
 

Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2011 

 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; 

 

gelet op artikel 1, lid 3, van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 

2009; 

 

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij in hun 

vergadering van 12 juli 2011, onder nummer 2011/34462 het volgende besluit 

hebben genomen: 

 

overwegende dat het gewenst is met een Uitvoeringsregeling 

Woonvisie te investeren in de afstemming van vraag en aanbod op de 

woningmarkt, in de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten 

bij de vraag van bewoners en in de duurzaamheid van het woningaanbod en de 

woonomgeving, ten einde uitvoering te geven aan de Provinciale Woonvisie ‘Goed 

Wonen in Noord-Holland’ 2010-2020 en de daarin genoemde doelstellingen;  

 

besluiten vast te stellen de volgende 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 3  

Subsidie wordt geweigerd indien: 

a. niet alle gemeenten in de regio die het Regionaal Actieprogramma hebben 

vastgesteld, met de activiteit hebben ingestemd; 

b. de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde staten financieel niet 

haalbaar is; 

c. de aanvraag betrekking heeft op grondaankoop; 

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 honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, 

wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling 

genomen. 

4. De aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen 13 weken 

na voltooiing van de activiteit. 

5.Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de in het 

eerste en vierde lid genoemde aanvragen. 

 

Artikel 6 

1. De subsidie bedraagt 50% 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 vernieuwing Noord-Holland is verleend, wordt het 

subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer 

bedraagt dan 50% 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 subsidieverlening 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 april 2013. 

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Woonvisie 

Noord-Holland 2011. 


