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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 november 2014,  

nr. 71632-484631, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering 

(Wayfinding) OV-knooppunten Noord-Holland 2014 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Overwegende dat het gewenst is om de Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering 

(Wayfinding) OV-knooppunten Noord-Holland 2014 te wijzigen; 

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

 
Besluiten: 

Artikel I 
De Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering (Wayfinding) OV-knooppunten Noord-Holland 
2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 5 komt te luiden:  
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk 14 november 2014 is 
ontvangen. 
 
B 
De bijlage als bedoeld in artikel 7 wordt vervangen door de bijlage die behoort bij dit besluit.  
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het wordt geplaatst. 
 
Haarlem, 4 november 2014. 

 
Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

 
J.W. Remkes, voorzitter. 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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Bijlage bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 4 november 2014, nr. 71632-
484631, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering (Wayfinding) OV-
knooppunten Noord-Holland 2014  

PRORAIL BV 

WELKE ACTIVITEIT WAAR BESTEKNUM-
MER 

KOSTEN INCL. VAT 
16% EN 
ONVOORZIEN 10%  

Plaats verwijzingskaart naar 
bus en tram in hal 

Amsterdam Amstel 13.03.02 
 

€ 10.000,- 

Plaats DRIS in metroverdeelhal Amsterdam Centraal 23.16.02 € 114.000,- 
Plaats verlicht identificatiebord 
naar zijopgang spoor 1  

Heemstede-Aerdenhout 02.08.01 € 6.000,- 

  TOTAAL € 130.000,- 

 

GEMEENTE AMSTERDAM: DIVV 

WELKE ACTIVITEIT WAAR BESTEKNUMMER KOSTEN INCL. VAT 
16% EN 
ONVOORZIEN 10%  

Verwijderen fietskluis Amsterdam Lelylaan 14.08.03  
Verwijderen fietskluizen De Vlugtlaan 01.04.08  
Verwijderen fietskluizen Heemstedestraat 50.4.02.04  
Verwijderen fietskluizen en 
plaatsen reguliere 
fietsenrekken 

Henk Sneevlietweg 50.5.02.02  

Verwijderen fietskluizen Isolatorweg 50.1.02.05  
Verwijderen fietskluizen Jan van Galenstraat 50.2.03.03  
Verwijderen fietskluizen Van der Madeweg 50.7.04.07  
Verwijderen fietskluizen Postjesweg 50.3.03.02  
Verwijderen fietskluizen Venserpolder 53.1.01.06  
  TOTAAL € 6.000,- 

 

GEMEENTE AMSTERDAM: STADSDEEL WESTPOORT 

WELKE ACTIVITEIT WAAR BESTEKNUMMER KOSTEN INCL. VAT 
16% EN 
ONVOORZIEN 10%  

Identificatiebord 
betaalautomaat 

Sloterdijk 03.22.03  

Plaats P&R-
identificatieborden 

Sloterdijk 03.22.01  

  TOTAAL € 25.000,- 

 

  

 

TOTAAL:  . € 161.000,- 
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Bijlage: integrale  tekst  van de Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering (Wayfinding) OV-
knooppunten Noord-Holland 2014 na wijziging 

Artikel 1 
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van de activiteiten die zijn opgenomen in bijlage I 
bij deze uitvoeringsregeling aan de in deze bijlage genoemde rechtspersonen.  

Artikel 2 
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt. 

Artikel 3  
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling 
vooraf.  

Artikel 4 
Een aanvraag om subsidie bevat tenminste een plan van aanpak met een beschrijving van de uit te 
voeren activiteiten en een tijdschema.  

Artikel 5 
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk 14 november 2014 is 
ontvangen.  

Artikel 6 
Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie. 

Artikel 7 

1. Subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat in de bijlage per aanvrager voor de desbetreffende 
activiteiten is opgenomen. 

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 vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie 
verstrekt mag worden.  
 

Artikel 8 
De subsidieontvanger is verplicht om de gerealiseerde activiteiten tenminste tien jaar in stand te 
houden en deze in goede staat te onderhouden.  
 
Artikel 9 

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 met ingang van 1 januari 2015.  
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3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie bewegwijzering (Wayfinding) 
OV-Knooppunten Noord-Holland 2014. 
 

 

 

Uitgegeven op 11 november 2014. 

 

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


