
Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van 26 augustus 2014, 
nr. 435505-435560, tot vaststelling van 
de Uitvoeringsregeling subsidie 
ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en 
Pettemer Zeewering Noord-Holland 2014.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het ter uitvoering van het 
Uitvoeringsprogramma Kust van de provincie 
Noord-Holland, wenselijk is om door subsidie-
verstrekking aan fysieke ruimtelijke activiteiten 
een impuls te geven aan de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit rondom de dijkversterking 
van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, 
gelegen in het gebied tussen Camperduin en 
Callantsoog;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke 
kwaliteit Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering Noord-Holland 2014. 

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder:
a landschappelijke kwaliteit: de essentiële 

elementen en kenmerken van landschappen, 
fysiek van aard, zoals beschreven in de Lei-
draad Landschap en Cultuurhistorie; 

b natuurlijke waarden: de biotische en 
abiotische waarden van een gebied;

c ruimtelijke kwaliteit: de landschappelijke en 
natuurlijke kwaliteit en ruimtelijke gebruiks-
waarde van een gebied zoals beschreven in 
het Uitvoeringsprogramma Kust Noord-
Holland;

d verbreding van de landbouw: de uitbouw van 
primaire agrarische bedrijfsactiviteiten met 
recreatieve en toeristische activiteiten.

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke 
ruimtelijke activiteiten die worden uitgevoerd in 
het gebied dat is aangeduid op de bij deze 
uitvoeringsregeling behorende kaart en die 
leiden tot:
a de realisatie van recreatieve en toeristische 

voorzieningen, paden en overstappunten, die 
openbaar toegankelijk zijn; 

b verbetering van de landschappelijke kwali teit, 
de natuurlijke waarden of de natuur beleving;

c verbreding van de landbouw.

Artikel 3
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies 
van minder dan € 5.000,-.

Artikel 4
Bij subsidies van minder dan € 10.000,-  gaat 
geen subsidieverlening aan de subsidievast-
stelling vooraf.

Artikel 5
1 Een aanvraag om subsidie wordt niet 

behandeld indien met de uitvoering is gestart 
voordat de aanvraag is ontvangen.

2 Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
 a een begroting van de kosten van de 

activiteit;
 b een financieringsplan van de kosten van 

de activiteit;
 c een inhoudelijke beschrijving van de 

activiteit;
 d een afschrift van de kaart die bij deze 

uitvoeringsregeling wordt gepubliceerd, 
met daarop  een aanduiding van de 
plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd, 
en

 e een beheer- en onderhoudsplan.

Artikel 6
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond 
vast. 
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Artikel 7
1 Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend 

indien deze uiterlijk op 14 november 2014 is 
ontvangen.

2 Een aanvraag om subsidie die na 14 november 
2014 wordt ontvangen, wordt niet in 
behandeling genomen.

3 Gedeputeerde staten beslissen binnen 16 
weken na 14 november 2014.

Artikel 8
Subsidie wordt geweigerd indien:
a de activiteit niet financieel haalbaar is;
b de activiteit betrekking heeft op fysieke 

logies- en horecavoorzieningen;
c de activiteit betrekking heeft op het ver-

richten van regulier beheer of achterstallig 
onderhoud.

Artikel 9
1 Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die 

naar het oordeel van gedeputeerde staten 
direct samenhangen met de uitvoering van 
de activiteit.

2 Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten 
van:

 a personeelskosten van de aanvrager;
 b planvorming en grondaankoop;
 c promotie, marketing en evenementen;
 d ontwikkeling van educatieve 

programma’s;
 e de aanvraag om het verkrijgen van een 

vergunning.

Artikel 10
1 De subsidie bedraagt 50 procent van de 

subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000,-.
2 Indien toepassing van het eerste lid zou 

leiden tot het overtreden van het verbod op 
het geven van staatssteun in de zin van 
artikel 107, eerste lid, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, 
wordt het subsidiebedrag in afwijking van 
het eerste lid zodanig vastgesteld dat het 
totaal van alle subsidies voor de activiteit niet 
hoger is dan het bedrag dat op grond van de 
van toepassing zijnde vrijstellings-
verordeningen van de Europese Commissie 
verstrekt mag worden.

Artikel 11
1 De aanvragen die voor subsidie in 

aanmerking komen, worden gerangschikt op 
een prioriteitenlijst. 

2 De rangschikking wordt bepaald door het 
totaal aantal punten dat wordt gehaald op 
basis van de volgende criteria:

 a de mate waarin de identiteit van het 
gebied wordt versterkt door de activiteit;

 b publieke toegankelijkheid en publieks-
vriendelijkheid van de activiteit;

 c het aantal jaren dat de activiteit in 
gebruik zal zijn;

 d de afstemming met partijen in de regio;
 e de bijdrage van de activiteit aan de ont-

wikkeling van de natuur of de beleving 
van de natuur. 

3 Voor het criterium genoemd in het tweede 
lid, onderdeel a, kan acht punten worden 
behaald. Voor de criteria genoemd in het 
tweede lid, onderdelen b, c, d en e kan per 
criterium vier punten worden behaald.

4 Bij een totaalscore van minder dan 12 punten 
wordt de aanvraag om subsidie geweigerd.

5 De aanvragen worden gehonoreerd naar de 
volgorde op de prioriteitenlijst.

6 Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats 
op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en 
door honorering van deze aanvragen het 
subsidieplafond wordt overschreden, wordt 
de aanvraag met het hoogste percentage 
cofinanciering als eerste gehonoreerd. Indien 
dit gelijk is zal er een loting plaatsvinden.

Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht om:
a het logo of de naam van de provincie op alle 

publiciteitsuitingen te plaatsen die betrekking 
hebben op de gesubsidieerde activiteit;

b binnen 18 maanden na ontvangst van de 
subsidiebeschikking een aanvang te maken 
met de uitvoering van de activiteit;

c uiterlijk op 31 december 2018 de activiteit 
volledig te hebben uitgevoerd.

Artikel 13
1 Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend 

binnen 13 weken na voltooiing van de 
activiteit.

2 Indien de subsidieontvanger een gemeente, 
of een openbaar lichaam dat is ingesteld op 
grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is, wordt de 
aanvraag tot vaststelling van de subsidie 
uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op 
het jaar  waarin de activiteit is voltooid, 
ingediend.

3 Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag 
als bedoeld in het tweede lid een formulier 
vast. 

4 Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken 
na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling 
van de subsidie.

Artikel 14
1 Deze regeling treedt in werking met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.
3 Deze regeling wordt aangehaald als 
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Haarlem, 26 augustus 2014.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Uitgegeven op 4 september 2014.

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris
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