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Besluit van gedeputeerde staten van
Noord-Holland, van 16 april 2013,
nr. 173585/173586, tot vaststelling van
de Uitvoeringsregeling subsidie water
als economische drager watergebonden
bedrijvigheid, Noord-Holland 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
overwegende dat:
provinciale staten op 24 september 2012 hebben
besloten om middelen beschikbaar te stellen ten
behoeve van projecten watergebonden bedrijvig
heid;

Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie.
Artikel 2
Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen.
Artikel 3
Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werk
zaamheden die ertoe leiden dat op aan vaarwater
gelegen bedrijventerreinen in Noord-Holland
beter gebruik wordt gemaakt van dat water.
Artikel 4
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies
van minder dan € 5.000,-.

op 30 oktober 2012 met de Economische
Versnellingsactie een pakket aan maatregelen is
vastgesteld, waarmee een impuls wordt gegeven
aan de economie van Noord-Holland;

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

in het kader van deze maatregelen ook een
nieuwe uitvoeringsregeling Water als Economi
sche Drager, watergebonden bedrijvigheid,
voorzien is;

Artikel 6
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 activi
teit;
d	een tijdsplanning van de activiteit.

het wenselijk is een regeling te treffen voor het
verstrekken van subsidies ten behoeve van fysieke
werkzaamheden die worden verricht in het kader
van kade en watergebonden bedrijvigheid;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie water als economi
sche drager watergebonden bedrijvigheid, NoordHolland 2013
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	
fysieke werkzaamheden: de uitvoering van aarden nagelvaste werken op een bedrijven
terrein;
b	
bedrijventerrein: een bedrijventerrein als
bedoeld in artikel 1, onderdeel 8, van de
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Artikel 7
Het subsidieplafond gedurende de looptijd van
deze uitvoeringsregeling bedraagt € 3.950.000,-.
Artikel 8
Per aanvrager wordt slechts één aanvraag om
subsidie in behandeling genomen.
Artikel 9
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.

2013 | 57
3	Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag
worden ontvangen en door honorering van
deze aanvragen het subsidieplafond wordt
overschreden, wordt de aanvraag met de
laagste projectkosten als eerste in behande
ling genomen.
4	Gedeputeerde staten beslissen binnen 16
weken na ontvangst van een aanvraag.
Artikel 10
Een subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
a	reeds is begonnen met de uitvoering van de
activiteit op het moment dat de aanvraag is
ontvangen;
b	de realisatie van de activiteit financieel niet
haalbaar is;
c	de subsidie wordt aangevraagd voor beheer en
onderhoud of vervanging van bestaande
voorzieningen;
d	reeds provinciale subsidie is verstrekt voor
dezelfde activiteit;
e	de activiteit niet past binnen het vigerende
bestemmingsplan, dan wel binnen een vast
gesteld ontwerp-bestemmingsplan.
Artikel 11
Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:
a	voorbereiding van en procesmanagement bij
de uitvoering van de activiteit;
b	de aanvraag van de vereiste vergunningen;
c	aanschaf van materieel ten behoeve van de
exploitatie van het bedrijventerrein;
d	inrichting en beveiliging van de bouwplaats.
Artikel 12
Indien de ontvanger voor dezelfde activiteit
bijdragen of subsidie van derden ontvangt, wordt
de subsidie zodanig berekend dat het totale
bedrag niet meer bedraagt dan 100% van de
kosten van de activiteit.
Artikel 13
1	De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele
kosten tot een maximum van € 750.000,-.
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 vrijstellingsverordenin
gen van de Europese Commissie verstrekt
mag worden.
Artikel 14
De subsidieontvanger is verplicht om binnen één
jaar na de subsidieverlening met de activiteit te
beginnen en deze binnen twee jaar na aanvang
af te ronden.
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Artikel 15
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend
binnen 13 weken na voltooiing van de activi
teit.
2	Indien de subsidieontvanger een gemeente,
of een openbaar lichaam dat is ingesteld op
grond van de Wet gemeenschappelijke rege
lingen 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	Een aanvraag om vaststelling omvat in ieder
geval een inhoudelijk verslag van de activiteit
met daarin opgenomen informatie over de
werkgelegenheid die de activiteit met zich
mee heeft gebracht.
5	Gedeputeerde staten beslissen binnen 13
weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Artikel 16
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 31 december 2014.
3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling subsidie water als
economische drager watergebonden
bedrijvigheid, Noord-Holland 2013.
Haarlem, 16 april 2013.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 22 april 2013.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

