Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 november 2002 nr. 2002-44901 ter
bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 11 november 2002
nr. 10.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat Provinciale Staten van
Noord-Holland in hun vergadering van 11 november 2002, onder nr. 10, het volgende besluit
hebben genomen:
Nr. 10
Besluit
Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende dat het in verband met een goede ruimtelijke ordening wenselijk is dat in
bijzondere situaties de totstandkoming van bestemmingsplannen wordt gesubsidiëerd;
dat het wenselijk is dat ruimtelijke projecten van de provincie worden opgenomen in een
bestemmingsplan;
dat het voorts wenselijk is om de totstandkoming van bestemmingsplannen te stimuleren indien
daaraan een Plan van Aanpak ten grondslag ligt dat gericht is op een reductie van het aantal
bestemmingsplannen met tenminste 50%, waardoor wordt bevorderd dat het ruimtelijk beeld zowel
overzichtelijker als inzichtelijker wordt;
overwegende voorts dat het wenselijk is om de totstandkoming van intergemeentelijke
bestemmingsplannen te stimuleren;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 juncto artikel 118 van de Provinciewet;
gelet 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 subsidiëring bestemmingsplannen Noord-Holland 2003
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
bestemmingsplan; een plan als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(Wet van 5 juli 1962, Stb. 286, zoals deze luidt op de datum van inwerkingtreding van deze
verordening).
Doelgroep
Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland en de stadsdelen van
Amsterdam.
Subsidiecriteria
Artikel 3
Lid 1

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van het ontwerpen van een bestemmingsplan, dat past in het provinciaal
ruimtelijk beleid en daarnaast voldoet aan één of meer van de volgende criteria:
1
het maakt (mede) de realisering van provinciale ruimtelijke projecten mogelijk;
2
het maakt deel uit van een Plan van Aanpak dat gericht is op een reductie met minimaal
50% van het gemeentelijk bestand aan bestemmingsplannen dat aanwezig is op de datum van
inwerkingtreding van deze verordening;
3
het betreft een intergemeentelijk bestemmingsplan.

Lid 2
In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt geen subsidie verstrekt indien het
bestemmingsplan strekt tot naleving van een verplichting als bedoeld in artikel 30, artikel
37 lid 4 of artikel 37 lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Lid 3
Onder noodzakelijke kosten worden verstaan de kosten van planontwikkeling tot de
tervisielegging als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, inclusief
salariskosten en overhead en exclusief de kosten verbonden aan de inspraakprocedure en de
advertentiekosten verbonden aan de tervisielegging.
Subsidieplafond
Artikel 4
Gedeputeerde staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Gedeputeerde staten maken dit
bekend in het Provinciaal Blad.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 5
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de
aanvragen.
Vorm van de subsidie
Artikel 6
Lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie en wordt verleend in de
vorm van een budgetsubsidie.
Lid 2
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt een subsidie van meer dan het bedrag,
genoemd in artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, verleend in de
vorm van een tekortsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 7
Lid 1
De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de in aanmerking komende kosten, zulks met een
maximum van € 15.000,– per bestemmingsplan.
Lid 2
Betreft de aanvraag als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland meer dan één bestemmingsplan, dan bedraagt de subsidie ten hoogste 25% van de
gezamenlijke noodzakelijke kosten, zulks met een maximum van € 45.000,–. De te verlenen
subsidie wordt verdeeld over de in aanmerking komende bestemmingsplannen naar rato van de
noodzakelijke kosten per bestemmingsplan.
Lid 3
Onder gezamenlijke noodzakelijke kosten worden verstaan de noodzakelijke kosten als bedoeld
in artikel 3 lid 3.
De aanvraag om subsidie
Artikel 8
Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 worden aan gedeputeerde staten de volgende documenten overgelegd:
a
de definitieve offerte van het stedenbouwkundig bureau (indien van toepassing);
b
de opdracht aan het stedenbouwkundig bureau (indien van toepassing);
c
de opdracht aan de eigen dienst van de gemeente met vermelding van de
begrotingspost(en);

d

een onderbouwing waaruit blijkt dat het te ontwerpen plan voldoet aan artikel 3.

