Provinciaal blad 2000-48
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2000, nr. 2000/23803, ter
bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 19 juni 2000,
nr. 24.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat Provinciale Staten van
Noord-Holland in hun vergadering van 19 juni 2000, onder nr. 24, het volgende besluit
hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Nr. 24
Besluit
Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende, dat ingevolge de Wet stedelijke vernieuwing de provincie de verdeling van de
middelen voor investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing in een verordening regelt;
voorts overwegende, dat het wenselijk is de ontwikkeling van integraal beleid te stimuleren en
wij daarom hebben besloten de rijksmiddelen stads- en dorpsvernieuwing waar tegenover
geen verplichting staat, toe te voegen aan de middelen voor investeringsbudget;
verder overwegende, dat wij het wenselijk vinden de stedelijke vernieuwing in NoordHolland een extra impuls te geven door stimulering van projecten op het gebied van stedelijke
vernieuwing die voldoen aan de provinciale criteria, zoals verwoord in het door ons op 13
maart 2000 vastgestelde Beleidskader Stedelijke Vernieuwing en wij daarvoor provinciale
middelen hebben gereserveerd;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 6, lid 4 van de Wet stedelijke vernieuwing;
gelet op artikel 145, juncto artikel 118 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000
Hoofdstuk 1 Algemeen
Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a wet: Wet stedelijke vernieuwing;
b indicatie: als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de wet;
c programmagemeente: gemeente die door gedeputeerde staten is aangewezen een
ontwikkelingsprogramma op te stellen, als bedoeld in artikel 6, lid 3 van de wet;
d notitiegemeente: gemeente als bedoeld in artikel 7, lid 4 van de wet;
e provinciale beleidskader: Beleidskader Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland;
f commissie: provinciale commissie voor de Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing.
g notitie: onderbouwing van de voorgenomen stedelijke vernieuwing als bedoeld in artikel
7, lid 4 van de wet.
Algemene bepalingen
Artikel 2
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 is niet van toepassing op het
verstrekken van investeringsbudget als bedoeld in hoofdstuk 2.
Artikel 3
Gedeputeerde staten voegen de rijksmiddelen voor stads- en dorpsvernieuwing, waar
tegenover geen verplichting staat, toe aan de middelen voor investeringsbudget.
Subsidieplafond
Artikel 4
Gedeputeerde staten stellen subsidieplafonds vast en maken deze bekend in het Provinciaal
blad.
Hoofdstuk 2 Verdeling middelen voor investeringsbudget
Verdeelsysteem
Artikel 5
lid 1
Bij de verdeling van de middelen voor investeringsbudget die het rijk beschikbaar stelt nemen
gedeputeerde staten als uitgangspunt:
a 9/16 deel wordt verdeeld over programmagemeenten;
b 3/16 deel wordt gereserveerd voor notitiegemeenten;
c 4/16 deel wordt gereserveerd voor gemeenten die een extra stimulans geven aan de criteria
als bedoeld in artikel 7.
lid 2
Bij de verdeling van het deel als bedoeld in lid 1, onder c nemen gedeputeerde staten als
uitgangspunt:
a 3/4 deel wordt verdeeld over programmagemeenten;
b 1/4 deel wordt verdeeld over notitiegemeenten.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen notitiegemeenten een indicatie geven van de hoogte van het
investeringsbudget. In dat geval kunnen gedeputeerde staten minimaal drie jaar na de datum
van bekendmaking van de indicatie, die wijzigen en herverdelen over de notitiegemeenten,
waarbij rekening wordt gehouden met de haalbaarheid om gemeentelijke ambities voor
stedelijke vernieuwing binnen het investeringstijdvak te realiseren.
lid 4
Gedeputeerde staten kunnen de indicatie verhogen van notitiegemeenten die uiterlijk 1
oktober van het eerste jaar van het investeringstijdvak een door de raad vastgestelde notitie bij
gedeputeerde staten hebben ingediend, waarin wordt aangegeven hoe een extra stimulans
wordt gegeven aan de criteria als bedoeld in artikel 7.
