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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290,
tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties NoordHolland 2017.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat:
het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties
met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;
Gedeputeerde Staten daar waar sprake is van staatssteun, in het kader van
rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:
-artikel 55 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de
interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L 193);
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;
Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord-Holland 2017
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Topsportaccommodatie: sportaccommodatie die zich richt op het beoefenen van een
olympische of paralympische sport als bedoeld in bijlage 1 behorende bij deze regeling of
een sport die op het overzicht staat van regionale training centra in Noord-Holland van het
olympisch netwerk als bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling en:
ofwel op de lijst van regionale training centra in Noord-Holland genoemd in bijlage 2
behorende bij deze regeling, dan wel aantoonbaar op korte termijn een regionaal
trainingscentrum wordt,
ofwel door een landelijke sportbond als officieel landelijk trainingscentrum wordt
aangemerkt dan wel aantoonbaar op korte termijn het landelijk trainingscentrum wordt,
ofwel een sportaccommodatie die grote internationale sportevenementen organiseert.
b. Groot internationaal sportevenement : officieel wereldkampioenschap of Europees
kampioenschap, officieel jeugd wereldkampioenschap of jeugd Europees kampioenschap,
door de internationale bond erkende World- of Europacups en officiële
kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen, een wereldkampioenschap of Europees
kampioenschap.
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c. Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de
Europese Commissie van 25 juni 2014 (PbEU, L 193) waarbij bepaalde categorieën steun
op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU, L 193).
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. Maatregelen ten behoeve van een sportaccommodatie in de Provincie Noord-Holland die
ertoe leiden dat de sportaccommodatie geschikt wordt gemaakt als
topsportaccommodatie;
b. Maatregelen ten behoeve van een topsportaccommodatie in de provincie Noord-Holland
die er toe leiden dat deze beter geschikt wordt gemaakt voor gebruik als
topsportaccommodatie.
Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan:
a. eigenaren van sportaccommodaties;
b. exploitanten van sportaccommodatie, voor zover deze toestemming van de eigenaar
hebben.
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
1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:
a. een begroting van de kosten van de activiteit inclusief exploitatie voor de komende 2
jaar;
b. een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
c. een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;
d. de planning van de activiteit;
e. indien het een aanvraag voor een investering in een (toekomstig) regionaal
trainingscentrum of landelijk trainingscentrum betreft: een verklaring waarin de nationale
sportbond of NOC*NSF aangeeft dat deze sportaccommodatie een gedegen
trainingsprogramma voor topsporters of toptalent aanbiedt dan wel verwacht dat deze
locatie dit na afronding van de activiteit kan aanbieden;
f. indien het een aanvraag voor een investering in een sportaccommodatie betreft die
grote internationale sportevenementen organiseert: een document of verklaring van de
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(inter)nationale sportbond waarin aannemelijk wordt gemaakt dat deze
sportaccommodatie binnen vier jaar na indiening van de subsidieaanvraag een groot
internationaal sportevenement organiseert, dan wel de organisatie daarvan krijgt
toegewezen;
g. een afschrift van de ingediende aanvraag voor de voor de activiteit benodigde
omgevingsvergunning.
2. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 2
januari 2018 tot en met 1 februari 2018 17.00 uur is ontvangen.
3. Een aanvraag om subsidie wordt niet in behandeling genomen indien de aanvraag
buiten de in het vorige lid genoemde periode is ontvangen.
4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na sluiting van de in lid 2 genoemde
periode.
Artikel 7
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 voor dezelfde activiteit is verstrekt;
c. met de uitvoering van de activiteit gestart is voordat de subsidieaanvraag is ingediend;
d. de voor de activiteit benodigde omgevingsvergunning niet is aangevraagd;
e. de exploitatie van de topsportaccommodatie voor tenminste twee jaar naar het oordeel
van
gedeputeerde staten onhaalbaar is;
f. de sportaccommodatie niet toegankelijk is of toegankelijk wordt gemaakt voor
mindervaliden;
g. de sportaccommodatie niet gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor breedtesport;
h. 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;
i. de aanvrager van de subsidie een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in
paragraaf 2.1. van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun
(PbEU 2004, C 244).
Artikel 8
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten van investeringen in materiële en
immateriële activa voor de bouw of modernisering van sportinfrastructuur.
Artikel 9
1. De subsidie bedraagt 50 procent van de naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,-.
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
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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 10
Het subsidieplafond bedraagt € 2.120.385,39
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Artikel 11
1. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, worden aanvragen die voor subsidie in
aanmerking
komen gerangschikt op een prioriteitenlijst.
2. De rangschikking wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:
a. De accommodatie wordt door de bond aangemerkt als het officieel landelijk
trainingscentrum: 3 punten. Om dat aan te tonen wordt er een door de nationale bond
ondertekend document bij de aanvraag meegestuurd waarin wordt bevestigd dat deze
locatie het officieel landelijk trainingscentrum is of na afronding van de activiteit wordt.
Punten worden toegekend indien uit de documenten als bedoeld in artikel 6, eerste lid,
aanhef en onder e blijkt dat hieraan wordt voldaan;
b. De sportaccommodatie staat op de lijst van regionale training centra in Noord-Holland
als bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling onder regionale training centra
topsportprogramma’s: 3 punten. Punten worden toegekend indien uit de documenten als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e blijkt dat hieraan wordt voldaan;
c. De sportaccommodatie staat op de lijst van regionale training centra in Noord-Holland
als bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling onder potentiële regionale training
centra topsportprogramma’s: 2 punten. Punten worden toegekend indien uit de
documenten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e blijkt dat hieraan wordt
voldaan;
d. De sportaccommodatie staat op de lijst van regionale training centra in Noord-Holland
als bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling onder overige regionale training
centra: 1 punt. Punten worden toegekend indien uit de documenten als bedoeld in artikel
6, eerste lid, aanhef en onder e blijkt dat hieraan wordt voldaan;
e. De sportaccommodatie heeft van de internationale sportbond de organisatie van een
officieel wereldkampioenschap of Europees kampioenschap toegewezen gekregen dat
binnen vier jaar na indiening van de subsidieaanvraag zal plaatsvinden, of heeft
aannemelijk gemaakt dat een dergelijk sportevenement binnen vier jaar na indiening van
de subsidieaanvraag aan deze locatie wordt toegewezen: 3 punten. Punten worden
toegekend indien uit de documenten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f
blijkt dat hieraan wordt voldaan;
f. De sportaccommodatie heeft van de internationale sportbond de organisatie van een
officieel jeugd wereldkampioenschap, jeugd Europees kampioenschap, Worldcup,
Europacup of een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen, een
wereldkampioenschap of Europees kampioenschap gekregen dat binnen vier jaar na
indiening van de subsidieaanvraag zal plaatsvinden, of heeft aannemelijk gemaakt dat een
dergelijk sportevenement binnen vier jaar na indiening van de subsidieaanvraag aan deze
locatie wordt toegewezen: 2 punten. Punten worden toegekend indien uit de documenten
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f blijkt dat hieraan wordt voldaan;
4. De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst op basis van
het hoogste aantal punten.
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.
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Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht om:
a. binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking met de activiteiten te starten;
b. de topsportaccommodatie op een transparante en niet- discriminerende wijze voor
tenminste 20% van de jaarlijkse tijdscapaciteit 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
tariefvoorwaarden voor het gebruik van de topsportaccommodatie openbaar te maken.
Artikel 13
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
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 met ingang van 1 januari 2019.
3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie
topsportaccommodatie
Noord-Holland 2017.
Haarlem, 18 juli 2017
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Bijlage 1: Lijst van Olympische en Paralympische sporten
Bond

