
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 9 april 2013,  
nr. 148369, tot wijziging van de 
Uitvoeringsregeling subsidie stelling 
van Amsterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie Noord-Holland 2011  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het gewenst is de Uitvoerings
regeling subsidie stelling van Amsterdam en 
Nieuwe Hollandse Waterlinie NoordHolland 2011 
te wijzigen;
 
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening NoordHolland 2011;

Besluiten:

Artikel I
De Uitvoeringsregeling subsidie stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
NoordHolland 2011 wordt als volgt gewijzigd:
 
Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 5a toe
gevoegd, luidende:

Artikel 5a
Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,.

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,              2013.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Bijlage: geconsolideerde tekst van de 
Uitvoeringsregeling subsidie Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie Noord-Holland 2011 na wijziging

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Water
linie: de gebieden die zijn omschreven in de 
Structuurvisie NoordHolland 2040.

Artikel 2 
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende 
activiteiten die passen binnen het Uitvoerings
programma Stelling van Amsterdam 20092013 
en het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de Vechtstreek Noord: 
a  marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies 

naar de mogelijkheden van economische 
benutting van onderdelen van de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Water
linie in de Vechtstreek Noord;

b  onderzoeken die bijdragen aan de ontwikke
ling en behoud van de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 
Vechtstreek Noord;

c  de organisatie en uitvoering van publieks
evenementen, toeristische of recreatieve 
projecten en programma’s of routes, waarbij 
de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in de Vechtstreek Noord 
niet slechts als podium worden gebruikt;

d  samenwerking tussen forteigenaren of 
terreinbeheerders om de informatievoor
ziening over Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in de Vecht
streek Noord te verbeteren;

e  de organisatie en uitvoering van communica
tiecampagnes gericht op voorlichting en 
educatie van het publiek betreffende de hele 
of een gedeelte van de Stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 
Vechtstreek Noord.

Artikel 3 
Subsidies van minder dan € 5.000, worden niet 
verstrekt.

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

Artikel 4 
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  er voor de activiteiten genoemd onder artikel 

2 lid a t/m c geen schriftelijke toestemming 
voor het project is van de eigenaar;

b  de aanvrager voor dezelfde activiteit al subsi
die van ons heeft ontvangen; 

c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 
aan gevraagd is begonnen voordat de aan
vraag door ons is ontvangen;

d  de activiteit niet financieel haalbaar is.

Artikel 5 
1  Wij beslissen over de ingediende aanvragen 

binnen 13 weken na ontvangst van een aan
vraag om subsidieverlening. 

2  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
wordt ingediend binnen 13 weken na het tijd
stip waarop de activiteit in overeenstemming 
met de beschikking tot subsidieverlening 
moet zijn voltooid.

3  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;

4  Wij stellen voor de aanvraag als bedoeld in 
het derde lid een formulier vast;

5  Wij beslissen over aanvragen om vaststelling 
binnen 13 weken na ontvangst van een aan
vraag om vaststelling.

Artikel 5a
Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,.

Artikel 6 
Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2 komen 
uitsluitend de rechtstreeks aan de activiteit toe te 
rekenen voorbereidings en uitvoeringskosten in 
aanmerking voor subsidie.

Artikel 7 
1  Een subsidie op grond van deze regeling 

bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met 
een maximum van € 50.000, per aanvraag.

2  Indien de activiteit gedeeltelijk uit anderen 
hoofde wordt gesubsidieerd, wordt in afwij
king van het eerste lid het subsidiebedrag 
zodanig vastgesteld dat het totaal van alle 
subsidies voor de activiteit niet hoger is dan 
het bedrag dat op grond van een Europese 
vrijstellingsverordening verstrekt mag 
worden.

3  Indien de uitvoering van de activiteit gedeelte
lijk uit anderen hoofde wordt gesubsidieerd, 
wordt in afwijking van het eerste lid het 
subsidiebedrag zodanig vastgesteld dat het 
totaal van alle subsidies voor de activiteit ten 
hoogste 100% van de totale kosten bedraagt.

Artikel 8 
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 
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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 honore
ring van deze aanvragen het subsidieplafond 
wordt overschreden, wordt de aanvraag met 
de laagste projectkosten als eerste in behande
ling genomen.

Artikel 9 
De subsidieontvanger is verplicht binnen één jaar 
na subsidieverlening aan te vangen met de activi
teiten waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 10 
1  Deze regeling treedt inwerking met ingang 

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

2  Deze regeling vervalt op 31 december 2013.
3  Deze regeling wordt aangehaald als: 

Uitvoeringsregeling subsidie Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
NoordHolland 2011.

4  De Uitvoeringsregeling Stelling van 
Amsterdam NoordHolland 2010, zoals 
gepubliceerd in Provinciaal blad 2009/155, 
wordt ingetrokken.

Uitgegeven op 24 april 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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