieverstrekking van rijkswege in de kosten van het aanleggen
van een groene verbinding in of naar een groot groengebied bedraagt de subsidie 30%;
c in de kosten van een activiteit die bijdraagt aan de realisering van een door rijk of
provincie vastgesteld netwerk van wandel- of fietsroutes bedraagt de subsidie maximaal 70%;
d in de kosten van het opstellen en uitvoeren van een Groenontwikkelingsplan of een
landschaps-ontwikkelingsplan bedraagt de subsidie een door gedeputeerde staten nader te
bepalen percentage, waarvan de hoogte wordt gerelateerd aan het belang dat het toekent aan de
activiteit; of
e in de kosten van een andere activiteit bedraagt de subsidie maximaal 50%.

Lid 3
Indien op een activiteit meer dan een van de berekeningswijzen genoemd in lid 2 van
toepassing zijn, wordt uitgegaan van die berekeningswijze welke in de opsomming het eerst is
genoemd.



Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 11

Lid 1
Gedeputeerde staten kunnen een subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot
de volgende onderwerpen:
a de wijze van aanbesteding van de activiteit;
b de termijn waarbinnen de activiteit moet zijn uitgevoerd;
c de communicatie over de activiteit;
d de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de voorziening voor mensen met
een lichamelijke handicap;
e de termijn gedurende welke de voorziening geen andere dan een recreatieve bestemming ten
algemene nutte mag hebben;
f de termijn gedurende welke de voorziening in stand moet worden gehouden;
g de communicatie over de subsidie.

Lid 2
Indien en zodra ten behoeve van een gesubsidieerde activiteit een proces-verbaal van
aanbesteding is opgemaakt legt de aanvrager dit, vergezeld van een gunningsvoorstel, voor aan
gedeputeerde staten.

Lid 3
Gedeputeerde staten delen de aanvrager binnen vier weken mee of tot gunning kan worden
overgegaan.

De subsidievaststelling

Artikel 12

Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-
Holland 1998 dienen de volgende documenten te worden overgelegd:
a een overzicht van de op de activiteit betrekking hebbende andere bijdragen; en
b indien de activiteit in eigen beheer is uitgevoerd: een overzicht van de op de
activiteit betrekking hebbende voor subsidie in aanmerking komende werkelijke kosten, de op
de activiteit betrekking hebbende nota's en de op die nota's betrekking hebbende
betalingsbewijzen; en
c indien de activiteit het tot stand brengen van een duurzame voorziening betreft en
indien zij is aanbesteed: een door de aannemer en de directie getekende staat van meer- en
minderwerk, een door de directie getekende, gespecificeerde opgave van de eventueel
vrijgekomen en/of resterende materialen en een gewaarmerkt afschrift van het procesverbaal
van oplevering; en
d door gedeputeerde staten nader te bepalen documenten waaruit blijkt dat de aan de
subsidie verbonden verplichtingen zijn nageleefd; en
e indien de activiteit het opstellen van een plan betreft: een door gedeputeerde staten te
bepalen aantal exemplaren van het plan.

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

Verplichte verslaglegging budgetsubsidies

Artikel 13
Binnen drie maanden na afloop van een activiteit waarvoor een budgetsubsidie is verstrekt,
worden door de subsidieontvanger de volgende documenten overgelegd:
a een inhoudelijk verslag van de activiteit, waaruit in ieder geval blijkt dat de
activiteit daadwerkelijk is uitgevoerd;
b door gedeputeerde staten nader te bepalen documenten waaruit blijkt dat de aan de
subsidie verbonden verplichtingen zijn nageleefd; en
c indien de activiteit het opstellen van een plan betreft: een door gedeputeerde staten te
bepalen aantal exemplaren van het plan.



Slotartikelen

Artikel 14
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van
deze verordening.

Artikel 15
De Subsidieverordening openluchtrecreatie Noord-Holland 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening openluchtrecreatie Noord-Holland 1998.

Artikel 17
Deze verordening vervalt op 1 januari 2006.

Haarlem, 3 november 1997.

Provinciale Staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Uitgegeven op 24 november 1997.

De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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