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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening professionele podiumkunsten Noord-Holland 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in

hun vergadering van 30 oktober 2006, onder nr. 9, het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;
n overwegende dat de Deelverordening professionele podiumkunsten Noord-Holland 2005 aangepast dient te

worden in het kader van rechtmatigheid;
n gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
n gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten vast te stellen de Deelverordening professionele podiumkunsten Noord-Holland 2007. 
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Lid 2, samenwerking met een instelling voor
Kunsteducatie
Voorts wordt subsidie uitsluitend verstrekt in de naar
het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke
kosten van de uitvoering van een educatie-/productie-
plan, indien en voor zover dat plan is opgesteld in
samenwerking met een instelling voor Kunsteducatie.

Artikel 4, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien: 
a de adviescommissie blijkens het door haar

uitgebrachte oordeel over de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit van oordeel is dat de
artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de beoogde
productie onvoldoende zal zijn;

b de afzet van de voorstellingen naar het oordeel
van Gedeputeerde Staten in onvoldoende mate in
Noord-Holland, buiten de gemeente Amsterdam,
zal plaatsvinden;

c de productiewerkzaamheden zich in een eind-
stadium bevinden of reeds voltooid zijn;

d de productie zich richt op het gebied van de
actieve kunstzinnige vorming, waarbij de
artistieke kwaliteit van een voorstelling een
ondergeschikte rol speelt en de nadruk ligt op
educatie, spellessen, voor- en nawerk, etc.

Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a In afwijking van artikel 10, eerste lid van de

Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998, wordt de aanvraag voor subsidieverlening
ingediend uiterlijk vóór 1 november vooraf-
gaande aan het theaterseizoen waarin de
première van de productie plaatsvindt.

b De aanvraag voor subsidieverlening wordt
ingediend op een bij Gedeputeerde Staten ver-
krijgbaar aanvraagformulier dat door de aan-
vrager volledig wordt ingevuld en wordt voor-
zien van de eventueel in dat formulier gevraagde
bijlagen.

Lid 2, educatie-/productieplan
Indien in samenwerking met een instelling voor Kunst-
educatie een educatie-/productieplan zoals bedoeld in
artikel 1 is opgesteld, wordt dit educatie-/productie-
plan in tweevoud tegelijk met de subsidieaanvraag
overgelegd.

Lid 3, aanvraag voor subsidievaststelling
a De aanvraag voor subsidievaststelling moet

worden ingediend binnen drie maanden na
afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is
verleend. 

b De subsidieontvanger dient bij de aanvraag om
subsidievaststelling als bedoeld in artikel 18
eerste lid van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998, een inhoudelijk en finan-

Paragraaf 1, algemeen

Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a productie: een professionele toneel-, dans-, poppen-

spel- of muziektheaterproductie, bestaande uit
een bepaald aantal voorstellingen, opvoeringen
die in de buitenlucht, ‘op locatie’ of in wisselende
accommodaties gespeeld kunnen worden, en die
specifiek zijn gericht op kinderen die het primaire
onderwijs en jongeren die het voortgezette
onderwijs volgen;

b educatie-/productieplan: een plan, inclusief begroting,
door de subsidieaanvrager in samenwerking met
een instelling voor kunsteducatie opgesteld,
waarin gemotiveerd wordt aangegeven hoe de
spreiding van een productie over de provincie
Noord-Holland wordt bevorderd door deze
productie, voor de duur van tenminste twee
theaterseizoenen, in te zetten voor educatieve
doeleinden in het primair en voortgezet (beroeps-)
onderwijs;

c instelling voor Kunsteducatie: een door Gedeputeerde
Staten gesubsidieerde Noord- Hollandse instelling
die de steunfunctie voor kunsteducatie uitvoert;

d theaterseizoen: een theaterseizoen beloopt een
periode van 15 maanden, van juni van een jaar
tot en met augustus van het daaropvolgende jaar;

e première: de eerste publieke voorstelling van een
productie;

f adviescommissie: een onafhankelijke commissie,
bestaande uit tenminste drie ter zake deskundigen,
die op hun aanvraag aan Gedeputeerde Staten een
oordeel uitbrengt over de artistiek-inhoudelijke
kwaliteit van een in een subsidieaanvraag
omschreven productie;

g oordeel over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit: een
door de adviescommissie aan Gedeputeerde
Staten uitgebracht schriftelijk advies.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer

Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke
rechtspersonen die beogen een in de provincie Noord-
Holland, buiten de gemeente Amsterdam, op te voeren
productie te realiseren.

Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt

Lid 1, noodzakelijke kosten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke
personeels-, productie- en organisatiekosten, voor zover
deze kosten worden gemaakt in de periode voorafgaande
aan de première van de productie en in relatie staan tot
de voorbereidingskosten van deze productie.
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Gedeputeerde Staten, naast de algemene criteria van de
artikelen 2 en 3 van deze verordening, rekening met de
hierna genoemde, in willekeurige volgorde weer-
gegeven aandachtspunten:
a het beoogde aantal voorstellingen;
b de geografische spreiding van de voorstellingen;
c de spreiding in tijd van de voorstellingen;
d de spreiding over de verschillende disciplines:

poppenspelproducties, toneelproducties, dans-
producties en muziektheaterproducties;

e de financiële onderbouwing van de productie;
f producties waarin multiculturele aspecten aan de

orde komen en producties waarin aspecten van
cultuureducatie aan de orde komen.

Lid 2, honorering van de aanvragen
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.

Lid 3, tweede indieningronde
Indien na de in het vorige lid bedoelde besluitvorming
het subsidieplafond niet is bereikt, kunnen Gedeputeerde
Staten besluiten tot een tweede indieningronde. 

Artikel 11, berekening van de subsidie

Lid 1, subsidieverlening
De subsidie per productie bedraagt ten hoogste 100%
van de voorbereidingskosten met een maximum van:
a € 20.000,– voor een poppenspelproductie;
b € 35.000,– voor een toneel-, dans-, en muziek-

theaterproductie.

Lid 2, educatie-/productieplan
Indien en voor zover in samenwerking met een instelling
voor Kunsteducatie een educatie-/productieplan zoals
bedoeld in artikel 1 is opgesteld, bedraagt de subsidie
ten hoogste 100% van de voorbereidingskosten per
productie met een maximum van:
a € 25.000,– voor een poppenspelproductie;
b € 45.000,– voor een toneel-, dans-, en muziek-

theaterproductie.

Lid 3, voorschotverlening
a De subsidieontvanger kan een voorschot van ten

hoogste 80% krijgen. 
b In afwijking van de vorige sub en in afwijking

van artikel 23 lid 2 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998, kan een
subsidieontvanger van een subsidiebedrag tot en
met € 10.000,– een voorschot van ten hoogste
100% krijgen.

Lid 4, subsidievaststelling
Indien bij de subsidievaststelling blijkt dat er minder
voorstellingen zijn gespeeld dan het als verplichting
opgelegde minimum aantal, dan wordt voor elke
voorstelling die dit minimumaantal onderschrijdt een
korting toegepast naar rato van het aantal verplicht
gestelde voorstellingen.

cieel verslag van de gesubsidieerde productie te
overleggen. Indien het naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten niet mogelijk is te voldoen
aan de in artikel 18, eerste lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 gestelde
termijn van drie maanden, kunnen Gedeputeerde
Staten, op verzoek van de subsidieaanvrager, een
afwijkende termijn bepalen waarbinnen een
dergelijk verslag wordt overgelegd.

Artikel 6, verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting
opgelegd tot het spelen van een, in het besluit tot
subsidieverlening bepaald, minimum aantal voor-
stellingen in de provincie Noord-Holland, buiten de
gemeente Amsterdam.

Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1, beslissing over subsidieverlening
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen Gedeputeerde
Staten over de tijdig ingediende aanvraag voor subsidie-
verlening binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag.

Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidievaststelling binnen 6 maanden na ontvangst
van de aanvraag.

Paragraaf 3, hoeveel en hoe

Artikel 8, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Artikel 9, de adviescommissie

Lid 1, artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
Een productie dient van een goede artistiek-inhoudelijke
kwaliteit te zijn. Gedeputeerde Staten leggen de subsidie-
aanvragen ter advies voor aan de adviescommissie ter
bepaling van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit.

Lid 2, aanvragen die worden voorgelegd aan de
adviescommissie
Slechts tijdig ingediende aanvragen om subsidie die
voldoen aan de criteria van de artikelen 2 en 3 van deze
verordening, worden door Gedeputeerde Staten voor-
gelegd aan de adviescommissie.

Artikel 10, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond 

Lid 1, rangschikking van de aanvragen
Gedeputeerde Staten rangschikken de ingediende
subsidieaanvragen waarover door de adviescommissie
een positief artistiek-inhoudelijk advies is uitgebracht
op een prioriteitenlijst. Bij deze rangschikking houden
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Paragraaf 4, slotbepalingen

Artikel 12, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 13, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening professionele podiumkunsten
Noord-Holland 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 14, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
professionele podiumkunsten Noord-Holland 2007.

Artikel 15, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 16, overgangsbepaling
Aanvragen om subsidie welke voor de inwerking-
treding van deze verordening zijn ingediend, en welke
activiteiten betreffen die plaatsvinden in het kalender-
jaar 2007, en latere jaren, worden beoordeeld met inacht-
neming van de bepalingen van de Deelverordening
Professionele podiumkunsten 2005.

Artikel 17, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2010.

Haarlem, 30 oktober 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 december 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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