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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, 
nr. 2008-55541, tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling cultuureducatie: 
producties professionele podiumkunsten 
2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 januari 2009, onder nr. 1 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het wenselijk is in het kader  
van de Cultuurnota 2009 ‘cultuur op de kaart’  
te komen tot een subsidieregeling die de tot- 
standkoming van professionele podium-
producties voor kinderen en jongeren in Noord-
Holland stimuleert teneinde te komen tot een 
gevarieerd en een geografisch evenwichtig 
gespreid aanbod;

gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling cultuureducatie: producties professio-
nele podiumkunsten 2010.

Artikel 1  Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt aan rechtspersoonlijkheid bezittende 
professionele podiumkunstproducenten.

Artikel 2  Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor de ontwikkeling 
en uitvoering van podiumkunstproducties 
gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Artikel 3  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de aanvraag blijkens een door ons ingewon-

nen advies van een onafhankelijke advies-
commissie negatief wordt beoordeeld met 
betrekking tot de artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit – zoals die tot uiting komt in vak- 

manschap, oorspronkelijkheid en zeggings-
kracht – en educatieve kwaliteit van de 
productie,

b  de aanvrager niet aannemelijk kan maken 
dat tenminste 10 voorstellingen van de 
productie in Noord-Holland buiten de 
gemeente Amsterdam zal plaatsvinden,

c  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt 
gevraagd is begonnen voordat op aanvraag is 
beslist.

 
Artikel 4  Procedurebepalingen

Lid 1  Aanvraag om subsidie
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn  
ontvangen vóór 1 november van het jaar vooraf-
gaand aan het jaar waarin de première van de 
productie plaatsvindt.

Lid 2  Beslissing over subsidieverlening
Wij beslissen over alle subsidieaanvragen binnen  
16 weken na afloop van de aanvraagtermijn.

Lid 3  Aanvraag om vaststelling van de subsidie
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
moet door ons zijn ontvangen binnen 13 weken 
na uitvoering van de laatste voorstelling in 
Noord-Holland.
 

Lid 4  Beslissing over subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling 
van de subsidie binnen 13 weken na ontvangst 
van de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 5  Berekening van de subsidie

Lid 1
De subsidie bedraagt 75% van de door ons nood-
zakelijk geachte kosten van de activiteit met een 
maximum van € 35.000,– per aanvraag.

Lid 2
Bij de bepaling van de door ons noodzakelijk 
geachte kosten wordt in ieder geval geen reke-
ning gehouden met reguliere huisvestings, 
inrichtings- en exploitatiekosten van de 
aanvrager.
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Artikel 6  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

Lid 1
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor  
deze regeling geldt voor het volgende kalender-
jaar vast.

Lid 2  Adviescommissie
Aanvragen die door ons niet worden geweigerd 
op een van de andere weigeringsgronden 
genoemd in artikel 3 leggen wij voor aan een  
onafhankelijke adviescommissie die de aan- 
vraag beoordeelt met betrekking tot de 
artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteit 
– zoals die tot uiting komt in vakmanschap, 
oorspronkelijkheid en zeggingskracht – en 
educatieve kwaliteit van de productie.

Lid 3
Indien honorering van alle daarvoor in aanmer- 
king komende aanvragen zou leiden tot een  
overschrijding van het subsidieplafond rang- 
schikken wij de aanvragen op een prioriteiten-
lijst, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven 
aan producties gericht op jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 16 jaar, en vervolgens naar rato van 
het aantal op het moment van aanvraag reeds 
tot stand gekomen boekingen in Noord-Holland 
buiten de gemeente Amsterdam.

Artikel 7  Verplichting
De subsidieontvanger is verplicht minimaal 
het in de beschikking tot subsidieverlening 
bepaalde aantal voorstellingen in de provincie 
Noord-Holland buiten de gemeente Amsterdam 
te realiseren.

Artikel 8  Slotbepalingen

Lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009.

Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

Lid 3
Deze uitvoeringsregeling kan worden aange-
haald als Uitvoeringsregeling Cultuureducatie: 
producties professionele podiumkunsten 2010.

Haarlem, 6 januari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

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

Uitgegeven op 16 januari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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