lid 5
De middelen voor stads- en dorpsvernieuwing worden over de gemeenten verdeeld, met
uitzondering van de gemeenten Hilversum, Enkhuizen en Den Helder. De verdeelsleutel in lid
1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing voor de verdeling van de middelen voor stadsen dorpsvernieuwing;
Criteria
Artikel 6
lid 1
Bij het bepalen van de indicatie van de hoogte van het investeringsbudget per gemeente
houden gedeputeerde staten rekening met de te verwachten resultaten voor de volgende
aspecten van stedelijke vernieuwing:
a stadsvernieuwing;
b herstructurering;
c algemeen investeringsklimaat;
d stadseconomie;
e sociale problematiek;
f buurten in een achterstandspositie.
lid 2
De bepaling van de indicatie gebeurt met inachtneming van de indicatoren zoals vermeld in
de bijlage.
Artikel 7
Gedeputeerde staten verstrekken het deel als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c uitsluitend aan
gemeenten die een extra stimulans geven aan de in paragraaf 7.3 van het provinciale
beleidskader nader uitgewerkte criteria:
a integrale aanpak;
b schaalniveaus;
c kwaliteiten, kansen en ontwikkelingspotenties;
d overleg en draagvlak;
e private investeringen;
f ouderen;
g heldere, toetsbare prestatieafspraken en
h duurzame milieuaanpak.

Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 8
lid 1
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen aan notitiegemeenten in de volgorde
van ontvangst van de aanvragen. Wanneer een aanvrager krachtens artikel 8 lid 4 van de wet
de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de dag waarop de aanvraag is aangevuld.
lid 2
Indien gedeputeerde staten de notitiegemeenten een indicatie hebben gegeven worden de
beschikbare bedragen verdeeld met in achtneming van de indicatie.
De aanvraag om investeringsbudget
Artikel 9
Gedeputeerde staten kunnen investeringsbudget verlenen onder voorwaarde dat de minister de
middelen verstrekt als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de wet.
Artikel 10
lid 1
Een aanvraag als bedoeld in artikel 7, lid 4 van de wet moet worden ingediend uiterlijk drie
maanden voor het begin van de activiteiten waarvoor investeringsbudget wordt aangevraagd.
lid 2
Bij een aanvraag wordt een notitie, als bedoeld in artikel 1, onder g overgelegd, waarin in
ieder geval is aangegeven een omschrijving van de activiteit, zo mogelijk uitgesplitst in
deelactiviteiten, de effecten op het woon,- werk- en leefklimaat en de termijn waarbinnen de
activiteit gerealiseerd zal worden.
Artikel 11
Alvorens op de aanvragen te beslissen kunnen gedeputeerde staten de commissie om advies
vragen.
De berekening
Artikel 12
De hoogte van investeringsbudget voor een notitiegemeente bedraagt maximaal:
a 1/12 deel van de werkelijke kosten voor de activiteit van gemeenten in de regio’s IJmond,
Westfriesland en Kop van Noord-Holland;
b 1/15 deel van de werkelijke kosten voor de activiteit van gemeenten in de overige regio’s
in de provincie Noord-Holland.

Hoofdstuk 3 Provinciale subsidie stedelijke vernieuwing
Algemene bepaling
Artikel 13
De artikelen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21 en 22 van de wet zijn van overeenkomstige
toepassing.
Subsidiecriteria
Artikel 14
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die een extra stimulans geven aan de
criteria als bedoeld in artikel 7 aan:
a programmagemeenten in Noord-Holland, waaraan investeringsbudget wordt verleend;
b notitiegemeenten, waarvan gedeputeerde staten de indicatie hebben verhoogd, als bedoeld
in artikel 5, lid 4 en waaraan investeringsbudget wordt verleend.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 15
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen over de notitiegemeenten in de
volgorde van ontvangst van de aanvragen. Wanneer een aanvrager krachtens 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 aanvraag is aangevuld.
