
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 17 februari 2006, nr 2006-9543, tot
bekendmaking van de Deelverordening theater-
krediet Noord-Holland 2006

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 30 januari 2006, onder nr. 8, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het noodzakelijk is ter stimulering
van de afname van professionele theatervoorstellingen
en concerten klassieke muziek door het primaire onder-
wijs en de basisvorming van het voortgezette onderwijs
een wettelijk voorschrift in het leven te roepen dat
regelt voor welke activiteiten op dit gebied subsidies
kunnen worden verstrekt;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuurs-
recht;

gelet op artikel 145 Provinciewet;

gezien de Provinciale Cultuurnota 2005-2008 ‘Cultuur
Verbindt’;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening: Deelverorde-
ning theaterkrediet Noord-Holland 2006

Doelgroep

Artikel 1
Subsidie op grond van deze deelverordening kan uit-
sluitend worden verstrekt aan scholen voor primair
onderwijs, voor de basisvorming van het voortgezet
onderwijs en de bovenbouw van het VMBO, alsmede
aan door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde

instellingen die de steunfunctie voor kunsteducatie
uitvoeren.

Subsidiecriteria

Artikel 2

lid 1
Tweemaal per jaar, in de maanden mei en oktober,
stellen gedeputeerde staten een lijst op van professio-
nele theatervoorstellingen inclusief muziektheater, en
van concerten klassieke muziek, voor de uitvoering
waarvan subsidie kan worden verstrekt. Gedeputeerde
staten winnen hiertoe advies in van de Adviescom-
missie voor professionele podiumkunsten ingesteld
door gedeputeerde staten. 

lid 2
Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering in de
provincie Noord-Holland, buiten de gemeente
Amsterdam, van de op de in het eerste lid genoemde
lijst opgenomen voorstellingen en concerten.

lid 3
Subsidie kan eveneens worden verstrekt voor de uit-
voering in de provincie Noord-Holland, buiten de
gemeente Amsterdam van niet de in het eerste lid
genoemde lijst opgenomen voorstellingen, indien de in
het eerste lid genoemde commissie over de kwaliteit
van deze voorstellingen een positief oordeel heeft
gegeven.

Weigeringsgronden

Artikel 3
Subsidie wordt geweigerd indien het berekende sub-
sidiebedrag lager is dan € 150,–, alsmede voor een try-
out.

Berekening van de subsidie

Artikel 4
De subsidie bedraagt 50% van de uitkoopsom met een
maximum van € 500,– 
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Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 5

lid 1
In afwijking van artikel 10, eerste lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998, wordt een
aanvraag om subsidie ingediend:
a vóór 1 juli voor uitvoeringen die plaatsvinden in

de periode van 1 augustus tot 1 januari;
b vóór 15 november voor uitvoeringen die worden

gegeven in de periode van 1 januari tot
1 augustus.

lid 2
Indien het aantal aanvragen dat naar het oordeel van
gedeputeerde staten voor subsidie in aanmerking komt
het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, rang-
schikken gedeputeerde staten deze aanvragen op een
prioriteitenlijst, waarbij voorrang wordt gegeven aan
voorstellingen die:
a deel uitmaken van een kunsteducatief aanbod
b voorstellingen die deel uitmaken van een les-

programma
c voorstellingen die voor meer scholen tegelijk

worden gegeven.
Gedeputeerde staten houden bij het opstellen van de
prioriteitenlijst tevens rekening met een evenredige
spreiding van de voorstellingen over de diverse soorten
onderwijs.

lid 3
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op
de prioriteitenlijst.

Vorm van de subsidie

Artikel 6

Een subsidie op basis van deze verordening is een pro-
jectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een bud-
getsubsidie.

Uitbetaling

Artikel 7
De subsidie wordt uitbetaald nadat de aanvrager op een
door gedeputeerde staten vast te stellen formulier heeft
verklaard dat de voorstelling heeft plaatsgevonden.

Slotartikelen

Artikel 8
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van het bepaalde in één of meer bepa-
lingen van deze verordening.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006,
en vervalt op 1 januari 2010.

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelverorde-
ning theaterkrediet Noord-Holland 2006

Haarlem, 30 januari 2006. 

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 23 februari 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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