
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 3 april 2012,  
nr. 2012-13099, tot vaststelling van de 
Uitvoeringsregeling subsidiëring 
kwaliteitsonderzoek potentiële zwem-
plekken Noord-Holland 2012.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is om in het licht 
van het Waterplan Noord-Holland 2010-2015 
“Beschermen Benutten, Beleven en Beheren”, 
subsidieverlening mogelijk te maken voor kwali-
teitsonderzoek om te komen tot nieuwe zwem-
plekken in Noord-Holland;

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

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidiëring kwaliteits-
onderzoek potentiële zwemplekken Noord-
Holland 2012 

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  zwemwaterrichtlijn: Richtlijn 2006/7/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 15 
februari 2006 betreffende het beheer van de 
zwemwaterkwaliteit; 

b  oppervlaktewater: binnenwateren, met uit-
zondering van grondwater; overgangswater 
en kustwateren en, voor zover het de chemi-
sche toestand betreft, ook territoriale 
wateren, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid;

c  zwemseizoen: de periode van 1 mei tot en met 
30 september in het kalenderjaar; 

d  waterkwaliteitsmeting: het verzamelen van 
waterkwaliteitsgegevens door middel van het 
nemen van waterproeven conform de zwem-
waterrichtlijn;

e  zwemwater: elk oppervlaktewater waar naar 
verwachting van de bevoegde autoriteit een 
groot aantal mensen zal zwemmen, waar 
zwemmen niet permanent verboden is en 
waarvoor geen permanent negatief zwem-
advies bestaat;

f  potentiële zwemplek: een zwemwaterlocatie 
gelegen in oppervlaktewater waar naar ver-
wachting gezwommen kan worden indien 
wordt voldaan aan de criteria van de zwem-
waterrichtlijn;

g  zwemwaterprofiel: een profiel als bedoeld in 
artikel 6 van de zwemwaterrichtlijn;

h  voordonderzoek: het voorafgaand aan het ver-
richten van de waterkwaliteitsmetingen uit 
te voeren onderzoek door de provincie Noord-
Holland, waarin het veiligheidsonderzoek en 
tellingen worden verricht conform de zwem-
waterrichtlijn.

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor het laten 
verrichten van waterkwaliteitsmetingen op een 
potentiële zwemplek gedurende het zwemseizoen 
alsmede het laten opstellen van een zwemwater-
profiel overeenkomstig het Protocol aanwijzen en 
afvoeren zwemlocaties van de NWO-werkgroep 
zwemwater van 11 september 2009.

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan een initiatiefnemer 
die voornemens en daartoe bevoegd is een zwem-
plek in oppervlaktewater op te richten. 

Artikel 4
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet 
verstrekt.

Artikel 5
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen 
subsidieverlening aan de subsidievaststelling 
vooraf.  

Artikel 6
1  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend 

indien de aanvraag uiterlijk 15 november van 
het lopende kalenderjaar is ontvangen. 
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2  Een aanvraag om subsidie die na de in het 
vorige lid genoemde datum wordt ontvangen, 
wordt niet in behandeling genomen.

3  Een aanvraag om subsidie wordt niet 
behandeld indien met de uitvoering is gestart 
vóór 1 januari 2012.

4  Een aanvraag om subsidie wordt niet 
behandeld indien blijkens de aanvraag niet 
met het verrichten van de waterkwaliteits-
metingen kan worden gestart in het eerst-
volgende zwemseizoen en indien in dat 
seizoen niet al gedurende het volledige zwem-
seizoen kan worden gemeten. 

5  Voor het jaar 2012 geldt dat een aanvraag om 
subsidie wel in behandeling wordt genomen 
indien blijkens de aanvraag uiterlijk 1 juni 
2012 kan worden gestart met het verrichten 
van de waterkwaliteitsmetingen.

6 Een aanvraag om subsidie omvat tenminste:
 a  een begroting en dekkingsplan van de 

kosten van de activiteit;
 b  een inhoudelijke beschrijving van de 

activiteit;
 c  een omschrijving en plattegrond van de 

potentiële zwemplek.

Artikel 7
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond 
vast.

Artikel 8
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 
worden ontvangen en door honorering van 
deze aanvragen het subsidieplafond wordt 
overschreden, wordt de aanvraag met een 
ligging waar de urgentie van het komen tot 
een nieuwe zwemplek het hoogste is, als 
eerste in behandeling genomen. 

4  Gedeputeerde staten beslissen binnen acht 
weken na ontvangst van de aanvraag om 
subsidie.

Artikel 9
Subsidie wordt geweigerd indien:
a  de plek geen oppervlaktewater in Noord-

Holland betreft;
b  de plek waarop de aanvraag ziet als negatief 

is beoordeeld in het vooronderzoek, dan wel 
indien dit vooronderzoek nog niet heeft 
plaatsgevonden;

c  de waterkwaliteitsmetingen niet worden 
verricht conform de zwemwaterrichtlijn;

d  het verrichten van de waterkwaliteits metin-
gen en het opstellen van het zwemwater-

profiel niet geschied overeenkomstig artikel 
10 van het Besluit hygiëne en veiligheid bad-
inrichtingen en zwemgelegenheden.

Artikel 10
Subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor het 
verrichten van de waterkwaliteitsmetingen 
alsmede het opstellen van een zwemwaterprofiel.

Artikel 11
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele 
kosten tot maximaal €12.500,-.

Artikel 12
1  Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie 

wordt ingediend binnen 13 weken na vol-
tooiing van de activiteit.

2  Indien de subsidieontvanger een gemeente, 
of een openbaar lichaam dat is ingesteld op 
grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is, wordt de 
aanvraag tot vaststelling van de subsidie 
uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op 
het jaar waarin de activiteit is voltooid, 
ingediend.

3  Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag 
als bedoeld in het tweede lid een formulier 
vast.

4  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 
weken na ontvangst van de aanvraag tot 
vaststelling van de subsidie.

Artikel 13
1  Deze regeling treedt inwerking met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

2 Deze regeling vervalt op 31 december 2013.
3  Deze regeling wordt aangehaald als: 

Uitvoeringsregeling subsidiëring kwaliteits-
onderzoek potentiële zwemplekken Noord-
Holland 2012.

Haarlem, 3 april 2012.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 6 april 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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