Sport

Discipline

Atletiekunie

Atletiek

Badminton Nederland

Badminton

Koninklijke
Nederlandse Base en
Softball Bond

Baseball

Atletiek
Para-atletiek
Badminton
Para-badminton
Baseball heren

Olympisch/
Paralympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Softball
Basketball

Softball dames
Basketball

Olympisch
Olympisch

Bobslee

Rolstoelbasketball
3x3 Basketball
Bobslee

Paralympisch
Olympisch
Olympisch

Rodelen
Boksen
Curling

Skeleton
Rodelen
Boksen
Curling

Olympisch
Olympisch
Olympisch
Olympisch

Boccia

Rolstoelcurling
Boccia

Paralympisch
Paralympisch

Goalball
Rugby
Sledgehockey
Voetbal
Golf

Goalball
Rolstoelrugby
Sledgehockey
Blindenvoetbal
Golf

Paralympisch
Paralympisch
Paralympisch
Paralympisch
Olympisch

Gymnastiek

Ritmische gymnastiek

Olympisch

Nederlands Handbal
Verband
Nederlandse Handboog
Bond

Handbal

Trampolinespringen
Turnen
Handbal

Olympisch
Olympisch
Olympisch

Handboogsport

Recurve

Olympisch

Koninklijke
Nederlandse Hippische
Sportfederatie

Paardrijden

Para-handboogsport
Dressuur

Paralympisch
Olympisch

Koninklijke
Nederlandse Hockey
Bond
Nederlandse IJshockey
Bond
Judo bond Nederland

Hockey

Eventing
Springen
Para-dressuur
Hockey

Olympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch

IJshockey

IJshockey

Olympisch

Judo

Karate Do Bond
Nederland
Nederlandse Klim- en
Bergsport Vereniging

Karate

Judo
VI Judo
Karate sparring

Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Klimmen

Sportklimmen dames

Olympisch

Sportklimmen heren

Olympisch

Nederlandse Basketball
Bond

Bob en Slee Bond
Nederland

Nederlandse Boksbond
Nederlandse Curling
Bond
Gehandicaptensport
Nederland

Nederlandse Golf
Federatie
Koninklijke
Nederlandse
Gymnastiek Unie

7

89

2017
Koninklijke
Nederlandse
Krachtsport &
Fitnessbond

Gewichtheffen

Gewichtheffen

Olympisch

Worstelen

Olympisch

Powerliften
Roeien

Worstelen GrieksRomeins
Worstelen vrije stijl
Para-powerliften
Roeien

Rugby

Para-roeien
Rugby Sevens

Paralympisch
Olympisch

Schaatsen

Kunstrijden

Olympisch

Schermen

Langebaanschaatsen
Shorttrack
Degen

Olympisch
Olympisch
Olympisch

Koninklijke
Nederlandse
Schietsport Associatie

Schieten

Floret
Sabel
Rolstoelschermen
Sportschieten

Olympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Skateboard Federatie
Nederland

