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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is nieuw areaal voor de teelt van bloembollen in Anna Paulowna-West
samen met voorzieningen op het gebied van natuur en recreatie te doen ontwikkelen en provinciale
staten ter stimulering van dat beleid door derden, bij besluit van 9 maart 1998, nr. 9, gewijzigd bij
amendement  72-1, 15 november 1999, maximaal ƒ 6.025.000,-- hebben gereserveerd ten laste van het
Fonds Investeringen Noord-Holland;

voorts overwegende, dat het gebied binnen het in het Streekplan Noord-Holland-Noord aangewezen
bollenconcentratiegebied ligt en het te realiseren project past binnen de doelstelling van de Agrarische
Nota, te weten het bevorderen van sociaal-economisch gezonde landbouw met het oog voor een
schone productie en een goed beheer van het landelijk gebied, alsmede dit beleid past binnen de
doelstelling van het economisch actieprogramma Kop en Munt;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

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

gelet op het amendement 72-1, 15 november 1999;

gezien het Inrichtingsplan Uitbreidingsgebied voor bollenteelt in de Anna-Paulownapolder-West,
Hollands Bloementuin, Grontmij Noord-Holland, Alkmaar, 29 mei 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening Hollands Bloementuin 2000

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a coöperatie: de Coöperatieve Vereniging Hollands Bloementuin-Westpolder U.A. gevestigd te

Anna Paulowna, opgericht 4 augustus 1997 voor notaris H. Vrieling, Schagerbrug, gemeente
Zijpe;

b inrichtingsplan: Inrichtingsplan Uitbreidingsgebied voor bollenteelt in de Anna Paulownapolder-
West, Hollands Bloementuin, Grondmij Noord-Holland Alkmaar, 29 mei 1998;

c duurzame bollenteelt: een sociaal-economisch gezonde bollenteelt waarbinnen een schone
productie en de zorg voor het beheer van de fysieke leefomgeving een integraal onderdeel
uitmaken van de agrarische bedrijfsvoering;

d gebied: het gebied wordt globaal begrensd door de Spoorlijn Den Helder-Schagen, Middenvliet,
Stoomsloot, Van Ewijcksvaart, en Kleisloot/Molenvaart, bijlage 1;

e project: het in deelprojecten realiseren van duurzame bollenteelt in het gebied, het projectmatig
inrichten van het gebied voor milieu (waterbuffering), natuur (rietvelden), recreatie (wandel- en
fietspaden), enerzijds ten behoeve van in het gebied gevestigde agrarische bedrijven die over
willen gaan op duurzame bollenteelt en anderzijds ten behoeve van bollenkwekers uit onder
andere het binnenduinrandgebied zoals omschreven in het inrichtingsplan;

f hervestigers: bollenkwekers die hun bedrijf verplaatsen van de binnenduinrand naar het
projectgebied;

g ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
h gemeente: Gemeente Anna Paulowna;



i hoogheemraadschap: Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorder
Kwartier;

j waterschap: Waterschap Hollands Kroon.

Algemene bepalingen

Artikel 2
lid 1
Integraal onderdeel van het project is de herplaatsing in het gebied van bollenkwekers uit de
binnenduinrand waarvoor door de coöperatie een areaal van 100 ha wordt gereserveerd. Uitgifte van
grond in het gebied aan bollenkwekers uit de binnenduinrand wordt gedaan uit deze reservering.

lid 2
Het project maakt deel uit van een groter project Hollands Bloementuin dat voorts bestaat uit het
realiseren van een dagattractie (bezoekerscentrum) en een servicecentrum voor bollenkwekers.

lid 3
Waar de gronden gefaseerd ter beschikking zullen komen zal het project moeten worden
onderverdeeld in deelprojecten.

lid 4
Vijf jaar na de datum van het besluit tot het verstrekken van het eerste voorschot, of zoveel eerder
wanneer 50% van het project is gerealiseerd, evalueren gedeputeerde staten met de coöperatie de
uitvoering van deze verordening. Alsdan zullen gedeputeerde staten aangeven of en zo ja, in hoeverre
zij nog behoefte hebben aan reservering van een areaal van 100 ha in het gebied voor de vestiging van
bollenkwekers afkomstig uit de binnenduinrand.

Doelstelling

Artikel 3
Doel van deze regeling is een kansrijke omgeving creëren, enerzijds gericht op het behoud van de
economische potentie van de bloembollensector, anderzijds gericht op het creëren van een met name
voor het gebied verantwoorde duurzame omgeving door landerijen in het gebied om te werken tot
hoogwaardige bollengrond met een landschappelijke, ecologische en recreatieve functie.

Doelgroep

Artikel 4
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de coöperatie die in het bijzonder tot doel heeft de in het
gebied gelegen landerijen om te werken tot hoogwaardige bollengrond met een landschappelijke,
ecologische en recreatieve functie.

