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Besluit van gedeputeerde Staten van NoordHolland van 26 september 2005, nr. 2005/45109
tot bekendmaking van de Deelverordening
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie NoordHolland 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

B

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 26 september 2005, onder
nr. 10, het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat de Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 op een
aantal onderdelen aangepast dient te worden;

C

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

D

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
besluiten:

de Deelverordening Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie Noord-Holland 2004, zoals vastgesteld bij
besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van
8 december 2003, als volgt te wijzigen:
Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2005
Artikel I
A
In artikel 3 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
a Artikel 3, lid 2, onder a, komt te luiden:
a worden gerealiseerd buiten de bebouwde
kom of aan de stadsrand binnen de bebouwde
kom, indien met deze activiteiten wordt
bijgedragen aan de verbinding tussen stad en
bestaand recreatiegebied;
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E

b Artikel 3, lid 2, onder b, vervalt.
c De onderdelen c tot en met e van lid 2 worden
geletterd b tot en met d.
d In artikel 3, lid 3, onder a, wordt het woord
‘recreatievoorzieningen’ vervangen door:
openluchtrecreatievoorzieningen.
In artikel 5 wordt onder vernummering van ‘lid
2’ tot lid 3 een lid ingevoegd, luidende:
lid 2
Indien voor een activiteit tevens subsidie is verstrekt op grond van de Deelverordening recreatie
en toerisme Noord-Holland 2005, dan bedraagt
de subsidie tezamen met die op grond van laatstgenoemde verordening is verstrekt, niet meer
dan 50% van de kosten van de activiteit, die
subsidiabel zijn op grond van beide deelverordeningen.
Artikel 6, onder f, wordt vervangen door:
f de aannemer niet binnen één jaar na de datum
van de subsidieaanvraag start met de werkzaamheden.
In artikel 7 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
a Artikel 7, lid 1, komt te luiden:
lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste
lid, van de algemene subsidieverordening
worden aanvragen om subsidie bij gedeputeerde
staten ingediend tussen 1 oktober en 1 november
2005 tot en met 2006.
b In artikel 7, lid 2, onder c, wordt ‘tussen
recreatie- en stedelijke gebieden’ vervangen
door: tussen bestaande recreatie- en stedelijke
gebieden.
c In artikel 7, lid 2, onder h, wordt ‘recreatievoorzieningen’ vervangen door:
openluchtrecreatievoorzieningen.
d Artikel 7, lid 3, komt te luiden:
lid 3
Gedeputeerde staten maken jaarlijks vóór
1 oktober bekend hoeveel punten worden toegekend aan elk van de criteria genoemd in lid 2.
Artikel 9 komt te luiden:
De aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1, van
de algemene subsidieverordening wordt

F
G

ingediend met gebruikmaking van een
aanvraagformulier.
Onder vernummering van ‘lid 3’ tot lid 2 komt
het huidige ‘lid 2’ van artikel 10 te vervallen.
Artikel 13 komt te luiden:
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2005.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking één dag na de datum
van publicatie in het Provinciaal blad.

Haarlem, 26 september 2005.
Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Integrale tekst van de Deelverordening
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie NoordHolland 2005, na wijziging d.d. 26 september
2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
integrale projecten: projecten waarin openluchtrecreatievoorzieningen deel uitmaken van een
pakket maatregelen dat mede is gericht op
andere doelen, zoals natuur, landschap, cultuur,
toerisme, landbouw, waterhuishouding, verstedelijking;
algemene subsidieverordening: de Algemene
b
subsidieverordening Noord-Holland 1998;
c
openluchtrecreatievoorzieningen: voorzieningen
die direct kunnen worden gebruikt voor openluchtrecreatie of daar onlosmakelijk mee zijn
verbonden.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de natuurlijke
of rechtspersoon die subsidie aanvraagt en onder wiens
verantwoordelijkheid de activiteit wordt uitgevoerd.
Artikel 3 Subsidiecriteria
lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de
noodzakelijke kosten van de volgende activiteiten:
a
vervanging en vernieuwing van bestaande
openluchtrecreatievoorzieningen;
b
het realiseren van recreatieverbindingen van
stedelijke gebieden met gebieden die voor
recreatie belangrijk zijn;
c
het realiseren van extra kwaliteit van openluchtrecreatievoorzieningen;
d
het realiseren van integrale projecten.
lid 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt indien deze
activiteiten
a
worden gerealiseerd buiten de bebouwde kom of
aan de stadsrand binnen de bebouwde kom,
indien met deze activiteiten wordt bijgedragen
aan de verbinding tussen stad en bestaand
recreatiegebied;
b
passen binnen het vastgestelde provinciale beleid;
c
resulteren in publieke voorzieningen die openbaar toegankelijk zijn;
d
niet zouden worden uitgevoerd zonder subsidie
op grond van deze deelverordening.
lid 3
Subsidie kan voorts uitsluitend worden verleend indien
de voor subsidie in aanmerking komende kosten
minimaal € 50.000,– bedragen, tenzij de activiteit
a
een onevenredig grote toename van het gebruik
van openluchtrecreatievoorzieningen bewerkstelligt; of
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b