Skateboarden

Moderne vijfkamp
Skateboard Park

Olympisch
Olympisch

Nederlandse Ski
Vereniging

Skiën

Skateboard Street
Alpine skiën

Olympisch
Olympisch
Olympisch
Olympisch
Olympisch
Olympisch
Olympisch
Paralympisch
Paralympisch
Paralympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Koninklijke
Nederlandsche Roei
Bond
Nederlandse Rugby
Bond
Koninklijke
Nederlandse
Schaatsenrijders Bond

Koninklijke
Nederlandse Algemene
Schermbond

Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Holland Surfing
Association
Taekwondo Bond
Nederland

Surfen

Freestyle skiën
Langlaufen
Skispringen
Noordse combinatie
Snowboard
Para-alpine skiën
Para-langlaufen
Para-snowboard
Biatlon
Para-biatlon
Golfsurfen

Taekwondo

Taekwondo sparren

Olympisch

Nederlandse
Tafeltennis Bond

Tafeltennis

Para-taekwondo
Tafeltennis

Paralympisch
Olympisch

Koninklijke
Nederlandse Lawn
Tennis Bond

Tennis

Para-tafeltennis
Tennis

Paralympisch
Olympisch

Nederlandse Triathlon
Bond

Triatlon

Rolstoeltennis
Triatlon

Paralympisch
Olympisch

Koninklijke

Voetbal

Para-triatlon
Voetbal

Paralympisch
Olympisch

Biatlon
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Nederlandse Voetbal
Bond
Koninklijke
Nederlandse Volleybal
Bond

Watersportverbond

Koninklijke
Nederlandsche Wielren
Unie

Koninklijke
Nederlandse Zwembond

Volleybal

Beachvolleybal

Olympisch

Zeilen
Wielrennen

Volleybal
Para-volleybal
Kano Slalom
Kano Sprint
Para-kano
Zeilen
Baanwielrennen

Olympisch
Paralympisch
Olympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch
Olympisch

Zwemmen

BMX
Mountainbike
Wegwielrennen
Para-wielrennen
Schoonspringen

Olympisch
Olympisch
Olympisch
Paralympisch
Olympisch

Synchroonzwemmen
Waterpolo
Zwemmen
Para-zwemmen

Olympisch
Olympisch
Olympisch
Paralympisch

Kano
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Bronnen:
1. Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020 van NOC*NSF (vastgesteld door de
Algemene Vergadering op 9 mei 2016)
2. OFFICIAL PROGRAMME OF THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 van IOC (vastgesteld op 9 juni 2017)
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Bijlage 2: Overzicht regionale training (RTC) in Noord-Holland (Olympisch Netwerk NoordHolland)
RTC TOPSPORTPROGRAMMA’S
RTC
Triathlon
Baanwielrennen
Baanwielrennen
Judo
Turnen – Dames*

LOCATIE
Alkmaar
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Zwemmen
Honkbal
Honkbal
Judo
Schaatsen
Turnen – Dames*
Turnen – Heren*
Zeilen
Korfbal

Amsterdam
Bussum
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Hoofddorp
Hoofddorp
Medemblik
Zaanstad

Uitleg: bovenstaande RTC’s staan onder regie van de betreffende sportbond en staan op de lijst van het
Topsportprogramma2020 (de focus-sporten) van NOC*NSF en voldoen aan de criteria van
NOC*NSF.
*Turnen wordt in de zomer van 2017 erkend door NOC*NSF als RTC.

POTENTIELE RTC TOPSPORTPROGRAMMA’S
RTC
LOCATIE
Handbal - Dames
Alkmaar
Atletiek (Mila)
Alkmaar/Castricum
Softbal –Dames*
Alkmaar
Volleybal – Dames
Alkmaar
Rugby**
Alkmaar
Atletiek
Rugby**

Amsterdam
Hilversum

Uitleg: de potentiële RTC Topsportprogramma’s staan onder regie van de bond en staan ook op de lijst van
het Topsportprogramma2020 maar voldoen nog niet aan alle criteria van NOC*NSF.
*Softbal is in oprichting en zal waarschijnlijk in de loop van 2017 erkend worden.
**Rugby wordt in de loop van 2017 erkend.

OVERIGE RTC'S
RTC
Damesvoetbal
Schermen
Trampolinespringen
Schermen
Squash

LOCATIE
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Amsterdam
Hoofddorp

Synchroonzwemmen
Paardensport
Waterpolo

Hoofddorp
Waarland
Zaanstad

Uitleg: dit zijn RTC’s die niet aan de criteria van NOC*NSF voldoen, maar kunnen wel op de lijst van het
Topsportprogramma2020 voorkomen.

Uitgegeven op 24 juli 2017
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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