Vorm van de subsidie
Artikel 16
lid 1
Een subsidie als bedoeld in dit hoofdstuk is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie van meer dan ƒ 5.000,- (€ 2269,46) wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.
De aanvraag om subsidie
Artikel 17
Burgemeester en wethouders van een gemeente die rechtstreeks investeringsbudget ontvangen
van het rijk kunnen een aanvraag doen om aanvullende subsidie. De aanvraag gaat vergezeld
van een kopie van het ontwikkelingsprogramma en wordt uiterlijk op 1 juli van het eerste jaar
van het investeringstijdvak ingediend bij gedeputeerde staten.
Artikel 18
Alvorens op de aanvragen te beslissen kunnen gedeputeerde staten de commissie om advies
vragen.
Berekening van de subsidie

Artikel 19
De hoogte van de aanvullende subsidie bedraagt maximaal 50% van de bijdrage van de
gemeente.
Verplichtingen
Artikel 20
De subsidieontvanger dient bij de uitvoering van het project bekend te maken dat de provincie
Noord-Holland subsidie heeft verleend voor het project.
Hoofdstuk 4 Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 21
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de artikelen 13 tot en met 20
van deze verordening.
Artikel 22
lid 1
De Verordening op het provinciaal fonds stads- en dorpsvernieuwing Noord-Holland 1998
wordt ingetrokken.
lid 2
Op de bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet door gedeputeerde staten
vastgestelde subsidieverleningen blijven de bepalingen van de Verordening op het provinciaal
fonds stads- en dorpsvernieuwing Noord-Holland 1998 van toepassing.
lid 3
In afwijking van artikel 18, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998,
is de subsidieontvanger verplicht binnen 8 weken na het voltooien van het gesubsidieerde
project een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie bij gedeputeerde staten in te dienen.
Artikel 23
lid 1
De Deelverordening stimulering ouderenhuisvesting Noord-Holland 1999 wordt ingetrokken.
lid 2
Op de bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet door gedeputeerde staten
vastgestelde subsidieverleningen blijven de bepalingen van de Deelverordening stimulering
ouderenhuisvesting Noord-Holland 1999 van toepassing.
lid 3
Bij een aanvraag om subsidievaststelling als bedoeld in artikel 18 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 dienen de volgende gegevens te worden
overgelegd:
a een volledig overzicht van alle kosten en opbrengsten van het gesubsidieerde project;
b een beknopte omschrijving van de voorgenomen huisvestingsplan.

Artikel 24
Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet ter
stimulering van de integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing) (Stb. 2000,
…) en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 25
Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000.
Artikel 26
Deze verordening vervalt op 1 januari 2005.
Haarlem, 19 juni 2000
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 19 juli 2000.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens hen
T.J.P.M. Boot, afdelingshoofd Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid.

Bijlage bij Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000
1. Stadsvernieuwing (cijfers per gemeente):
- aantal woningen van voor 1945;
- aantal meergezinswoningen van voor 1931;
- aantal monumenten en aantal panden in beschermde gezichten;
- aantal industriële bedrijven met meer dan 10 werkz. pers.;
- omgevingsadressendichtheid
- regionale klantenpotentieel;
- aantal lage inkomens per inwoner.
2. Herstructurering (cijfers per gemeente):
- aantal woningen van voor 1945;
- aantal meergezinswoningen van voor 1945;
- aantal sociale meergezinshuurwoningen van voor 1945;
- aantal woningen van 1945-1980;
- aantal meergezinswoningen van 1945-1980;
- aantal sociale meergezinshuurwoningen van 1945-1980;
- aantal lage inkomens per inwoner;
- omgevingsadressendichtheid;
- regionale klantenpotentieel.
