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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, 
nr. 2008-5554�, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling programmering en 
publiek 2009.

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 samen-
werking en innovatie op het gebied van pro-
grammering, marketing en promotie door 
culturele- en erfgoedinstellingen stimuleert 
teneinde een groter en diverser publiek te 
bereiken;

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

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling programmering en publiek 2009.

Artikel 1  Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt aan: 
a  organisaties die, anders dan als impresario, 

distributeur of uitvoerend kunstenaar, regel- 
matig openbaar toegankelijke professionele 
voorstellingen op het gebied van podium-
kunsten of filmvertoningen met een bijzon- 
dere artistieke of andere waarde program-
meert of doet programmeren,

b  archiefdiensten welke zijn opgenomen in 
de bijlage van deze uitvoeringsregeling en 
musea, welke voorlopig of definitief zijn 
opgenomen in het museumregister;

c  organisaties die op professionele wijze actief 
zijn op het gebied van beeldende kunst en  
vormgeving, met uitzondering van kunstuit-
lenen, kunsthandels en galerieën.

Artikel 2  Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van  
activiteiten, met inbegrip van in tijdsduur 
beperkte reeksen van projecten en voorstellingen 
met een artistiek-inhoudelijke samenhang, 
die gericht zijn op één of meer van de volgende 
doelstellingen:
a  het toepassen van door de aanvrager niet  

eerder toegepaste ideeën, diensten en proces- 
sen inzake programmering, publieksactivi-
teiten, marketing of promotie;

b  het verhogen van het zakelijk en maatschap-
pelijk rendement van de aanvrager;

c  samenwerkingsvormen op het gebied van  
professionele programmering, publieks-
activiteiten, marketing of promotie;

d  versterking van risicovolle of bijzondere 
programmering of publieksactiviteiten;

e  programmering of promotie van beginnende 
professionele kunstenaars.

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 van de activiteit, zoals die tot  
uiting komt in vakmanschap, oorspronkelijk- 
heid en zeggingskracht, alsmede met betrek-
king tot de kwaliteit van de marketing en 
promotie;

b  met de activiteiten waarvoor subsidie 
wordt gevraagd is begonnen voordat op de 
aanvraag is beslist;

c  de activiteit plaatsvindt buiten de provincie  
Noord-Holland of in de gemeente Amster-
dam;

d  in het geval van organisaties op het gebied 
van beeldende kunst en vormgeving indien 
de activiteit plaatsvindt in Alkmaar, 
Haarlem, Haarlemmermeer of Zaanstad.
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Artikel 4  Procedurebepalingen 

Lid 1  Aanvraag om subsidieverlening
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn 
ontvangen:
a  vóór 1 maart wanneer een activiteit wordt  

uitgevoerd in de periode 1 juni van hetzelfde  
jaar tot en met 30 juni van het daarop-
volgende jaar;

b  vóór 1 oktober wanneer een activiteit wordt 
uitgevoerd in het daaropvolgende jaar.

Lid 2  Aanvraag om vaststelling van de subsidie
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
moet door ons zijn ontvangen binnen 13 weken 
na het tijdstip waarop de activiteiten blijkens de 
verleningsbeschikking moet zijn voltooid.

Lid 3  Beslissing over subsidieverlening
Wij beslissen over de subsidieaanvragen binnen 
16 weken na afloop van de aanvraagtermijn.

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 € 40.000,– 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, restauratiekosten, of kosten van 
actieve conservering van kunstvoorwerpen.

Artikel 6  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

Lid 1
Jaarlijks in de maand december stellen wij drie  
subsidieplafonds die voor deze regeling gelden 
voor het volgende kalenderjaar vast: één subsi-
dieplafond voor elke categorie aanvragers als 
omschreven in artikel 1.

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 op de artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit van de activiteit, zoals die tot uiting 
komt in vakmanschap, oorspronkelijkheid en 
zeggingskracht, alsmede op de kwaliteit van de 
marketing en promotie.

Lid 3
Indien honorering van alle daarvoor in aanmer- 
king komende aanvragen zou leiden tot een  
overschrijding van een subsidieplafond rang- 
schikken wij de aanvragen op één prioriteiten-
lijst per categorie aanvragers, waarbij voorrang  
wordt gegeven aan activiteiten die betrekking 
hebben op samenwerking tussen verschillende 
culturele instellingen, vervolgens aan activitei-
ten die ten goede komen aan beginnende profes- 
sionele kunstenaars en tenslotte aan activiteiten 
die gericht zijn op het bereiken van een doel-
groep die door de aanvrager nog niet eerder is 
bereikt. 

Artikel 7  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 aangehaald  
als Uitvoeringsregeling programmering en 
publiek 2009.

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.


