
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 25 augustus 2009, 
nr. 2009-48602, tot bekendmaking van de 
wijziging van de Uitvoeringsregeling 
locatiegebonden subsidies Noord-Holland 
2009. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provincie wet bekend dat zij in hun vergadering 
van 25 augustus 2009 het volgende besluit hebben 
genomen:

overwegende dat het vanwege de economische 
recessie gewenst is de rangschikkingscriteria in 
artikel 8, eerste lid te wijzigen;

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

besluiten de Uitvoeringsregeling locatiegebonden 
subsidies als volgt te wijzigen:

Artikel I
Artikel 8, lid 1, komt te luiden:
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang-
schikken wij de aanvragen als bedoeld in artikel 5, 
eerste lid onder a, die voor subsidie in aan merking 
komen, op een prioriteitenlijst. Wij kunnen een 
aanvraag hoger rangschikken naarmate meer 
wordt voldaan aan de volgende rangschikkings-
criteria:
a  met de woningbouw zal binnen een jaar 

worden gestart (1 punt);
b  de woningbouw zal binnen twee en een half 

jaar zijn voltooid ( 2 punten);
c  het betreft een project met een aangetoond 

tekort door hoge grondkosten ( 2 punten);
d  het betreft een project dat dankzij de BLS-

subsidie versneld in uitvoering zal worden 
genomen ( 1 punt);

e  voor het woningbouwproject is al in het voor-
gaande jaar een aanvraag ingediend, onder 
vermelding van het zelfde jaar van start van 
de bouw ( 1 punt); en

f  het aangetoonde tekort per woning is kleiner 
dan het tekort van andere aanvragen.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na 
publicatie in het Provinciaal Blad.

De betrokken gemeenten worden geïnformeerd 
over de wijziging van artikel 8, lid 1 in de Uit-
voeringsregeling locatiegebonden subsidies 
Noord-Holland 2009.

Haarlem, 25 augustus 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provincie secretaris.

Uitgegeven op 28 augustus 2009

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.M.W. Oppenhuis de Jong, provincie secretaris.
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