3. Investeringspotentieel (cijfers per regio, meer ISV bij ongunstiger investeringsklimaat)
- gemiddelde prijs verkochte woningen 1995 t/m 1998 t.o.v. NL-gemiddelde;
- groei aantal banen per inwoner tussen 1988-1997 t.o.v. NL-gemiddelde.
4. Stadseconomie (cijfers per gemeente):
- werkgelegenheid in herstructurerings-sectoren;
- aantal werklozen.
5. Sociale indicatoren (cijfers per gemeente)
- aantal allochtonen
- aantal 65-plussers
- aantal misdrijven
6 Achterstandsbuurten (cijfers per 4-cijferig postcodegebied, t.o.v. provinciaal gemiddelde):
- % huishoudens met inkomen beneden f 25.110
- % een-persoonshuishoudens
- % eenoudergezinnen
- % allochtonen
- % werklozen onder hoofden van huishoudens
- % arbeidsongeschikten onder hoofden van huishoudens
- % bijstandstrekkers onder hoofden van huishoudens
- % huurwoningen
- % woningen met huurprijs onder f 600 per maand
- % woningen met 1 tot 3 kamers
- % gestapelde woningen
- % huishoudens verder dan 10 minuten lopen van halte van openbaar vervoer
- % huishoudens verder dan 10 minuten lopen van lager onderwijs
- woningdichtheid

Toelichting op Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Noord-Holland
2000
Algemene toelichting
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verstrekt
investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing aan de provincies die deze middelen moeten
verdelen over de gemeenten in haar provincie die niet als rechtstreekse gemeente door de
Minister zijn aangewezen. In Noord-Holland zijn dat de gemeenten Amsterdam, Haarlem,
Zaanstad en Alkmaar. De Wet stedelijke vernieuwing bepaalt dat de provincies de verdeling
van de middelen voor investeringsbudget moeten regelen in een verordening. Hoofdstuk 2 van
deze verordening geeft hiervoor regels.
Vanwege een doelmatige inzet van middelen en het tegengaan van versnippering, kunnen
gedeputeerde staten besluiten om niet alle rijksmiddelen vooraf indicatief te verdelen. De Wet
stedelijke vernieuwing biedt die mogelijkheid. Bij de verdeling van deze middelen kunnen wij
eigen criteria hanteren. De definitie van stedelijke vernieuwing en het Rijksbeleidskader
Stedelijke Vernieuwing zijn daarbij maatgevend. Door niet alle rijksmiddelen vooraf te
verdelen en door het formuleren van eigen provinciale criteria hebben wij gebruik gemaakt
van onze aanvullende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 145, juncto 118 van de
Provinciewet. De provinciale criteria vinden hun grondslag in het provinciale beleidskader
stedelijk vernieuwing, zoals door ons vastgesteld op 13 maart 2000.
Met instemming van het rijk hebben wij besloten de rijksmiddelen voor stads- en
dorpsvernieuwing waar tegenover geen verplichting staat, toe te voegen aan de rijksmiddelen
voor investeringsbudget. Hiermee kan de ontwikkeling van integraal beleid worden
gestimuleerd. Zouden deze middelen niet aangewend worden voor stedelijke vernieuwing,
dan zouden deze op grond van de Invoeringswet stedelijke vernieuwing op 1 januari 2005
door de minister kunnen worden teruggevorderd.
Verder vinden wij het wenselijk de stedelijke vernieuwing in Noord-Holland een extra impuls
te geven door stimulering van projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing die voldoen
aan de provinciale criteria, zoals verwoord in het door ons op 13 maart 2000 vastgestelde
Beleidskader Stedelijke Vernieuwing. Wij hebben daarvoor provinciale middelen
gereserveerd. Hoofdstuk 3 van deze verordening geeft regels over hoe wij met die middelen
zullen omgaan.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5, lid 1
Bij de verdeling van de middelen hebben gedeputeerde staten gekozen voor delen in plaats
van percentages. Omdat het hier gaat om een verdeling op grond waarvan indicaties worden
gegeven, zou het niet juist zijn om van percentages te spreken. Dat impliceert alsof er al
sprake zou zijn van subsidieverlening. Dit artikel geeft aan hoe wij onderscheid hebben
gemaakt tussen programmagemeenten enerzijds en notitiegemeenten anderzijds. De wetgever
biedt ons de mogelijkheid om een deel van het investeringsbudget niet vooraf te verdelen.
