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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 25 augustus 2009,
nr. 2009-48602, tot bekendmaking van de
vaststelling van de subsidieplafonds en de
prioriteitscriteria Locatiegebonden Subsidies
2009 voor de uitvoeringsregeling locatie
gebonden subsidies Noord-Holland 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 4:27 juncto 3:42 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend in hun
vergadering van 25 augustus 2009, onder nr 200948602 het volgende besluit te hebben genomen:
1	de volgende subsidieplafonds voor de uit
voering van het Besluit Locatiegebonden
Subsidies in 2009 op te hogen:
• het subsidieplafond voor de gemeente
Haarlem naar: € 678.346,–;
• het subsidieplafond voor de overige
gemeenten voor locatiegebonden sub
sidies conform artikel 5 lid 1 onder a van
de uitvoeringsregeling locatiegebonden
subsidies Noord-Holland 2009 naar
€ 1.901.808,–;
• het subsidieplafond voor locatiegebonden
subsidies conform artikel 5 lid 1 onder b
en c van de uitvoeringsregeling locatie
gebonden subsidies Noord-Holland 2009
naar € 150.000,–.
2	Van bovenstaande € 150.000,– in 2009 voor de
overige gemeenten volgens artikel 9 lid 1 van
de uitvoeringsregeling locatiegebonden sub
sidies Noord-Holland 2009 de volgende maxi
male bedragen per aanvraag aan te houden:
• standaarddoorlichting op kosten en
opbrengsten: € 3.000,–;
• complexe doorlichting op zowel kosten als
opbrengsten: € 5.500,–;
• complexe doorlichting op kosten of
opbrengsten: € 4.250,–;
• hernieuwde doorlichting voor ongewijzigd
plan en plandata in sociale sector: € 1.250,–;
• hernieuwde doorlichting voor ongewijzigd
plan en plandata in marktsector: € 2.500,–;
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•

 xterne advisering bij stagnatie in de
e
planvoorbereiding: een bedrag van maxi
maal € 400,– met een maximum van
€ 20.000,– per project.

3	de termijn voor indiening van subsidieaanvragen voor de gemeente Haarlem vast te
stellen op uiterlijk 1 oktober 2009.
4	de termijn voor indiening van aanvragen voor
de overige gemeenten om een subsidie als
bedoeld in artikel 5, lid 1 onder a van de
uitvoeringsregeling locatiegebonden
subsidies Noord-Holland 2009 vast te stellen
op uiterlijk 1 oktober 2009.
5	de termijn voor indiening van aanvragen voor
de overige gemeenten om een subsidie als
bedoeld in artikel 5, lid 1 onder b en c van de
uitvoeringsregeling locatiegebonden sub
sidies Noord-Holland 2009 vast te stellen op
uiterlijk 31 december 2009.
De betrokken gemeenten worden geïnformeerd
over de opgehoogde subsidieplafonds voor 2009
en de mogelijkheden tot het indienen van aan
vragen.
Haarlem, 25 augustus 2009
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 28 augustus 2009
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

