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Inleiding
De uitvoeringsregeling beoogt het assortiment aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in
de waterrecreatiesector te stimuleren, alsmede het tot stand komen van innovatieve ontwikkelingen
daarin. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie NoordHolland als belangrijke watersportprovincie. Via de ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid
en innovatie’ 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 veel aandacht gegeven aan het begrip duurzaamheid. “Duurzaamheid is een breed begrip. Dit
gaat deels over het ondernemend vermogen en innovatie in de waterrecreatiesector (paragraaf 3.2.1.),
maar ook over het samengaan van natuurontwikkeling en vormen van waterrecreatie, waar middels
zonering naar een optimale balans wordt gezocht.” Duurzaamheid wordt in de visie ook gezien als een
mogelijkheid om je te onderscheiden. “Ondernemers staan open om met en van elkaar te leren,
ondermeer op het gebied van verduurzaming van het bedrijf.” Het wordt in de visie (pagina 23) als een
opgave gezien om de duurzaamheid van bedrijven in de waterrecreatiesector verder te verbeteren.
Duurzaamheid moet voorwaardelijk gemaakt worden als onderdeel van de bedrijfsvoering. “Doel is om
aantoonbaar en zichtbaar landelijk tot de koplopers te behoren.” In het uitvoeringsprogramma
waterrecreatie 2021 – 2025 is geconstateerd dat het bereiken van resultaten op het gebied van
duurzaamheid weerbarstig zijn gebleken en dat daarom in dit uitvoeringsprogramma extra ingezet
wordt op het thema duurzaamheid, ondermeer via een nieuwe uitvoeringsregeling.
In het verlengde van duurzaamheid wordt in de visie (pagina 22) ook het versterken van de
innovatiekracht in de waterrecreatiesector als een opgave gezien.
De uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie sluit aan bij de lijn die hierover in de
visie is uitgezet en geeft uitvoering aan de aankondiging daarvan in het Uitvoeringsprogramma.
1. Vanaf wanneer is de regeling opengesteld?
De regeling is opengesteld van 1 september 2021 tot en met 30 december 2021.

Publiekstoelichting over de ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie’ (kenmerk
1612583/1612584)
’

2.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

Subsidiabel binnen deze regeling zijn:
A. Rond het thema duurzaamheid:
I.
het aanpassen van pontjes die reeds in de vaart zijn en die onderdeel uitmaken van een
recreatief netwerk, zodat deze pontjes emissie loos aangedreven worden;
II.
het realiseren van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrisch varen;
III.
het realiseren van nieuwe vuilwaterstations waarmee ongezuiverde lozing op het
oppervlaktewater wordt voorkomen;
IV.
investeringen die gedaan worden door jachthavens voor het aanvragen en behalen van het
keurmerk Blauwe vlag van de Stichting KMVK. Voorbeelden van deze investeringen zijn een
blauwe vlag info bord in de haven, faciliteiten voor het gescheiden inzamelen van afval,
zwemtrapjes, reddingsboeien, brandblussers, laadpalen (voor fietsen en/of auto’s), etc.
B.

Rond het thema innovatie:
I.
het verrichten van research en development om te komen tot nieuwe methoden voor de
beheersing van de overlast van waterplanten;
II.
het verrichten van research en development om te komen tot een oplossing voor het saneren
en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen;
III.
het realiseren van de bediening op afstand van sluizen of bruggen;
IV.
het realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen.

Daar waar van toepassing zijn ook de bij de uitvoering behorende ‘staartkosten’ en ‘VAT-kosten’
subsidiabel (zie artikel 9 van de uitvoeringsregeling).
3.
a)
b)

c)
d)

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.
Voor het genoemde onder 2.A.IV (Blauwe vlag) in deze toelichting geldt dat hiertoe gedane
uitgaven aantoonbaar gemaakt dienen te worden met bijvoorbeeld een factuur.
Subsidies onder de € 10.000 worden direct vastgesteld.
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