
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 4 februari 2008, nr. 2008-8368, tot 
bekendmaking van de verlenging regeling 
bijdrage beeldkwaliteitsplannen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat zij in hun vergadering van 2 oktober 2007, 
onder nr. 14 het volgende besluit hebben genomen:

n  de Regeling bijdrage Beeldkwaliteitsplannen 
Noord-Holland 2006 met 1 jaar te verlengen en 
dus te laten vervallen op 31 december 2008. 

Haarlem, 2 oktober 2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

P
ro

vi
nc

ia
al

 b
la

d

18

�

2008



Regeling bijdrage beeldkwaliteitsplannen Noord-
Holland 2006 

Doelgroep 

Artikel � 

lid 1 
Op grond van deze regeling kunnen gedeputeerde 
staten subsidies verlenen aan de gemeenten Alkmaar, 
Andijk, Anna Paulowna, Beemster, Bergen, Castricum, 
Den Helder, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, 
Graft De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hoorn, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Niedorp, 

2007 

Noorder-Koggenland, Obdam, Oostzaan, Opmeer, 
Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, 
Wervershoof, Wester-Koggenland, Waterland, 
Wieringen, Wieringermeer, Wognum, Wormerland, 
Zeevang en Zijpe. 

lid 2 
Op grond van deze regeling kunnen gedeputeerde 
staten eveneens subsidies verlenen aan de gemeenten 
die vallen binnen het werkingsgebied van de nog vast 
te stellen streekplanherziening ‘Begrenzing Nationaal 
landschap Laag Holland’. 

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt 

Artikel 2 
De subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in de 
kosten van het maken van een beeldkwaliteitsplan zoals 
bedoeld in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, 
vastgesteld door Provinciale Staten op 25 oktober 2004. 

Artikel 3 
De subsidie wordt uitsluitend verleend indien het te 
maken beeldkwaliteitsplan naar het oordeel van 
gedeputeerde staten: 

n  voldoende aandacht zal besteden aan de vijf 
aspecten welke in paragraaf 7.2 van het Ontwik-
kelingsbeeld Noord-Holland Noord worden 
opgesomd; en 

n  voor het geheel van de gemeente zal gelden dan 
wel ten minste 50% van het grondgebied; en; 

n  niet in strijd is met eerdergenoemd ontwikkelings-
beeld en streekplan en het Beleidskader Landschap 
en Cultuurhistorie Noord-Holland; en 

 
n  vóór de uitwerking van de bestemmingsplannen 

of inrichtingsplannen tot stand zal komen. 

De aanvraag 

Artikel 4 
De aanvraag om een subsidie bevat een plan van aan-
pak met een planning tot het moment van vaststelling 
van het beeldkwaliteitsplan en een berekening van de 
door de gemeente te maken kosten, danwel een offerte 
van de derde die voor de gemeente het plan gaat maken. 

Berekening van de subsidie 

Artikel 5 
Indien de aanvraag gedaan is voor een beeldkwaliteits-
plan dat betrekking heeft op één gemeente bedraagt 
de subsidie 50% van de door gedeputeerde staten nood-
zakelijk geachte kosten met een maximum van 
€ 30.000,– Indien de aanvraag gedaan is voor een beeld-
kwaliteitsplan dat betrekking heeft op meer dan één 
gemeente bedraagt de subsidie 60% van het aandeel 
van de aanvrager in de door gedeputeerde staten nood-
zakelijk geachte kosten met een maximum van 
€ 35.000,– 

Vorm van de subsidie 

Artikel 6 
De subsidie is een projectsubsidie en wordt verstrekt in 
de vorm van een budgetsubsidie. 

Betaling van de subsidie 

Artikel 7 
Betaling van de subsidie vindt plaats nadat het beeld-
kwaliteitsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Verdeling van het subsidieplafond 

Artikel 8 
Het subsidieplafond bedraagt voor de gehele looptijd 
van deze verordening € 500.000,– 

Artikel 9 
Gedeputeerde staten behandelen de aanvragen in volg-
orde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager ingevolge 
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 dag 
waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. 

Slotbepalingen 

Artikel �0 
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen 
afwijken van een of meer bepalingen in deze ver-
ordening. 

Artikel �� 
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2006 
en werkt terug tot en met 1 juli 2006. 
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Artikel �2 
Deze verordening wordt aangehaald als Regeling 
bijdrage beeldkwaliteitsplannen 2006. 

Artikel �3 
Deze verordening vervalt op 31 december 2008.

Uitgegeven op 13 februari 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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