
Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van 17 juni 2014  
nr. 186230-367837, tot vaststelling van 
de Uitvoeringsregeling subsidie 
topsport accommodaties Noord-Holland 
2014. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het gewenst is om bij te dragen 
aan investeringen in topsportaccommodaties 
met een (inter)nationale uitstraling in Noord-
Holland; 

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

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie topsport accommo-
daties Noord-Holland 2014 

Artikel 1 
In deze regeling wordt onder topsportaccommo-
da tie verstaan: een sportaccommodatie waar 
door een nationale of internationale sportbond 
sportevenementen worden georganiseerd en die 
als trainingslocatie voor de nationale ploegen 
gebruikt wordt.

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a  investeringen in sportaccommodaties in de 

provincie Noord-Holland die ertoe leiden dat 
de sportaccommodatie geschikt wordt 
gemaakt als topsportaccommodatie;

b  investeringen in topsportaccommodaties in 
de provincie Noord-Holland.

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten en 
landelijke sportbonden.

Artikel 4
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies 
van minder dan € 5.000,-.

Artikel 5 
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen 
subsidieverlening aan de subsidievaststelling 
vooraf.   

Artikel 6
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond 
vast. 

Artikel 7
1  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend 

door middel van een door gedeputeerde staten 
beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

2  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend 
indien de aanvraag in de periode van 30 juli 
tot en met 3 september 2014 is ontvangen.

3  Een aanvraag om subsidie wordt niet in 
behandeling genomen indien:

 a  de aanvraag buiten de in het vorige lid 
genoemde periode is ontvangen;

 b  de activiteit reeds is gestart voordat de 
aanvraag om subsidie is ontvangen.

4  Gedeputeerde staten beslissen vóór 19 
november 2014.

Artikel 8
Subsidie wordt geweigerd indien:
a  de activiteit niet financieel haalbaar is;
b  voor de sportaccommodatie in de afgelopen  

5 jaar reeds door gedeputeerde staten een 
subsidie is verstrekt;

c  de voor de activiteit benodigde omgevings-
vergunning niet onherroepelijk is

d  de exploitatie van de topsportaccommodatie 
voor tenminste 3 jaar naar het oordeel van 
gedeputeerde staten onhaalbaar is;

e  de sportaccommodatie niet geschikt is of 
geschikt wordt gemaakt voor gehandicapten-
sport;

f  de sportaccommodatie niet gebruikt wordt of 
gebruikt gaat worden voor breedtesport;

g  ten aanzien van de aanvrager van de subsidie 
er een bevel tot terugvordering uitstaat van 
de Europese Commissie ingevolge een eerder 
besluit van de Europese Commissie waarbij 
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
interne markt is verklaard;
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g  de aanvrager van de subsidie een onderne-
ming in moeilijkheden is als bedoeld in 
paragraaf 2.1. van de Communautaire 
richtsnoeren voor reddings- en herstructure-
ringssteun (pb EU 2004, C 244).

Artikel 9
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de 
kosten van investeringen in onroerende zaken.

Artikel 10
De subsidie bedraagt 50 procent van de naar het 
oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke 
kosten. 

Artikel 11
1  De subsidie wordt verstrekt onder de 

opschortende voorwaarde dat er binnen 6 
maanden na ontvangst van de subsidie-
beschikking een uitvoeringsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet 
bestuursrecht tot stand komt.

2  De uitvoeringsovereenkomst bevat tenminste 
bepalingen omtrent de verrekening van de 
netto-inkomsten uit die door de investering 
in de topsportaccommodatie gegenereerd 
worden gedurende de afschrijvingsperiode 
van de investering waarvoor subsidie is 
verleend.

Artikel 12
1  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, 

worden aanvragen die voor subsidie in aan-
merking komen gerangschikt op een priori-
teitenlijst. 

2  De rangschikking wordt bepaald door de 
hoogte van de gevraagde subsidie uitgedrukt 
in een percentage van de subsidiabele kosten 
als bedoeld in artikel 9 

3  De aanvraag met het laagste percentage als 
bedoeld in het tweede lid wordt het hoogste 
gerangschikt.

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

5  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 de laagste subsidiabele 
kosten als eerste gehonoreerd.

Artikel 13
De subsidieontvanger is verplicht om:
a  het logo of de naam van de provincie op alle 

publiciteitsuitingen te plaatsen die betrek-
king hebben op de gesubsidieerde activiteit.

b  de topsportaccommodatie op een transpa-
rante en niet- discriminerende wijze voor 
tenminste 20% van de jaarlijkse tijdscapaci-
teit te laten gebruiken door andere prof- of 
amateursporters dan de nationale selecties; 

c  de opdracht om de werkzaamheden in de 
sportaccommodatie op een transparante en 
niet-discriminerende wijze te gunnen;

d  indien de topsportaccommodatie door een 
profsportclub gebruikt wordt, de tariefvoor-
waarden voor het gebruik van de topsport-
accommodatie openbaar te maken;

e  binnen 12 maanden na ontvangst van de 
beschikking met de activiteiten te starten.

Artikel 14
1  Een aanvraag tot vaststelling wordt 

ingediend binnen 13 weken na voltooiing van 
de activiteit.

2  Indien de subsidieontvanger een gemeente 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 vast-
stelling van de subsidie.

Artikel 15
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 2016.

3  Deze regeling wordt aangehaald als 
Uitvoeringsregeling subsidie topsport-
accommodatie Noord-Holland 2014.

Haarlem, 17 juni 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 23 juni 2014.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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