Van die mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt door 4/16 deel (25%) van de rijksmiddelen
voor investeringsbudget niet als basisindicatie aan de gemeenten te geven, maar te koppelen
aan de eigen provinciale criteria (zie ook toelichting op artikel 7).

Artikel 5, lid 2
De verdeling van de middelen die wij niet als indicatie hebben gegeven, gebeurt in dezelfde
verhouding over de programmagemeenten en notitiegemeenten als vermeld in lid 1 onder a en
b.
Artikel 5, lid 3

Met dit artikel hebben wij gebruik gemaakt van onze aanvullende verordende bevoegdheid.
Gedeputeerde staten kunnen ook notitiegemeenten een indicatie geven van de hoogte van het
investeringsbudget. Een reden waarom gedeputeerde staten dat doen, zou kunnen zijn om ook
die gemeenten te stimuleren dat zij inzicht krijgen in hun stedelijke vernieuwingsopgave
voorafgaand aan het investeringstijdvak.
Om te voorkomen dat de middelen na verloop van het investeringstijdvak niet worden
gebruikt zullen gedeputeerde staten minimaal drie jaar na de datum van bekend maken van de
indicatie van het investeringsbedrag dat voor de notitiegemeenten is gereserveerd, de
resultaten en voornemens beoordelen. Als daar aanleiding voor is zullen gedeputeerde staten
de indicatieve investeringsbudgetten herverdelen over de notitiegemeenten rekening houdend
met de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke ambities voor stedelijke vernieuwing binnen het
investeringstijdvak.
Artikel 5, lid 4
Het indienen van een notitie wordt door gedeputeerde staten gestimuleerd door daar tegenover
extra geld beschikbaar te stellen. Slechts notitiegemeenten die ook daadwerkelijk een notitie
indienen komen daarvoor in aanmerking. De notitie moet bovendien voldoen aan de gegeven
omschrijving, waarbij in ieder geval aan de provinciale criteria moet worden voldaan (zie ook
artikel 7).
Artikel 5, lid 5
In het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing wordt aan de rechtstreekse
gemeenten door het rijk geld verstrekt. De niet rechtstreeks gemeenten ontvangen geld van de
provincie. Voor de jaren 2000 en 2001 stelt het rijk nog geld beschikbaar voor de stads- en
dorpsvernieuwing (SDV). Deze gelden zijn voor de niet rechtstreekse SDV-gemeenten via de
sleutel voor stedelijke vernieuwing verdeeld. Voor de rechtstreekse SDV-gemeenten (zijnde
Hilversum, Enkhuizen en Den Helder) is deze factor op nul gesteld omdat ze rechtstreeks van
het rijk een bijdrage voor 2000 en 2001 ontvangen.
Artikel 6
Dit artikel geeft aan welke aspecten een rol hebben gespeeld bij de berekening van de
indicaties. Deze indicaties zijn gebaseerd op statistische gegevens. De aspecten vermeld onder
a t/m d zijn identiek aan de verdeelsleutel zoals het rijk die heeft gehanteerd bij het geven van
de hoogte van de indicatie aan de provincies en de rechtstreekse gemeenten als bedoeld in de
Wet stedelijke vernieuwing. Deze hebben een fysiek-ruimtelijk karakter. De provincie acht
het belangrijk dat er een samenhang bestaat tussen de fysiek/ruimtelijke, sociale en
economische aanpak. Om die reden is de sociale problematiek toegevoegd als indicator. Ook
buurten die in meerdere opzichten in een achterstandspositie verkeren hebben wij toegevoegd
als factor die meegenomen is bij de indicatiebepaling.
