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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, 
nr. 2008-5554�, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling water als economisch 
drager Noord-Holland 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 gewenst is de Deelverorde-
ning water als economische drager Noord- 
Holland w008 om te vormen tot een uitvoerings- 
regeling en op enkele onderdelen te actuali-
seren;

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

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling water als economische drager Noord-
Holland 2009.

Artikel 1  Activiteit watergebonden bedrijvig-
heid
Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van  
activiteiten bestaande uit fysieke werkzaam-
heden die ertoe leiden dat aan vaarwater 
gelegen bedrijventerreinen in Noord-Holland 
beter gebruik kunnen maken van dat vaarwater.

Artikel 2  Activiteit waterrecreatie
Subsidie kan tevens worden verstrekt voor activi-
teiten bestaande uit fysieke werkzaamheden die 
leiden tot: 
a  de verbetering van het routenetwerk voor 

riviercruisetochten en tochten voor de motor- 
chartervaart door Noord-Holland;

b  de verbetering van het basisrecreatietoer-
vaartnet;

c  openbare voorzieningen bij nieuwe jacht-
havens; of

d  openbare voorzieningen bij uitbreiding van 
het aantal bestaande ligplaatsen.

Artikel 3  Weigeringsgronden 
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de aanvrager voor dezelfde activiteit al van 

ons subsidie heeft ontvangen; 
b  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is 
ontvangen;

c  de activiteit het oplossen van een knelpunt 
betreft in de staande mastroute uit de Beleids- 
visie Recreatie Toervaart Nederland; of

d  realisatie van de activiteiten naar ons oor-
deel financieel niet haalbaar is.

Artikel 4  Procedurebepalingen 

Lid 1  Aanvraagperiode
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn 
ontvangen tussen 1 juni en 1 september.

Lid 2  Aanvraag om vaststelling
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie  
dient door ons te zijn ontvangen binnen 13 weken  
na het tijdstip waarop de activiteit overeenkom-
stig de beschikking tot subsidieverlening moet 
zijn voltooid. 

Lid 3  Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen over de ingediende aanvragen 
binnen 14 weken na de datum als bedoeld in het 
eerste lid.

Lid 4  Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling 
binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag 
daartoe.

Artikel 5  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling 

Lid 1  Subsidieplafonds
Voor watergebonden bedrijvigheid en water-
recreatie kunnen wij subsidieplafonds vast-
stellen.
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Lid 2  Rangschikking van de aanvragen voor water-
gebonden bedrijvigheid
Indien het subsidieplafond voor watergebonden 
bedrijvigheid wordt bereikt, rangschikken wij 
de aanvragen voor watergebonden bedrijvigheid, 
die voor subsidie in aanmerking komen, op een  
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvra-
gen op de prioriteitenlijst worden gerangschikt, 
wordt in aflopend gewicht bepaald door:
a  de verwachte groei van het aantal arbeids-

plaatsen;
b  de verwachte vergroting van de duurzaam-

heid van het aan vaarwater gelegen bedrij-
venterrein door het nemen van duurzaam-
heidsmaatregelen;

c  de verwachte groei in overslagcapaciteit voor 
containervervoer; en

d  de verwachte groei in overslagcapaciteit van 
bulkgoederen.

Lid 3  Rangschikking van de aanvragen voor water-
recreatie
Indien het subsidieplafond voor waterrecreatie 
wordt bereikt, rangschikken wij de aanvragen 
voor waterrecreatie, die voor subsidie in aan-
merking komen, op een prioriteitenlijst. De  
volgorde waarin de aanvragen op de prioriteiten-
lijst worden gerangschikt, wordt in aflopend 
gewicht bepaald door:
a  de verwachte groei van toeristisch-recrea-

tieve bestedingen, uitgedrukt in euro’s;
b  de verwachte groei van het aantal arbeids-

plaatsen; en
c  de verwachte vergroting van de duurzaam-

heid van het routenetwerk, het basisrecrea
tietoervaartnet, de openbare voorzieningen 
bij nieuwe jachthavens of openbare voor-
zieningen bij uitbreiding van het aantal 
bestaande ligplaatsen door het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen.

Lid 4  Honorering van de aanvragen
Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede  
of het derde lid, worden de aanvragen gehono-
reerd naar de volgorde op de prioriteitenlijsten. 

Artikel 6  Berekening van de subsidie en 
wijze van betalen 

Lid 1  Berekening subsidie watergebonden bedrijvigheid
Een subsidie voor watergebonden bedrijvigheid 
op grond van deze regeling bedraagt 50% van de 
naar ons oordeel noodzakelijke kosten, vermin- 
derd met de aan de activiteit toe te rekenen op- 
brengsten en de eigen bijdrage van de aanvrager, 
met een maximum van € 1.060.000,–.

Lid 2  Berekening subsidie waterrecreatie
Een subsidie voor waterrecreatie op grond van 
deze regeling bedraagt 50% van de naar ons 
oordeel noodzakelijke kosten, verminderd met 
de aan de activiteit toe te rekenen opbrengsten 

en de eigen bijdrage van de aanvrager, met een 
maximum van € 400.000,–.

