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Inleiding
De uitvoeringsregeling beoogt het assortiment aan kleinere voorzieningen voor de watersport verder uit
te breiden. Daarnaast beoogt de regeling ook om een aantal diensten door vrijwilligers te stimuleren die
ten goede komen aan waterrecreatie en milieu. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het
versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke watersportprovincie. Via de
‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten’ stelt de provincie financiële
middelen beschikbaar die de realisatie van deze verbeteringen stimuleert. Dit document geeft een
toelichting op deze regeling.
Inbedding in het beleid
De provincie Noord-Holland staat bekend om haar grote en gevarieerde aanbod op het gebied van
waterrecreatie. In de ‘Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ geeft de provincie aan hoe zij,
samen met haar partners, er voor zorg draagt een vooraanstaande waterprovincie te blijven. In de visie
wordt, onder de noemer van het versterken van de maatschappelijke waarde van waterrecreatie,
aangegeven dat het wonen bij water en de mogelijkheid om op diverse manieren te recreëren op en aan
het water een grote kwaliteit is. We kennen in Noord-Holland ook een enorme diversiteit in ons water
en daarmee ook mogelijkheden voor diverse vormen van waterrecreatie. Waterrecreatie kenmerkt zich
aan de ene kant door activiteit, sportiviteit, beweging en beleving en aan de andere kant door het
ervaren van ruimte, rust, cultuurhistorie, natuur, landschap en stilte. Van durfsporten tot kanovaren.
Het is van belang dat de diverse vormen, daar waar passend gefaciliteerd worden. Hierbij moet ook
aandacht zijn voor de mogelijkheden voor minder mobiele inwoners van Noord-Holland. Dit geldt ook
voor de inzet van vrijwilligers.
In het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2021 – 2025 wordt een aantal nieuwe subsidieregelingen
aangekondigd waaronder ‘Kleine voorzieningen en diensten’. De uitleg die daaraan gegeven wordt sluit
aan bij datgene waar de visie al melding van maakte, namelijk het faciliteren van verschillende
doelgroepen en vormen van waterrecreatie (daarbij valt te denken aan de realisatie van steigers, te
waterlaatplaatsen of het inrichten van locaties voor durfsporten) en aan het uitbreiden van
dienstverlening door het stimuleren van de inzet van vrijwilligers.
1. Vanaf wanneer is de regeling opengesteld?
De regeling is opengesteld van 1 september 2021, 9.00 uur tot en met 30 december 2021, 17.00 uur.
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2.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

Subsidiabel binnen deze regeling zijn:
a. kleine voorzieningen ten behoeve van waterrecreatie:
Er zijn veel verschillende durfsporten.
1. het realiseren van kano(-overstap)steigers en het
Bovendien is één van de kenmerken
maken en aanbrengen van bebording voor
van deze sporten dat er steeds weer nieuwe
kanovaren;
vormen bij komen. Kenmerkend is wel dat
2. het realiseren van visplekken;
durfsporten in dit kader altijd gebonden zijn
3. Het (her)inrichten van locaties voor de uitoefening
aan water of de oevers daarvan. Tot
van durfsporten (daar waar dit is toegestaan),
durfsporten beschouwen wij in de regeling
ondermeer de volgende sporten:
waaronder het maken en aanbrengen van
 Kitesurfen
informatieborden, het aanschaffen en aanbrengen
 Jetskiën
van belijning als scheiding tussen recreatieve
 Windsurfen
gebruikersgroepen, het obstakelvrij maken van
 Waterskiën
nieuwe locaties en het uitvoeren van zandsuppleties
 Golfsurfen
ter verondieping van de eerste waterzone voor
 Wakeboarden
durfsporten;
 Blokarten (strandzeilen)
4. het realiseren van openbare aanlegplekken voor de
 Hoverboarden
watersport, inclusief de bebording ter plaatse van
 Kitebuggy
die aanlegplek waaruit blijkt dat op die plek
 Flyboarden
maximaal 24 uren aangelegd kan worden;
 Speedboot varen (zoals RIB‐varen en
powerboaten)
5. het aanpassen of realiseren van trailerhellingen, voor
Deze
opsomming is niet uitputtend. Er worden
het te water laten van pleziervaartuigen, inclusief de
nog veel meer verschillende (vormen van)
bij de trailerhelling behorende voorzieningen, zoals
durfsporten beoefend.
parkeerplaatsen voor het laden en lossen van
vaartuigen en informatieborden;
6. het leveren en aanbrengen van bebording voor recreatieve vaarroutenetwerken;
7. voor de toegankelijkheid tot waterrecreatievoorzieningen van minder validen aanschaffen,
aanbrengen of aanpassen van faciliteiten die het gebruik voor waterrecreatie (beter) mogelijk
maken.
Voor de activiteiten, genoemd onder a zijn ook de bij de uitvoering behorende ‘staartkosten’ en ‘VATkosten’ subsidiabel (zie artikel 9 van de uitvoeringsregeling).
Subsidiabel voor de activiteiten genoemd onder b zijn subsidiabel:
1. het opleiden van vrijwilligers voor brug- of sluisbediening; het gaat hierbij om een vergoeding van
de cursus-kosten voor de opleiding/training brug- en sluisbediening, zoals deze gegeven wordt door
bijvoorbeeld het NNVO. Het NNVO biedt ook op locatie ontworpen trainingen aan. Daarnaast dient
de vrijwilliger te beschikken over een BHV-diploma. Ook deze BHV-opleiding is subsidiabel, evenals
eventueel bijbehorende examengelden. Ook de persoonlijke middelen (bijvoorbeeld kleding) die
nodig zijn voor het uitoefenen van deze functie zijn subsidiabel. Reis- en verblijfskosten van de
vrijwilliger zijn niet subsidiabel.
2. het leveren van een bijdrage in de kosten van voorbereiding en uitvoering van maatschappelijke
acties gericht op het inzamelen van zwerfafval op, in of rond recreatief (vaar)water. Tot de
subsidiabele kosten behoren de kosten voor het huren van materialen, zoals een boot, de aanschaf
van middelen zoals vuilniszakken en afvalgrijpers en de kosten van promotie van de activiteit.
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3.
a)
b)

Wat zijn overige bepalingen die van belang zijn?
Een aanvrager is vrij om voor meerdere projecten een aanvraag in te dienen.
Een aanvraag die in een jaar niet gehonoreerd wordt, wordt door de provincie niet automatisch
naar een volgend jaar doorgeschoven. Indien dit gewenst is en de regeling is ook in een volgend
jaar weer van kracht, dan zal de aanvrager deze opnieuw in de daarvoor bestemde periode bij de
provincie moeten indienen.
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