Artikel 8
Voor de niet-programmagemeenten geldt het “wie het eerst komt het eerst maalt”systeem.
Aangezien gedeputeerde staten er voor kunnen kiezen om alle beschikbare middelen voor de
niet-programmagemeenten te verwerken in de indicaties, is de kans zeer klein dat er goede

stedelijke vernieuwingsactiviteiten niet gehonoreerd zullen worden, in de situatie dat een
gemeente relatief laat met zijn aanvraag komt. Elke notitiegemeente weet in dat geval van
tevoren tot welk bedrag er aanvragen ingediend kunnen worden voor activiteiten gedurende
het investeringstijdvak (rekening houdend met een eventuele herijking op grond van artikel 5,
lid 3).
Het tweede lid bepaalt dat gedeputeerde staten bij het verlenen van investeringsbudget
rekening moeten houden met de gegeven indicatie, inclusief de eventuele verhoging.
Artikel 10
Uit oogpunt van rechtszekerheid is het ongewenst als gemeenten een aanvraag kunnen
indienen terwijl al is gestart met de uitvoering van een project. Daarmee zou worden
gesuggereerd dat ze in ieder geval subsidie kunnen krijgen. Aangezien dat niet zo is loopt de
gemeente daarmee een financieel risico. Om dat te voorkomen hebben wij gekozen voor een
termijn van minimaal drie maanden tussen de aanvraag en het begin van de activiteiten. Die
termijn hebben gedeputeerde staten bovendien ook nodig om een aanvraag te beoordelen
alvorens daarover een besluit te nemen.
Het tweede lid bepaalt dat bij een aanvraag een notitie moet worden overgelegd. Ingevolge
artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder een aanvraag verstaan een
verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. In de begripsomschrijvingen is
opgenomen dat wij onder een notitie verstaan: een onderbouwing als bedoeld in artikel 7, lid
4. Dit artikel geeft aan waar de onderbouwing in ieder geval uit moet bestaan. Zonder de
bedoelingen van de wetgever te doorkruisen (de onderbouwing mag niet het karakter van een
ontwikkelingsprogramma krijgen) kunnen wij aan de onderbouwing verdergaande eisen
stellen. Deze zijn genoemd in het tweede lid.
Artikel 12
De berekeningswijze voor investeringsbudget voor notitiegemeenten geeft uitdrukking aan het
provinciale criterium dat er sprake moet zijn van private investeringen volgens de genoemde
multipliers (artikel 7, onder e). Relatief weinig middelen voor stedelijke vernieuwing moeten
leiden tot veel investeringen door de markt. Eén gulden investeringsbudget moet in regio’s
met een goed investeringsklimaat leiden tot ƒ 14,- aan investeringen door private partijen
(multiplier-effect 1:15). In regio’s met een relatief minder gunstig investeringsklimaat moet
het multiplier-effect 1:12 zijn.
Artikel 13
Voor het verstrekken van provinciale subsidie is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de
wettelijke bepalingen voor investeringsbudget. Door de bewoordingen ‘van overeenkomstige
toepassing’ te gebruiken hoeft de bepaling waarnaar verwezen wordt niet geheel letterlijk te
worden toegepast, maar misverstand over de toe te passen tekst is daarmee wel uitgesloten.
De genoemde artikelen hebben betrekking op de weigeringsgronden, de mogelijkheid van het
stellen van verplichtingen, de mogelijkheid van het wijzigen van de verleende
investeringsbudget/subsidie, de aanvraagprocedure, de voorschotverlening, het vaststellen van
investeringsbudget/subsidie, de mogelijkheid van intrekking en wijziging van
investeringsbudget/subsidie wegens strijd met een verdrag en de informatieverstrekking van
burgemeester en wethouders jegens gedeputeerde staten.
