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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 26 februari 2013,
nr. 127248, tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling Woonvisie NoordHolland 2011.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Haarlem, 26 februari 2013.

Overwegende dat het gewenst is om in verband
met de berekening van het subsidiebedrag en de
aanpassing van de vervaldatum de Uitvoerings
regeling Woonvisie Noord-Holland 2011 te
wijzigen;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 2011;

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Besluiten:
Artikel I
De uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland
2011 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd.
Het eerste lid komt te luiden:
1 De subsidie bedraagt 80% van de kosten.
Het tweede lid komt te luiden:
2	Indien de activiteit op grond van een andere
uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd of er
voor de activiteit een investeringsbudget op
grond van de Verordening stedelijke ver
nieuwing Noord-Holland 2011 is verleend,
wordt het subsidiebedrag zodanig berekend
dat het totaal aan subsidies niet meer
bedraagt dan 80% van de totale projectkosten.
B
Artikel 9, tweede lid, komt te luiden:
2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.
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J. W. Remkes, voorzitter.
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Integrale tekst Uitvoeringsregeling
Woonvisie Noord-Holland 2011:
Artikel 1
Subsidie op grond van deze regeling wordt
verstrekt aan de Stadsregio Amsterdam, het
Gewest Gooi en Vechtstreek en gemeenten in
Noord-Holland.
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten
die aansluiten bij de afspraken in het door de
colleges van burgemeester en wethouders uit de
regio en door gedeputeerde staten vastgestelde
Regionale Actieprogramma.
Artikel 2a
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen
subsidieverlening aan de subsidievaststelling
vooraf.
Artikel 3
Subsidie wordt geweigerd indien:
a	niet alle gemeenten in de regio die het Regio
naal Actieprogramma hebben vastgesteld,
met de activiteit hebben ingestemd;
b	de activiteit naar het oordeel van gedeputeer
de staten financieel niet haalbaar is;
c	de aanvraag betrekking heeft op grond
aankoop;
d	de activiteit kosten betreft voor het opstellen
van een onderbouwing om te bouwen buiten
het Bestaand Bebouwd Gebied als bedoeld in
artikel 9 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie;
e	de activiteit kosten betreft voor het maken of
actualiseren van regulier beleid.
Artikel 4
Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld,
indien de activiteit is gestart voordat de aanvraag
is ontvangen.
Artikel 5
1	Aanvragen om subsidie worden behandeld op
volgorde van ontvangst.
2	Wanneer een aanvrager op grond van artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te
vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is
aangevuld.
3	Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag
door ons worden ontvangen en door hono
rering van deze aanvragen het subsidie
plafond wordt overschreden, wordt de
aanvraag met de laagste projectkosten als
eerste in behandeling genomen.
4	De aanvraag tot vaststelling van de subsidie
wordt uiterlijk 1 augustus van het jaar
volgend op het jaar waarin de activiteit is
voltooid.
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5	Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag
tot vaststelling van de subsidie een formulier
vast.
6	Gedeputeerde staten beslissen binnen 13
weken na ontvangst van de in het eerste en
vierde lid genoemde aanvragen.
Artikel 6
1	De subsidie bedraagt 80% van de kosten.
2	Indien de activiteit op grond van een andere
uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd of er
voor de activiteit een investeringsbudget op
grond van de Verordening stedelijke ver
nieuwing Noord-Holland 2011 is verleend,
wordt het subsidiebedrag zodanig berekend
dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt
dan 80% van de totale projectkosten.
3	Indien de subsidie minder dan € 5.000,bedraagt, wordt de subsidie alsnog geweigerd.
Artikel 7
Gedeputeerde staten stellen per regio een
subsidieplafond vast.
Artikel 8
1	De subsidieontvanger is verplicht om:
a	binnen 3 jaar na ontvangst van de sub
sidieverlening de activiteit te hebben
afgerond.
b	Indien de activiteit betrekking heeft op
fysieke werkzaamheden, de opdracht
binnen 9 maanden na ontvangst van de
subsidieverlening te gunnen.
Artikel 9
1	Deze regeling treedt in werking op de dag na
de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin zij wordt geplaatst.
2	Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.
3	Deze regeling wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling Woonvisie NoordHolland 2011
Uitgegeven op 26 maart 2013.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