Subsidieplafond

Artikel 5
Het subsidieplafond bedraagt voor de werkingsduur van de verordening:
a ƒ 3.525.000,-- (€ 1.599.574,50) voor de activiteiten als bedoeld in artikel 6, lid 2 en lid 4;
b ƒ 2.500.000,-- (€ 1.134.450,--) voor de aankoop en bewerken van landerijen als bedoeld in

artikel 6, lid 3.

Subsidiecriteria

Artikel 6
lid 1



Een project kan uitsluitend voor subsidie in aanmerking komen, indien naar het oordeel van
gedeputeerde staten, het project past in het inrichtingsplan en geen juridische en organisatorische
belemmeringen aanwezig zijn, die de daadwerkelijke uitvoering van het project in de weg kunnen
staan.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen uitsluitend subsidie verlenen in de noodzakelijke kosten voor de volgende
activiteiten:
a het aanleggen van nieuwe waterlopen of het aanpassen van bestaande waterlopen;
b de aanleg van waterbuffers;
c de aanleg van fiets- en wandelpaden;
d de aanleg van rietvelden;
e de aanleg van een recreatieve voorziening: een uitzichtspunt, heuvels en picknickplaatsen.

lid 3
Voor het project omwerking van gronden voor duurzame bollenteelt kunnen gedeputeerde staten
uitsluitend subsidie verlenen in de noodzakelijke kosten voor:
a het aankopen van gronden binnen het gebied;
b het bewerken en geschikt maken van gronden voor de exploitatie van duurzame bollenteelt binnen

het gebied.

lid 4
Gedeputeerde staten kunnen voorts subsidie verstrekken voor andere activiteiten mits die activiteiten
passen binnen het project en het inrichtingsplan en zijn gericht op:
a milieu, natuur, landschap en recreatie;
b het geschikt maken van gronden voor duurzame bollenteelt ten behoeve van hervestigers uit de

binnenduinrand.

lid 5
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als aanvulling op door gemeente, waterschap,
hoogheemraadschap en ministerie te verstrekken subsidies.

Weigeringsgronden

Artikel 7
lid 1
Geen subsidie wordt verleend indien:
a de coöperatie haar doelomschrijving in de statuten zodanig heeft gewijzigd dat zij niet meer kan

bijdragen aan de realisering van het project of als blijkt dat de coöperatie of haar leden in strijd
handelen met de doelomschrijving;

b is besloten tot ontbinding of liquidatie van de coöperatie;
c de coöperatie surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
d een of meer schuldeisers ten laste van de coöperatie executoriaal beslag leggen krachtens een

onherroepelijke rechterlijke of arbitrale uitspraak op een vermogensbestanddeel van de coöperatie
en dit beslag niet binnen één maand zal zijn opgeheven.

lid 2
Geen subsidie wordt verleend voor de kosten van beheer en onderhoud.

Berekening van de subsidie

Artikel 8
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare bedrag als bedoeld in artikel 5, onder a, 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 aanvraag is aangevuld.

Vorm van de subsidie

Artikel 9
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.

lid 2
Een subsidie van meer dan f 5.000,-- wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.

De aanvraag om subsidie

Artikel 10
lid 1
Een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland
1998 wordt ingediend op een daartoe door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.

lid 2
Subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 3, wordt ambtshalve verleend

Artikel 11
De coöperatie kan gedeputeerde staten toestemming vragen de in de aanvraag vermelde einddatum
van het project met een redelijke termijn te verlengen.

Berekening van de subsidie

Artikel 12
lid 1
Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten.

lid 2
Een subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 3 wordt als volgt berekend:
a kosten van aankoop en rentekosten als gevolg van aankoop van akkerbouwgrond en zand;.
b projectmanagementkosten die redelijker wijs niet kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs

van de bollengrond;
c overdrachtskosten van koop  van grond;
d notariskosten;
e lasten voortkomend uit eigendom van grond;
f kosten van bewerken van de gronden.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 13
lid 1
De coöperatie is verplicht toestemming te vragen aan gedeputeerde staten voor een wijziging van de
doelomschrijving in de statuten.

lid 2
De coöperatie bevordert bij haar leden:
a de ontwikkeling van duurzame en biologische bollenteelt zoals aangegeven in het inrichtingsplan

en de Water- en Stoffenbalans Hollands Bloementuin, Grontmij Noord-Holland, 29 mei 1998;
b dat zij zich conformeren aan de Overeenkomst Uitvoering Milieubeleid Bloembollensector van

16 juli 1995;



c dat een project na realisering ten minste 25 jaar in stand wordt gehouden.