Artikel 14
Voor de verlening van subsidie gelden dezelfde criteria als voor investeringsbudget, namelijk
de criteria genoemd in artikel 7. De doelgroep is daarentegen wel anders dan voor
investeringsbudget. De provinciale subsidie is namelijk ook beschikbaar voor de rechtstreekse

Noord-Hollandse programmagemeenten als bedoeld in de wet. Deze gemeenten krijgen hun
investeringsbudget stedelijke vernieuwing rechtstreeks van het rijk. Naast de “eigen”
programmagemeenten gaat het voor het eerste investeringstijdvak om de
programmagemeenten Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Alkmaar.
Daarnaast is de provinciale subsidie beschikbaar voor de notitiegemeenten, waarvan
gedeputeerde staten de indicatie hebben verhoogd. Impliciet betekent dit dat notitiegemeenten
die geen of niet tijdig een notitie hebben ingediend of een notitie die geen extra stimulans
geeft aan de provinciale criteria als genoemd in artikel 7, niet in aanmerking kunnen komen
voor een provinciale subsidie.
Artikel 15
Om de besluitvorming voor investeringsbudget en subsidie zo veel mogelijk te stroomlijnen
en ieder geval in de tijd gezien parallel te laten lopen, is voor de verlening van subsidie aan de
notitiegemeenten hetzelfde verdeelsysteem gekozen als bij investeringsbudget: het “wie het
eerst komt het eerst maalt-systeem”. Met dit systeem kunnen de notitiegemeenten op elk
moment gedurende het investeringstijdvak met aanvragen komen (zie ook de toelichting bij
artikel 8). Het tweede lid bepaalt dat gedeputeerde staten bij het verlenen van subsidie
rekening moeten houden met de verhoging van de indicatie.
Voor de programmagemeenten is hiervoor in de verordening niets geregeld, omdat de wet
voor die gemeenten dit in artikel 11 heeft gedaan. Dat artikel bepaalt dat slechts één maal een
aanvraag, vergezeld van een ontwikkelingsprogramma, voor investeringsbudget kan worden
gedaan bij gedeputeerde staten en wel uiterlijk op 1 juli van het eerste jaar van het
investeringstijdvak. Door artikel 13 van deze verordening hebben wij dit artikel analoog van
toepassing verklaard op de provinciale subsidieverlening voor de programmagemeenten.
Artikel 16
Uit de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 (ASN) volgt dat hoofdstuk 3 van
deze verordening aangemerkt moet worden als deelverordening. Dat betekent dat de
bepalingen uit de ASN van toepassing zijn op hoofdstuk 3 voor zover in de artikelen uit
hoofdstuk 3 daar niet van afgeweken wordt. Uit de ASN vloeit voort dat aangegeven moet
worden om wat voor type subsidie het gaat. Uit doel en strekking van de Wet stedelijke
vernieuwing blijkt dat investeringsbudget eenmalig voor een bepaalde activiteit/programma
wordt verstrekt. Om die reden is ook de provinciale subsidie aangemerkt als projectsubsidie.
De keuze voor de vorm van de subsidie vloeit voort uit de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998.
Artikel 17
Dit artikel geeft aan hoe de rechtstreekse programmagemeenten (de gemeenten die
investeringsbudget van het rijk ontvangen) in aanmerking kunnen komen voor een
aanvullende subsidie. Hun aanvragen, vergezeld van een ontwikkelingsprogramma worden
immers bij het rijk ingediend.
Artikel 20
Door deze verplichting op te nemen zal naar verwachting duidelijk worden dat ook de
provincie een bijdrage levert aan de stedelijke vernieuwing in Noord-Holland.

Afdeling: RWB
Contactpersoon: A. Schaepman (tel. 023-5143327)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
Titel:Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000
Datum:19-06-2000
Nummer:2000-48

