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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening recreatie en toerisme 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;
■ overwegende dat de Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken Noord-Holland 2006 aangepast
dient te worden in het kader van rechtmatigheid;
■ gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■ gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten vast te stellen de Deelverordening recreatie en toerisme Noord-Holland 2007.
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Paragraaf 1, algemeen

b

Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
agenda: de Agenda Recreatie en Toerisme 20042007, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op
23 maart 2004;
b
bebouwde kom: de bebouwde kom als bedoeld in
artikel 27, lid 2 van de Wegenwet;
c
openluchtrecreatievoorzieningen: fysieke buitenvoorzieningen voor vrijetijdsbesteding, inclusief
voorzieningen die daar onlosmakelijk mee zijn
verbonden;
d
partijen: partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Agenda.

c

d
e

f

g

de subsidieaanvrager zelf minder dan 10% van
de kosten van de activiteit bijdraagt;
de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde
Staten aan te merken is als reguliere activiteit van
de aanvrager;
de activiteit bestaat uit beheer, onderhoud of
vervanging van bestaande voorzieningen;
de aanvraag de aanleg van een openluchtrecreatievoorziening betreft die deel uitmaakt van een
strategisch groenproject of een landinrichtingsproject; of
de activiteit primair is gericht op promotie,
evenementen, educatie, voorlichting of onderzoek;
het berekende subsidiebedrag lager is dan
€ 5.000,–.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer
Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke of
rechtspersonen onder wier verantwoordelijkheid de
activiteit wordt uitgevoerd.
Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Lid 1, noodzakelijke kosten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de noodzakelijke kosten van voorbereiding en uitvoering van
activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren
van de eindresultaten uit de Agenda.
Lid 2, kosten voor de activiteit
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de kosten
van activiteiten die
a
regionale betekenis hebben;
b
volgens de planning behorend bij de subsidieaanvraag binnen een jaar na subsidieverlening in
uitvoering worden genomen.
Lid 3, kosten voor de aanleg van een voorziening
Subsidie in de kosten van aanleg van een voorziening
kan bovendien uitsluitend worden verstrekt indien
a
de voorziening openbaar toegankelijk is; en
b
beheer en onderhoud duurzaam gewaarborgd zijn.
Lid 4, kosten voor de aanleg van een openluchtrecreatievoorziening
Onverminderd het bepaalde in lid 3 wordt subsidie,
indien de activiteit de aanleg van een openluchtrecreatievoorziening betreft, uitsluitend verstrekt indien
die voorziening
a
wordt aangelegd buiten de bebouwde kom; en
b
zich bevindt op grond waarop de aanvrager een
zakelijk dan wel een duurzaam gebruiksrecht
heeft.
Artikel 4, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien
de activiteit reeds gestart is ten tijde van de aanvraag;
a
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Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling
Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a
In afwijking van artikel 10 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 moet de
aanvraag om subsidieverlening worden ingediend
van 1 april 2007 tot en met 30 april 2007.
b
De aanvraga voor subsidieverlening wordt
ingediend op een aanvraagformulier dat door de
aanvrager volledig wordt ingevuld en wordt
voorzien van de eventueel in dat formulier
gevraagde bijlagen.
Lid 2, aanvraag voor voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van maximaal
80% krijgen.
Lid 3, aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden
ingediend binnen drie maanden na afloop van de
activiteit waarvoor subsidie is verleend.
Artikel 6, verplichtingen van de subsidieontvanger
Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidieontvanger
verplichtingen opleggen met betrekking tot
a
de wijze van aanbesteding;
b
de termijn waarbinnen de activiteit moet zijn
afgerond;
c
de termijn gedurende welke de voorziening geen
andere dan een recreatieve bestemming ten
algemenen nutte mag hebben;
d
de termijn gedurende welke de voorziening in
stand moet worden gehouden;
e
de communicatie over de activiteit en over de
subsidie;
f
het aanvragen van een bijdrage of subsidie bij een
andere partij;
g
de termijn waarbinnen de totale financiering
rond moet zijn;
h
de bereikbaarheid en toegankelijkheid en
bruikbaarheid voor mensen met een lichamelijke
handicap; of

i

de periode gedurende welke beheer, onderhoud
en vervanging geregeld moeten zijn.

Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1, beslissing over subsidieverlening
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen Gedeputeerde
Staten over de aanvraag voor subsidieverlening uiterlijk
16 weken na afloop van de aanvraagtermijn.
Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvragen voor
subsidievaststelling binnen 9 maanden na afloop van
de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

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
Gedeputeerde Staten rangschikken de ingediende
aanvragen op een prioriteitenlijst, waarbij rekening
wordt gehouden met de mate waarin de activiteit
bijdraagt aan realisering van de eindresultaten uit de
Agenda, bestuurlijk en financieel draagvlak heeft in de
regio en de werkgelegenheid en de bestedingen in de
toeristische sector bevordert, en met de vraag of de
activiteit voortkomt uit afspraken tussen partijen en de
provincie over uitvoering van de Agenda.

Lid 2, regionaal netwerk fiets- en wandelpaden
In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de
subsidie ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten,
indien de activiteit voortvloeit uit een plan voor de
aanleg van een regionaal netwerk van fiets- of wandelpaden en dit plan op 1 januari 2005 reeds was goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Lid 3 andere subsidies
Indien voor de activiteit reeds op grond van een andere
deelverordening of beleidsregel, of door andere
partijen, subsidie of een bijdrage is verstrekt, wordt
slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat
het totale bedrag aan subsidies en bijdragen niet meer
bedraagt dan 90 % van de kosten van de activiteit.
Artikel 12, kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van
a
toezicht, planvoorbereiding en uitvoering van
activiteiten;
b
leveringen en dienstverlening door derden;
c
verwerving van onroerende zaken in eigendom,
erfpacht of een andere vorm van langdurige
beschikking;
d
BTW die door de aanvrager niet kan worden
teruggevorderd;
e
Legeskosten.
lid 2
Niet voor subsidie komen in aanmerking rente, overhead- en apparaatskosten van de aanvrager.

Paragraaf 4, slotbepalingen
Lid 2
Gedeputeerde Staten kunnen jaarlijks vóór 1 maart aanvullende wegingsfactoren voor het bepalen van de
rangschikking bekendmaken.
Artikel 10, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond
Lid 1, rangschikking van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken
Gedeputeerde Staten de aanvragen die voor subsidie in
aanmerking kunnen komen op een prioriteitenlijst.
Lid 2, honorering van de aanvragen
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.
Artikel 11, berekening van de subsidie
Lid 1, subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele
kosten met een maximum van € 150.000,– per aanvraag.
Lid 2, regionaal netwerk fiets- en wandelpaden
In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de
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Artikel 13, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 14, intrekken subsidieverordening
De subsidieverordening recreatie en toerisme NoordHolland 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 15, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
recreatie en toerisme Noord-Holland 2007.
Artikel 16, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 17, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2007.

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.
Directies/sectoren: SHV/SUB/B, BEL/NRL
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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