de aanzet vormt tot een groter project dat op
grond van het provinciaal openluchtrecreatiebeleid zeer gewenst wordt geacht.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die naar
het oordeel van gedeputeerde staten nodig zijn voor het
aanleggen van openluchtrecreatievoorzieningen,
exclusief rentekosten, en met inbegrip van:
a
voorbereidingskosten voor diensten van derden
voor het opstellen van een programma van eisen,
het ontwikkelen van een ontwerpplan, het maken
van een bestek en legeskosten;
b
kosten voor directievoering door derden;
c
BTW die door de aanvrager niet kan worden
teruggevorderd.
lid 2
De in lid 1 genoemde voorbereidingskosten plus kosten
voor directievoering komen slechts voor subsidie in
aanmerking tot maximaal 25% van de aanlegkosten.
Artikel 5 Berekening van de subsidie
lid 1
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van
€ 1.000.000,–.
lid 2
Indien voor een activiteit eveneens subsidie is verstrekt
op grond van de Deelverordening recreatie en toerisme
Noord-Holland 2005, dan bedraagt de subsidie tezamen
met die op grond van laatstgenoemde verordening niet
meer dan 50% van de kosten van de activiteit, die subsidiabel zijn op grond van beide deelverordeningen.
lid 3
Indien voor de activiteit reeds op grond van een andere
deelverordening of beleidsregels, of door andere partijen, een 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 100% van de kosten van de activiteit.
Artikel 6 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
a
de financiering van de activiteit met de aanvraag
niet voor 100% is gedekt;
b
de subsidieaanvrager zelf minder dan 25% van
de kosten van de activiteit bijdraagt;
c
het beheer en onderhoud en de financiering
daarvan niet duurzaam zijn geregeld;
d
de activiteit uitsluitend betrekking heeft op
onderzoek, voorlichting, informatie, promotie of
educatie of een combinatie daarvan;
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ten tijde van de aanvraag al met de uitvoering
van de activiteit is begonnen;
de aannemer niet binnen één jaar na de datum van
de subsidieaanvraag start met de werkzaamheden.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid,
van de algemene subsidieverordening worden aanvragen om subsidie bij gedeputeerde staten ingediend
tussen 1 oktober en 1 november 2005 tot en met 2006.
lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de ingediende
aanvragen op een prioriteitenlijst aan de hand van een
puntensysteem. De volgorde waarin de aanvragen
worden geplaatst wordt bepaald door de mate waarin
de activiteit leidt tot of bijdraagt aan:
a
vervangingsinvesteringen die bijdragen aan
vernieuwing of kwaliteitsverbetering van de
desbetreffende voorzieningen;
b
vervangingsinvesteringen die leiden tot structureel lagere kosten voor beheer en onderhoud
van de desbetreffende voorzieningen;
c
aanleg van ontbrekende elementen in bestaande
netwerken van fiets- of wandelpaden en betere
fietsverbindingen tussen bestaande recreatie- en
stedelijke gebieden;
d
vermindering van de automobiliteit;
e
vermindering van de druk op gebieden met
belangrijke natuur- en landschapswaarden;
f
meer veiligheid bij het gebruik van
openluchtrecreatievoorzieningen;
een structurele toename van het aantal openg
luchtrecreatievoorzieningen met regionale
betekenis en nieuwe opvangcapaciteit voor
recreanten;
h
een structurele bijdrage aan de opvangcapaciteit
van bestaande openluchtrecreatievoorzieningen
met regionale betekenis;
i
intensiever gebruik van bestaande openluchtrecreatievoorzieningen.
lid 3
Gedeputeerde staten maken jaarlijks vóór 1 oktober
bekend hoeveel punten worden toegekend aan elk van
de criteria genoemd in lid 2.
lid 4
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de
algemene subsidieverordening beslissen gedeputeerde
staten gelijktijdig op de aanvragen, uiterlijk 10 weken
na afloop van de termijn waarbinnen aanvragen
konden worden ingediend.
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.
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Artikel 9 De aanvraag om subsidie
De aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de
algemene subsidieverordening wordt ingediend met
gebruikmaking van een aanvraagformulier.
Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger
lid 1
De subsidieaanvrager rapporteert tijdens de uitvoering
van de activiteit ten minste eenmaal per jaar aan
gedeputeerde staten over de stand van zaken van het
project.
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lid 2
Gedeputeerde staten kunnen de subsidieontvanger
verplichtingen opleggen met betrekking tot:
a
de wijze van aanbesteding;
b
de termijn waarbinnen de activiteit moet zijn
afgerond;
c
de datum waarop het eindverslag en de financiële verantwoording moeten worden ingediend;
d
de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van de voorziening voor mensen
met een lichamelijke handicap;
e
de termijn gedurende welke de voorziening geen
andere dan een recreatieve bestemming ten
algemenen nutte mag hebben;
f
de termijn gedurende welke de voorziening in
stand moet worden gehouden;
g
de communicatie over de activiteit en over de
subsidie;
h
het aanvragen van een bijdrage of subsidie bij een
andere partij.
Artikel 11 hardheidsclausule
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 12 inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.
Artikel 13 citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie Noord-Holland 2005.
Artikel 14 horizonbepaling
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Uitgegeven op 30 september 2005.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van de
afdeling Juridische Zaken.
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Afdeling: Subsidies
Contactpersoon: G.J. van der Henst (tel. 023-5143332)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