Lid 3  Beperking in verband met staatssteun
Indien toepassing van de eerste drie leden zou 
leiden tot het overtreden van het verbod op het 
geven van staatssteun in de zin van artikel 87, 
eerste lid, EG-Verdrag, wordt het subsidiebedrag 
in afwijking van de eerste drie leden 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 vrijstellin
gsverordeningen van de Europese Commissie 
verstrekt mag worden. 

Lid 4  Cumulatie
Indien de activiteit gedeeltelijk uit anderen 
hoofde wordt gesubsidieerd, wordt in afwijking 
van de eerste drie leden het subsidiebedrag 
zodanig vastgesteld dat het totaal van alle  
subsidies ten hoogste 100% van de in aanmer-
king komende kosten bedraagt.

Artikel 7  Berekening voorschotten
Een voorschot wordt berekend naar rato van de 
gemaakte en betaalde kosten, voor zover deze 
nog niet eerder bij de verstrekking van een voor-
schot in aanmerking zijn genomen.

Artikel 8  Verplichtingen

Lid 1  Voortgangsverslag
De subsidieontvanger is verplicht steeds na afloop  
van een periode van 12 maanden schriftelijk ver- 
slag aan ons uit te brengen omtrent de uitvoering  
van de activiteiten, met inbegrip van een verge- 
lijking van die uitvoering met de subsidieaan-
vraag en de bij die aanvraag vermelde raming van 
de kosten van de activiteiten.

Lid 2  Start en afronding activiteiten
De subsidieontvanger is verplicht binnen één  
jaar na verlening van de subsidie met de activi-
teiten te beginnen en de activiteiten binnen drie 
jaar na de start van de activiteiten af te ronden.

Artikel 9  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 2011.

Lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoerings- 
regeling water als economische drager Noord-
Holland 2009.
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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.

Toelichting op de Uitvoeringsregeling 

Algemeen
Deze toelichting sluit aan bij het programma 
Water als Economische Drager. Alleen artikelen 
in de uitvoeringsregeling die ten opzichte van 
dat programma nog extra toelichting nodig 
hebben, staan vermeld in deze toelichting. Dat 
betreft alleen artikel 1, artikel 2 en 3.

Artikelen 1 en 2
Met nadruk wordt gesteld dat geen subsidie 
verstrekt wordt aan voorzieningen die ten goede 
komen aan slechts één onderneming.

Artikel 2
In de Agenda Recreatie en toerisme 2008-2011 is 
aangegeven dat de provincie Noord-Holland zich 
sterker wil neerzetten als watersportprovincie 
en hoe ze dat wil bereiken. 
In de nota ‘Noord-Holland Cruisen op kwaliteit, 
Uitvoeringsprogramma voor de riviercruise- en 
motorchartervaart, d.d. september 2005’ zijn 
de routes voor riviercruisetochten en motor-
chartervaartochten beschreven. Deze nota is  
geschreven in opdracht van de stichting Amster-
dam Cruise Port (ACP) die hierbij handelde in 
opdracht van de provincie Noord-Holland.
In de ‘Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 
2000’ (BRTN) staat het recreatietoervaartnet van 
Noord-Holland beschreven. Deze beleidsvisie is 
opgesteld door de stichting Recreatietoervaart 
Nederland.
Al deze documenten zijn op aanvraag beschik-
baar.

Artikel 3
Het oplossen van de volgende knelpunten in de 
staande mastroute is uitgesloten van subsidie in 
deze verordening:

  Vaarweg Locatie Knelpunt

  Westelijke ringvaart Haarlemmermeerpolder Bennebroekerbrug Wachtplaatsen
 Hillegommerbrug Wachtplaatsen
 Lisserbrug Wachtplaatsen
  Oostelijke ringvaart Haarlemmermeerpolder Weteringbrug Wachtplaatsen
  Binnen-Spaarne Schoterbrug  Afstandbediening bruggen en 

aanpassen bedieningstijden
 Waarderbrug
 Prinsenbrug
 Catharijnenbrug
 Gravestenenbrug
 Melkbrug
 Langebrug
 Schouwbroekerbrug
  Noord-Hollands kanaal Spoorbrug Alkmaar Wachtplaatsen
  Zaan Beatrixbrug Wachtplaatsen
 Coenbrug Wachtplaatsen
 Wilhelminasluis Wachtplaatsen
  Nauernaschevaart Krommenieërbrug  Afstandsbediening
 Brug Vrouwenverdriet/Westzaan Afstandsbediening
  Zijkanaal C Brug A9  Tijdelijke wachtplaatsen 

vervangen door vaste
  Algemeen  Cruquiusbrug, Aalsmeerderbrug,  

Kogerpolderbrug, Schipholdraaibrug Wachtplaatsen

Voor het oplossen van deze knelpunten kan vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) een subsidie 
beschikbaar worden gesteld. Deze kan aangevraagd worden via de ILG-gebiedscommissies.


