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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 17 februari 2015, nr. 

539325/539363 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-

Holland 2015. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Overwegende dat het uit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is om subsidie te verstrekken voor 

het onderhoud van in werking zijnde molens die zijn ingeschreven in het 

rijksmonumentenregister; 

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

Besluiten vast te stellen:  

 

 

Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-Holland 2015 

 

Artikel 1 

Subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar van een windmolen gelegen in de provincie Noord-

Holland die op 1 januari 2015 als beschermd monument is ingeschreven in het 

Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

Artikel 2 

Subsidie wordt verstrekt ten behoeve van het onderhoud van een in werking zijnde windmolen 

als bedoeld in artikel 1. 

 

Artikel 3 

1. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste: 

a. een omschrijving van onderhoudsactiviteiten, en: 

b. een afschrift van de beschikking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de 

aanvraag voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding 

Monumenten, die betrekking heeft op het jaar 2015, 2016 of 2017. 

2. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 

augustus tot en met 21 september 2015 is ontvangen. 

3. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode is 

ontvangen, wordt niet in behandeling genomen. 

4. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst. 

5. Gedeputeerde staten beslissen vóór 1 januari 2016.  

 

Artikel 4 

De subsidie bedraagt eenmalig € 5.300,- per molen. 
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Artikel 5 

Aan de subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening vooraf. 

 

Artikel 6 

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond vast. 

 

Artikel 7 

De subsidieontvanger plaatst het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen 

die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit. 

 

Artikel 8 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin zij is geplaatst. 

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018. 

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-Holland 

2015. 

 

 

 

Haarlem, 17 februari 2015. 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter. 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

Toelichting 

Om voor subsidie in het kader van deze uitvoeringsregeling in aanmerking te komen, dient de 

aanvraag tenminste te bevatten een omschrijving van onderhoudsactiviteiten aan de molen 

alsmede een afschrift van de beschikking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de 

aanvraag voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten 

over het jaar 2015, 2016 of 2017. Deze beschikking kan zowel een positieve beschikking zijn, 

waarin de BRIM-subsidie wordt toegekend als een afwijzing van de subsidieaanvraag. Uit het 

feit, dat een subsidie wordt aangevraagd blijkt immers dat er een onderhoudsbehoefte bestaat 

voor de betreffende molen. Deze onderhoudsbehoefte is essentieel voor de toekenning van een 

subsidie door de provincie.  

 

 

Uitgegeven op 3 maart 2015. 

 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 