Artikel 14
De coöperatie is verplicht:
a de aangekochte en omgewerkte gronden tegen een marktconforme prijs te verkopen aan

bollentelers voor de uitvoering van hun bedrijf
b 100 ha bollengrond te reserveren voor bollentelers afkomstig uit de binnenduinrand;
c gedeputeerde staten te melden dat grond beschikbaar komt waarna gedeputeerde staten de

coöperatie meedelen of een hervestiger voor die grond in aanmerking komt.

Artikel 15
De coöperatie draagt binnen de werkingsduur van de deelverordening er alles binnen haar vermogen
aan bij dat een dagattractie (bezoekerscentrum) en een servicecentrum voor bollenkwekers worden
gerealiseerd.

Artikel 16
De coöperatie zendt jaarlijks een werkplan en een inhoudelijk verslag over de voortgang van het
project aan gedeputeerde staten met in ieder geval:
a een overzicht van de uitgifte van grond;
b een afschrift van de jaarrekening van de coöperatie;
c een goedkeurende accountantsverklaring.

Artikel 17
De coöperatie verleent op verzoek van gedeputeerde staten, het bestuur van het waterschap of
hoogheemraadschap, volledige medewerking aan vervolgonderzoek naar de waterkwaliteit en
waterkwantiteit.

Artikel 18
De coöperatie vermeldt de provinciale bijdrage bij communicatie over dit project.

De subsidievaststelling

Artikel 19
lid 1
In afwijking van artikel 18, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998 is de
coöperatie verplicht een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie bij gedeputeerde staten in te
dienen binnen 6 maanden na realisering van het project en uiterlijk 1 januari 2010.

lid 2
Bij de aanvraag worden de volgende documenten overgelegd:
a een inhoudelijk en financieel verslag;
b een goedkeurende accountantsverklaring.

lid 3
Bij de aanvraag voor het vaststellen van subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 3, wordt voorts een
berekening overgelegd met daarin in ieder geval de volgende financiële gegevens;
a opbrengsten door de verkoop van (bollen)grond;
b aankopen van akkerbouwgrond en zand;
c ontvangen rente over het betaalde voorschot;
d rentekosten als gevolg van aankopen van grond;
e overdrachtskosten;
f notariskosten;
g lasten die voortkomen uit eigendom van de gronden.



Intrekkings- en wijzigingsgronden

Artikel 20
De subsidieverlening wordt ingetrokken indien:
a de coöperatie haar doelomschrijving in de statuten zodanig wijzigt dat zij niet meer kan bijdragen

aan de realisering van het project;
b blijkt dat de coöperatie of haar leden in strijd met de doelomschrijving handelen;
c is besloten tot ontbinding of liquidatie van de coöperatie;
d de coöperatie surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
e een of meer schuldeisers ten laste van de coöperatie executoriaal beslag leggen krachtens een

onherroepelijke rechterlijke of arbitrale uitspraak op een vermogensbestanddeel van de coöperatie
en dit beslag niet binnen één maand wordt opgeheven.

Artikel 21
lid 1
Subsidie verleent op grond van deze deelverordening kan worden ingetrokken of gewijzigd wegens
strijd met een uit een verdrag voor de staat voortvloeiende verplichting. Bij de intrekking of wijziging
kan worden bepaald, dat over onverschuldigd betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding
verschuldigd is.

lid 2
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij in
de beschikking tot intrekking of wijziging anders is bepaald.

Voorschot

Artikel 22
lid 1
In afwijking van artikel 23, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998
bedraagt het voorschot voor subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 3, 100% van het in de beschikking tot
verlening van de subsidie vermelde bedrag.

lid 2
Voor subsidies als bedoeld in artikel 6, lid 2 en lid 4,is artikel 23 van de Algemene
Subsidieverordening Noord-Holland 1998 van toepassing.

Vergoeding van met subsidie behaald vermogensvoordeel

Artikel 23
lid 1
Indien de subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 3, tot vermogingsvorming heeft geleid is de coöperatie
een vergoeding verschuldigd over het positieve saldo van de opbrengsten uit verkoop van bollengrond
tot een maximum van ƒ 2.500.000,-.

lid 2
De vergoeding wordt als volgt berekend:
a kosten van aankoop en rentekosten als gevolg van aankoop van akkerbouwgrond en zand;
b projectmanagementkosten  die redelijkerwijs niet kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs

van de bollengrond;
c overdrachtskosten van koop van grond;
d notariskosten;
e lasten voortkomend uit eigendom van grond;
f kosten van bewerken van de gronden; minus
g het saldo van de opbrengsten uit verkoop van grond voor duurzame bollenteelt; en
h ontvangen rente op het voorschot.



Slotbepalingen

Artikel 24
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 25
Deze verordening treedt in werking een dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad.

Artikel 26
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelverordening subsidiëring Noord-Hollands
Bloementuin 2000.

Artikel 27
Deze verordening vervalt op 1 juni 2009

Haarlem,

Gedeputeerde staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Uitgegeven op 21 maart 2000

De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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