
Uitvoeringsregeling openbare 
verlichting Noord-Holland 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

Maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 29 maart 2011, onder nummer 19 het 
volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is een bijdrage te 
leveren aan het verminderen van CO²- uitstoot 
door middel van energiezuinige en duurzame 
openbare verlichting;

Besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling openbare verlichting 
Noord-Holland 2011.

Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan 
onder:
a  areaal: het volledige bestand aan openbare 

verlichting binnen één gemeente;
b  verlichtingsscan: een inventarisatie van het 

huidige areaal en een inventarisatie om het 
huidig areaal energiezuiniger te maken.

Artikel 2 
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in 
Noord-Holland

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt voor:
a het uitvoeren van een verlichtingsscan;
b  het opstellen van een beleidsplan voor 

openbare verlichtingsinstallaties;
c  het opstellen van een uitvoeringsprogramma 

voor het aanpassen van de openbare 
verlichting op basis van een uitgevoerde 
verlichtingsscan.

Artikel 4
Subsidie wordt geweigerd indien:
a  aan de aanvrager in 2010 reeds voor één van 

de activiteiten subsidie is verstrekt;
b  er aan de aanvrager op grond van deze 

regeling reeds subsidie is verstrekt.

Artikel 5
Subsidie wordt verstrekt voor kosten die na 4 
maart 2009 gemaakt zijn.

Artikel 6
Subsidie wordt niet verstrekt voor:
a  materiaalkosten voor openbare verlichting;
b  de kosten van werkzaamheden aan het areaal;
c  de kosten van ontwerpwerkzaamheden van 

nieuwe gemeentelijke openbare verlichtings-
installaties

Artikel 7
1  Aanvragen om subsidie worden behandeld op 

volgorde van ontvangst. 
2  Wanneer een aanvrager op grond van 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 datum waarop de aanvraag is 
aangevuld.

3  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag 
door ons worden ontvangen en door hono-
rering van deze aanvragen het subsidie plafond 
wordt overschreden, wordt de aanvraag van de 
gemeente met het grootste areaal als eerste in 
behandeling genomen.

4  De aanvraag om vaststelling van de subsidie 
wordt ingediend binnen 13 weken na vol-
tooiing van de activiteit.

5  Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst 
van de in het eerste en vierde lid genoemde 
aanvragen.

Artikel 8
De subsidie bedraagt 100% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten tot een maximum 
van € 10.000,–.
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Artikel 9
Het subsidieplafond bedraagt € 400.000,–

Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om:
a  de activiteit voor 1 december 2012 te hebben 

afgerond;
b  het beleidsplan als bedoeld in artikel 2 onder 

b. of het uitvoeringsprogramma als bedoeld 
in artikel 2 onder c. door het college van 
burgemeester en wethouders vast te stellen.

Artikel 11
1  Deze regeling treedt in werking op 22 april 

2011.
2  Deze regeling vervalt op 31 december 2011.
3  Deze regeling wordt aangehaald als 

Uitvoeringsregeling openbare verlichting 
Noord-Holland 2011.

Haarlem, 29 maart 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.

Uitgegeven op 31 maart 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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