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Besluit van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 7 juli 2009,
nr. 2009-35636, tot bekendmaking van de
subsidieplafonds ten behoeve van de
Uitvoeringsregeling musea, archieven en
monumenten 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 4:27 juncto 3:42
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
zij in hun vergadering van 7 juli 2009, onder nr.
14 het volgende besluit hebben genomen:
De subsidieplafonds voor 2009 voor de
Uitvoeringsregeling musea, archieven en
monumenten 2009 worden als volgt vastgesteld:
€ 2.000.000,– voor het onderdeel musea en
archieven
€ 2.000.000,– voor het onderdeel monumenten
Haarlem, 7 juli 2009
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Besluit van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 7 juli 2009,
nr. 2009-35636, tot bekendmaking van de
Uitvoeringsregeling musea, archieven en
monumenten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 7 juli 2009, onder nr. 14 het volgende besluit
hebben genomen:
overwegende dat het wenselijk is te investeren in
verbetering van het museum- en archiefaanbod
alsmede het behoud van beschermde monu
menten, ten einde de publieke toegankelijkheid
te bevorderen;
gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
stellen vast de volgende Uitvoeringsregeling
musea, archieven en monumenten NoordHolland 2009
Artikel 1 Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	musea: musea welke op het moment van de
subsidieaanvraag voorlopig of definitief zijn
opgenomen in het museumregister;
b	archieven: archieven die zijn opgenomen in
de bijlage behorende bij deze regeling;
c	monumenten: onroerend religieus erfgoed en
onroerende monumenten van bedrijf en
techniek, met een brede publieksfunctie, die
beschermd zijn op basis van de Monumenten
wet of de Monumentenverordening NoordHolland.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden
verstrekt aan een natuurlijke of rechtspersoon die
eigenaar is van een museum, archief of monu
ment, of die belast is met de exploitatie en het
behoud daarvan.
Artikel 3 Activiteiten
Lid 1
Subsidie kan worden verstrekt voor nieuwbouw
en verbouw van musea en archieven in de
Provincie Noord-Holland, met als doel de
publiekstoegankelijkheid te vergroten.
Lid 2
Subsidie kan worden verstrekt voor verbouw en
restauratie van monumenten in de Provincie
Noord-Holland, met als doel de publieks
toegankelijkheid te vergroten.
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Artikel 4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	de activiteit niet financieel haalbaar is;
b	de benodigde vergunningen niet onher
roepelijk zijn;
c	voor deze activiteit op grond van deze of een
andere provinciale regeling reeds subsidie is
verstrekt;
d	er geen sprake is van een dekkend exploitatie
plan voor de periode van 10 jaar na afronding
van de activiteit;
e	de activiteit is voltooid voordat de aanvraag is
ingediend.
Artikel 5 Procedure bepalingen
lid 1
Voor het jaar 2009 dient een subsidieaanvraag op
grond van deze regeling door ons te zijn ont
vangen voor 1 oktober 2009.
lid 2
Voor de jaren 2010 en 2011 dient een subsidie
aanvraag op grond van deze regeling door ons te
zijn ontvangen tussen 1 juni en 1 september van
het betreffende jaar.
Lid 3
Wij beslissen over de subsidieaanvragen binnen
13 weken na afloop van de indieningstermijn.
lid 4
De aanvraag om vaststelling van de subsidie
dient door ons te zijn ontvangen binnen 13 weken
na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is
verleend.
lid 5
Wij beslissen op de in het vorige lid genoemde
aanvraag binnen 13 weken na ontvangst ervan.
Artikel 6 Subsidiabele kosten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor inves
teringen in onroerende goederen, de kosten voor
een architect en leges.
Artikel 7 Berekening van de subsidie
Lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de door ons nood
zakelijk geachte kosten met een maximum van
€ 1.000.000,–.
Lid 2 Beperking in verband met staatssteun
Indien toepassing van het eerste lid 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 het eerste lid 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 vrijstellingsverordeningen
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van de Europese Commissie verstrekt mag
worden.
Artikel 8 Subsidieplafonds en wijze van
verdeling
lid 1
Wij stellen jaarlijks twee afzonderlijke subsidie
plafonds vast: één voor monumenten en één voor
musea en archieven.
lid 2
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang
schikken wij de aanvragen die voor subsidie in
aanmerking komen op een prioriteitenlijst. De
volgorde waarin de aanvragen op deze lijst
worden gerangschikt wordt bepaald door de
hoogte van de eigen bijdrage voor de activiteit
van de aanvrager, uitgedrukt in een percentage
van de begrote kosten. De aanvraag met de
hoogste eigen bijdrage wordt als hoogste
gerangschikt.
lid 3
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volg
orde op de prioriteitenlijst.
Artikel 9 Verplichting
De subsidieontvanger is verplicht om binnen drie
maanden na de subsidieverlening de activiteit
aan te besteden en binnen zes maanden de
opdracht te gunnen.
Artikel 10 Slotbepalingen
lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na
publicatie in het Provinciaal blad.
lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2011.
lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling musea, archieven en
monumenten Noord-Holland 2009.
Uitgegeven op 10 juli 2009
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Bijlage bij Uitvoeringsregeling musea,
archieven en monumenten Noord-Holland
2009
Archiefdiensten Noord-Holland
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Alkmaars Archief
Hertog Aalbrechtweg 5
Postbus 9232
1800 GE ALMAAR
Archief Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
Spaklerweg 16
Postbus 94370, 1090 GJ AMSTERDAM
Stadsarchief Amsterdam
Bezoekers: Vijzelstraat 32, 1017 HL AMSTERDAM
Dienstingang: Herengracht 482,
1017 CB AMSTERDAM
Postadres: Postbus 51140, 1007 EC AMSTERDAM
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Oude Enghweg 23 (tijdelijk: Melkpad 26)
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM
Noord-Hollands Archief
lokatie Jansstraat 40
2011 RX HAARLEM
lokatie Kleine Houtweg 18
2012 CH HAARLEM
023-5172700
Stadsarchief Naarden en omstreken
Cattenhagestraat 8
Postbus 5000
1410 AA NAARDEN
Waterlands Archief
Wielingenstraat 75
Postbus 1880
1440 AD PURMEREND
Gemeentearchief Weesp
stadskantoor Weesp
Nieuwstraat 70A
1380 GB WEESP
Westfries Archief
Blauwe Berg 5c
Postbus 603
1620 AR HOORN
Gemeentearchief Zaanstad, tevens Oostzaan
Hoogstraat 34
1541 KZ KOOG A/D ZAAN
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