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Geacht college, Uw kenmerk

Op 1 7 mei 201 8 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de 
Uitvoeringsregeling subsidie verbeteren toegankelijkheid bushaltes 
Noord-Holland 2018 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U 
vraagt deze subsidie aan voor uw project ‘Haarlemse haltes 
toegankelijk’. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw 
aanvraag € 630.000,-. U vraagt een subsidie aan van € 630.000,-.

Het vastgestelde subsidieplafond is met ingang van 1 7 mei 201 8 
bereikt. Op grond van artikel 7, lid 1 van de uitvoeringsregeling hebben 
wij alle ingediende subsidieaanvragen gerangschikt op een 
prioriteitenlijst. Deze rangschikking heeft plaatsgevonden aan de hand 
van de in artikel 7, lid 2 en lid 4 genoemde criteria. Meer toelichting 
over de rangschikking kunt u nalezen onder het kopje “Toelichting op 
de rangschikking”, in de bijlage bij deze brief.

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. 
Gelet op artikel 3 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook 
besloten uw gemeente een subsidie te verlenen voor de aanpassing van 
bestaande bushaltes.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt 1 00% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten (begroot op € 609.104,67), tot maximaal 
€ 609.104,67.

Gedeeltelijke weigering subsidie
Wij hebben besloten om de door u gevraagde subsidie gedeeltelijk te 
weigeren in verband met het bereiken van het vastgestelde 
subsidieplafond, op grond van artikel 4:25, lid 2 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Daarin staat dat wij verplicht zijn om een subsidie te 
weigeren, als daarmee het subsidieplafond zou worden overschreden 
Verlening van de door u gevraagde subsidie zou betekenen dat het
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subsidieplafond in dit geval wordt overschreden.
De door u aangevraagde subsidie voor aanpassing van bestaande 
bushalte IJdijk, ten bedrage van € 1 7.973,37, is geplaatst op nummer 
300 op de prioriteitenlijst. Het subsidieplafond is bereikt na honorering 
van de eerste 288 subsidieaanvragen. De door u aangevraagde subsidie 
voor eerder genoemde bestaande bushaltelocatie wordt daarom 
gedeeltelijk geweigerd.

Een opsomming van de door u ingediende bushaltes en het nummer op 
de prioriteitenlijst kunt u nalezen in de bijlage bij deze brief.

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw gemeente zijn te verrekenen of 
te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te 
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten 
opgenomen.

Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende 
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:

U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten 
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 
maanden na dit feit aan ons te melden;
U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op 
de begroting vooraf aan ons te melden; 
voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project 
gebruikt u de formulieren voor 'Voortgang project en melden 
wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies’ 
(www.noord-holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. 
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
II dient hij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de 
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord- 
Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord- 
Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden 
door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar 
de logo’s;
U dient de bushalte aan te passen aan de toegankelijkheidseisen 
conform de CROW publicatie nr. 233 en het daarbij behorende 
laatste addendum uitgegeven in mei 2010: ‘Handboek 
halteplaatsen’;
U dient na de uitvoering van de activiteit de aangepaste halte te 
verwerken in het programma Haltescan of het Centraal 
Haltebestand van het NDOV.

Mogclijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-) vergunning of een ontheffing nodig 
voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-) 
vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze 
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende 
aanvragen voor een (omgevings-) vergunning of ontheffing automatisch 
zijn goedgekeurd.
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Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
ü bent verplicht om uiterlijk 1 augustus na afloop van de activiteiten bij 
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. 
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 31 december 
2020 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 
1 augustus 2021 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u 
te ontvangen.

In deze aanvraag is een schriftelijke verslaglegging van de activiteiten, 
een financiële verantwoording met een controleverklaring omtrent de 
getrouwheid van het financiële verslag op gesteld door een accountant 
als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek opgenomen. Voor de financiële verantwoording gebruikt u het 
verantwoordingsformulier medeoverheden, te downloaden via het 
'Digitaal Loket/Subsidies'.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur 
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen, die betrekking 
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van 
de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het 
subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde 
activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de 
activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar 
rato lager vast.

Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie verbeteren 
toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 201 8 genoemd (provinciaal 
blad 201 8-6). Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal 
loket/Subsidies op de website www.noord-holland.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Mocht u desondanks vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan 
kunt u contact opnemen met de behandelend subsidiemedewerker die 
staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Directeur ConcernZaken, 
de heer L.W.M.M. Beljaars

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. 
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord- 
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw 
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag 
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale 
website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van 
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers 
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw 
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u 
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als 
bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - 
bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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De rangschikking is door ons bepaald door alle aanvragen te prioriteren op de 
rangschikkingscriteria zoals in artikel 7 lid 2 en 4 van de uitvoeringsregeling zijn opgenomen. 
Subsidieaanvragen die betrekking hebben op de aanleg van nieuwe bushaltes in het kader van de 
in 201 8 te verstrekken concessie Noord-Holland-Noord of als gevolg van het Vervoerplan van 
Connexxion voor de dienstregeling 201 8 worden als eerste op de prioriteitenlijst geplaatst. 
Subsidieaanvragen die betrekking hebben op bestaande bushaltes met gemiddeld meer dan 20 
in- en uitstappers op een werkdag worden als tweede op de prioriteitenlijst geplaatst. 
Subsidieaanvragen die betrekking hebben op bestaande bushaltes met minder dan 20 in- en 
uitstappers op een werkdag worden als derde op de prioriteitenlijst geplaatst.

Vervolgens zijn alle subsidieaanvragen binnen dezelfde categorie gerangschikt op de hoogte van 
de projectkosten per eenzijdige halte. De haltes met de laagste projectkosten zijn vervolgens als 
eerste gehonoreerd.

Vanwege het bereiken van het vastgestelde subsidieplafond hebben wij subsidie verstrekt aan de 
eerste 288 eenzijdige bushaltes.

Overzicht ingediende bushaltes

Nummer op de 
prioriteitenlijst

Bushalte Projectkosten

1 7 Stationsplein € 30.000,-

61 Kloosterstraat € 10.732,24

65 Emmaplein 2 € 12.607,24

66 Jac.v. Looystraat 2 € 12.607,24

67 Prins Bernhardlaan 2 € 1 2.607,24

68 Schouwtjesbrug 2 € 12.607,24

69 Burg. Reinaldapark € 12.607,24

70 Jac.v. Looystraat 1 € 12.607,24

71 Prins Bernhardlaanl € 12.607.24

72 Schouwtjesbrug 1 € 1 2.607,24

73 Spaarnwoude St. Noord € 1 2.607,24

76 Spaarnwoude St. Zuid € 1 7.973,37

77 Emmaplein 1 € 1 7.973,37

122 Haarlem Hoog 1 € 1.500,-

202 C. Tillyweg 2 € 10.732,24
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203 De Ruijterweg 2 € 10.732,24

204 Emrikweg 2 € 10.732,24

205 1 leringaplein 2 € 10.732,24

206 Industrieweg 2 € 10.732,24

207 J.W. Lucasweg 2 € 10.732,24

208 Jachthaven 2 € 1 0.732,24

209 Roerdompstraat 2 € 10.732,24

210 Rollandslaan 2 € 1 0.732,24

211 Straalzender 2 € 10.732,24

212 Voltastraat 2 € 10.732,24

213 Waarderweg 2 € 10.732,24

214 Nieuw Guineastraat € 10.732,24

21 5 Zaanenstraat € 10.732,24

216 C. Tillyweg 1 € 10.732,24

21 7 Emrikweg 1 € 10.732,24

21 8 Heringaplein 1 € 10.732,24

219 Industrieweg 1 € 10.732,24

220 J.W. Lucasweg 1 € 1 0.732,24

221 Jachthaven 1 € 10.732,24

222 Roerdompstraat 1 € 1 0.732,24

223 Straalzender 1 € 10.732,24

224 Voltastraat 1 € 10.732,24

225 Waarderweg 1 € 10.732,24

226 Spanjaardslaan € 10.732,24

231 Gibraltarstraat 2 € 1 2.607,24

232 Haarlem Hoog 2 € 1 2.607,24

233 Koudenhorn € 12.607,24



234 Papentorenvest € 12.607,24

235 De Ruijterweg 1 € 12.607,24

236 Rollandslaan 1 € 12.607,24

237 Gibraltarstraat 1 € 12.607,24

238 Frans Halsplein € 12.607,24

247 Ijdijk 2 € 16.098,37

248 Visserseinde 2 € 16.098,37

249 Visserseinde 1 € 16.098,37

300 Ijdijk 1 € 1 7.973,37
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