Lid 2
Indien gedeputeerde staten dat voor een goede beoordeling van de aanvraag noodzakelijk
achten, wordt op verzoek aanvullende informatie overgelegd.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 9
Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht om uiterlijk binnen tweeënhalf jaar na de verlening van een
voorschot het bestemmingsplan vast te stellen.
Lid 2
De beschikking tot subsidieverlening kan een kortere termijn vermelden.
Subsidievaststelling
Artikel 10
Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht binnen drie maanden na de vaststelling van het
bestemmingsplan door de raad bij gedeputeerde staten een aanvraag tot vaststelling van de
tekortsubsidie in te dienen.
Lid 2
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 worden aan gedeputeerde staten de volgende documenten overgelegd:
a
b
c

het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan;
een opgave van de feitelijk gemaakte voor subsidiëring in aanmerking komende kosten;
een accountantsverklaring met betrekking tot de opgave sub b.

Lid 3
Indien gedeputeerde staten dat voor een goede beoordeling van de aanvraag noodzakelijk
achten, wordt op verzoek aanvullende informatie overgelegd.
Voorschotten
Artikel 11
In afwijking van artikel 23 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998 kunnen
gedeputeerde staten een voorschot verlenen van maximaal 100%.
Slotartikelen
Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van één of meer bepalingen van
deze verordening.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening subsidiëring bestemmingsplannen Noord-Holland 2003.
Artikel 15
Deze verordening vervalt op 31 december 2006.
Haarlem,
Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.
Uitgegeven op 5 december 2002.
De Griffier der Staten van Noord-Holland.

Toelichting
Algemeen
Op voordracht van gedeputeerde staten hebben Provinciale Staten van Noord-Holland op
18 november 2002 besloten om in de begroting 2003 een bedrag van € 250.000,– op te nemen voor
subsidiëring van bestemmingsplannen.
Deze deelverordening moet worden gelezen en worden toegepast in samenhang met de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998.
De subsidiëring kent twee etappes:
1
de verlening van een subsidie, voordat met de planontwikkeling wordt begonnen;
2
de vaststelling van de definitieve subsidie, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3
De subsidiering is beperkt tot een aantal omschreven categorieën. Het plan moet passen in het
provinciaal ruimtelijk beleid, zoals verwoord in het streekplan en de ruimtelijk relevante
onderdelen van het Waterhuishoudingsplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan en andere
beleidsnota’s. Tevens moet aan één van de drie criteria worden voldaan. Benadrukt wordt, dat
het moet gaan om bijzondere situaties. Het ontwerpen van een bestemmingsplan voor het
landelijk gebied, hoewel beleidsmatig zeker belangrijk, is als zodanig dus geen reden voor
subsidiëring.
Bij een provinciaal ruimtelijk project (artikel 3 onder 1) kan bij voorbeeld gedacht worden
aan een provinciale weg, de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur of een regionaal
bedrijventerrein.
Geen subsidie wordt verstrekt indien het bestemmingsplan tegemoet komt aan een onthouding van
goedkeuring (artikel 30 WRO). Als gedeputeerde staten de gemeenteraad hebben verplicht tot
vaststelling van een bestemmingsplan (artikel 37 leden 4 en 5 WRO) wordt evenmin subsidie
verstrekt.
Artikel 5
De verordening gaat uit van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit brengt
met zich dat een aanvraag om verlening van subsidie (artikel 8) wordt geweigerd als het
subsidieplafond wordt overschreden of inmiddels is overschreden. (artikel 4:25 Awb)
Artikel 8
Voordat met het gesubsidieerd ontwerpen van een bestemmingsplan wordt gestart dient de
aanvraag om verlening van de subsidie te worden ingediend. In aanvulling op artikel 10 lid 2
van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998 zijn nog enkele aanvullende gegevens
opgenomen, die moeten worden overgelegd.
Artikel 9
Uiterlijk binnen tweeënhalf jaar na de verstrekking van het voorschot (datum beschikking)
moet het bestemmingsplan worden vastgesteld, tenzij bij subsidieverlening een kortere termijn
wordt vermeld.
Niet-naleving van deze voorwaarde kan leiden tot terugvordering van het voorschot.
Artikel 10
Binnen drie maanden nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, moet de
aanvraag tot subsidievaststelling worden ingediend.
Artikel 15

Deze bepaling regelt de periode dat de verordening van kracht is.
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