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Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

155/14

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

-

Overwegende dat Provinciale Staten op 9 december 2011 het statenvoorstel
“Sportplan Brabant 2016” en op 19 maart 2013 de Subsidieregeling sport
Noord-Brabant 2013-2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 29 mei 2012 hebben besloten het
resterende bedrag uit de tender voor sportaccommodaties voor
topsportwedstrijden en –evenementen uit 2012 te behouden om op een later
moment in te zetten voor nieuwe investeringen in de zwemsport in Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten reeds voor elk van de zeven
Brabantse kernsporten subsidie hebben verstrekt voor de (ver)bouw en
(her)inrichting van fieldlabs voor (top)sportonderzoek;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016 wordt als volgt
gewijzigd:
A.

In artikel 1.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdeel h, l en q vervallen.
2. De onderdelen i tot en met x worden geletterd tot h tot en met u.
3. In onderdeel r vervalt na “Wereldbekerwedstrijd”: , Nederlandse
Kampioenschap voor senioren op het hoogste niveau.

B.

Het derde lid van artikel 1.2 vervalt.

C.

Artikel 2.1 komt te luiden als volgt:

Bijlage(n)

Artikel 2.1 Begripsbepalingen specifiek
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. internationaal topsportevenement : Wereldkampioenschap, Europees
Kampioenschap, Wereldbekerwedstrijd of een ander aansprekend
internationaal evenement waar sporters op het hoogste
competitieniveau tegen elkaar uitkomen;
b. KNZB: Koninklijke Nederlandse Zwembond.
D.

In artikel 2.1a wordt “kleine ondernemingen” vervangen door: gemeenten.

E.

In artikel 2.2 wordt na “gericht op het” ingevoegd: renoveren, en wordt
“hippische topsportwedstrijden” vervangen door : internationale
zwemsportevenementen.

F.

Artikel 2.3 vervalt.
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G. Artikel 2.4 komt te luiden:
Artikel 2.4 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen, wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
a. de sportaccommodatie is gelegen binnen het grondgebied van de
provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op het laten voldoen van de sportaccommodatie
aan de actuele eisen die door de desbetreffende internationale
sportorganisaties gesteld worden;
c. de accommodatie beschikt over een tienbaans 50 meter zwembad;
d. uit de prestaties blijkt dat er in de sportaccommodatie in de periode
2012-2014 meerdere internationale topsportevenementen voor de
zwemsport hebben plaatsgevonden;
e. in 2015 wordt binnen de sportaccommodatie ten minste een
internationaal topsportevenement voor de zwemsport gehouden;
f. de sportaccommodatie omvat faciliteiten die voor ten minste 80% van
de capaciteit bedoeld zijn voor sportbeoefening;
g. de sportaccommodatie wordt jaarlijks voor ten minste 20% door andere
prof- of amateursporters gebruikt;
h. de sportaccommodatie wordt gebruikt voor trainingen van
sporttalenten;
i. tot de sportaccommodatie wordt op transparante en nietdiscriminerende basis toegang verleend of zal toegang worden
verleend;
j. de sportaccommodatie is geschikt of wordt geschikt gemaakt voor
gehandicapten en breedtesport;
k. het project draagt in positieve zin bij aan de ontwikkeling van de
economie of regionale economie;
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l. het project kan voor 1 januari 2019 worden gerealiseerd, blijkend uit
planning en een overzicht van de procedures van publiekrechtelijke
besluitvorming die ten behoeve van het project worden doorlopen;
m. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke
wijze voldaan wordt aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende exploitatiebegroting voor ten minste tien jaar;
3°. een sluitende investeringsbegroting.
H.

In artikel 2.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdelen d en e vervallen.
2. De onderdelen f tot en met h worden geletterd tot d tot en met f.

I.

In artikel 2.7 wordt “6 januari 2014 tot en met 30 juni 2014” vervangen
door: 5 januari 2015 tot en met 26 juni 2015.

J.

In artikel 2.8 wordt “6 januari 2014 tot en met 30 juni 2014” vervangen
door: 5 januari 2015 tot en met 26 juni 2015.

K.

In artikel 2.9, eerste lid, wordt “500.000” vervangen door: 50% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000.

L.

Artikel 2.10a vervalt.
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M. In artikel 2.11a wordt “2018” vervangen door: “2019”
N. In artikel 2.13, eerste lid, wordt “100%” vervangen door: 80%.
O. De artikelen 4.1 tot en met 4.14 vervallen.
P.

De artikelen 4a.1 tot en met 4a.13 vervallen.

Q. Artikel 7.4 komt te luiden:
Artikel 7.4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien voor projecten als bedoeld in artikel 7.3,
onder b, de aanvrager op grond van die bepaling reeds subsidie heeft
ontvangen.
R.

In artikel 7.5 wordt onder lettering van onderdeel k tot l een onderdeel
ingevoegd, luidende:
k. de subsidieaanvrager draagt zorg voor minimaal 50% van de
subsidiabele kosten, waarvan de eigen bijdrage van de gehandicapte
sporters maximaal 10% bedraagt;

S.

In artikel 7.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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1. De onderdelen b en g vervallen.
2. De onderdelen c tot en met f worden geletterd tot b tot en met e.
T.

In artikel 7.8 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.

U.

In artikel 7.9 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.

V.

In artikel 7.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In de aanhef van het eerste lid wordt na “bedraagt” ingevoegd:
maximaal.
2. In het eerste lid, onder a, wordt “€ 50.000” vervangen door: 30.000.
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W. In artikel 8.8 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.
X.

In artikel 8.9 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.

Y.

In artikel 8.10, eerste lid, wordt na “bedraagt” ingevoegd: maximaal.

Z.

In artikel 8a.7 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.

AA. In artikel 8a.8 wordt “2014” telkens vervangen door: 2015.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling
Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016.

’s-Hertogenbosch, 9 december 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3717907
Uitgegeven, 10 december 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.

4/4

