Bijlage

Aanvraagreglement Beeldkwaliteitfondsen West-Friesland
en Kop van Noord-Holland

1. Algemene doelstelling beeldkwaliteitfondsen
De algemene doelstelling van de beeldkwaliteitfondsen West-Friesland en Kop van Noord-Holland is
om ingrepen, die de beeldkwaliteit van oudere bedrijventerreinen in de beide regio’s ten goede
komen, met behulp van financiële bijdragen aan pandeigenaren te stimuleren. Hierbij wordt
gestreefd naar een significante verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare gevels, inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten van bedrijfspanden op
bedrijventerreinen waar een beeldkwaliteitfonds actief is.

2. Actieve beeldkwaliteitfondsen 2015/2019
In totaal zijn er 17 beeldkwaliteitfondsen West-Friesland en Kop van Noord-Holland 2015/2019
opgericht, van waaruit bijdragen worden uitgekeerd ten behoeve van fysieke ingrepen die de
beeldkwaliteit ten goede komen. De fondsen zijn in onderstaand schema weergegeven, inclusief de
grootte van het fonds. Wanneer een fonds uitgeput raakt, is het niet meer mogelijk om bijdragen
vanuit dit fonds aan te vragen en/of toe te kennen.
West-Friesland:
Terrein
Bedrijvenpark WFO Oost
CNB Locatie
Krabbersplaat
Gildenweg
Overspoor Oost
Westerspoor/Spoorstraat
De Veken
Oude Veiling
Hoorn '80
Centrale Zone
Totaal West-Friesland

Bruto ha
42
16
38
22
4,5
8,8
60
10
73
21
295,3

Aandeel %
14
5
13
7,5
2
3
20
3,5
25
7
100

Fonds €
49.883
17.815
46.320
26.723
7.126
10.689
71.262
12.472
89.077
24.942
356.309

Fonds €

Cofinanciering €
149.649
53.445
138.960
80.169
21.378
32.067
213.786
37.416
267.231
74.826
1.068.927

Beoogde investering €
199.532
71.260
185280
106.892
28.504
42.756
285.048
49.888
356.308
99.768
1.425.236

Kop van Noord-Holland:
Terrein

Bruto ha

Aandeel %

Cofinanciering € Beoogde investering €

Haven Den Oever

6

4

20.000

60.000

80.000

Industrieweg Middenmeer 30

19

95.000

285.000

380.000

De Schooten

16

10

50.000

150.000

200.000

Haven Den Helder

23

15

75.000

225.000

300.000

Westoever
Oudeschild
Totaal Kop van NH

47
36
158

29
23
100

145.000
115.000
500.000

435.000
345.000
1.500.000

580.000
460.000
2.000.000
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3. Uitvoering beeldkwaliteitfondsen en besluitvorming
De gemeenten in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland hebben het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord (ONHN) opdracht gegeven de beeldkwaliteitfondsen uit te voeren. De
projectleider van ONHN is verantwoordelijk voor besluiten over toekenning van aanvragen en
uitbetaling van de toegekende bijdragen na afronding van een ingreep. Hij is tevens verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering en voorzitter van de
toetsingscommissie.

4. Toetsing van de aanvragen
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een aanvraag voldoen aan diverse vereisten, die
in dit aanvraagreglement beschreven zijn. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling ook een afweging
gemaakt of een ingreep, waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, voldoende bijdraagt aan de
doelstelling van de regeling. De aanvragen om een bijdrage worden beoordeeld door een
toetsingscommissie. De toetsingscommissie brengt advies uit aan de Projectleider van ONHN die het
formele besluit over de aanvraag neemt. Tegen het advies van de toetsingscommissie en/of het
besluit van de Projectleider van ONHN over de aanvraag, kan geen bezwaar worden ingediend.

5. Samenstelling toetsingscommissie
De toetsingscommissie bestaat uit drie leden en verschilt per bedrijventerrein in samenstelling:
- een vaste voorzitter vanuit ONHN
- een vertegenwoordiger van de gemeente waar de ingreep plaatsvindt;
- een vertegenwoordiger van de op het onderhavige bedrijventerrein actieve
ondernemersvereniging.
Leden van de toetsingscommissie kunnen zich na instemming van de voorzitter laten vervangen.
Indien de gemeente en/of de ondernemersvereniging op enig moment geen vertegenwoordiger
levert, zal de voorzitter van de toetsingscommissie een waarnemer aanwijzen of zelf waarnemen.

6. Wijze van indienen aanvraag en behandeling aanvragen
1. Een aanvraag voor een bijdrage moet worden ingediend met het door ONHN beschikbaar
gestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website:
www.nhn.nl/beeldkwaliteitfonds/ en dient inclusief alle bijlagen ingediend te worden met een email aan info@nhn.nl.
2. De aanvraag dient uiterlijk 30 september 2019 per e-mail te zijn ontvangen door het ONHN.
3. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst ter toetsing en besluitvorming in behandeling
genomen, zodra een compleet ingevuld aanvraagformulier en alle benodigde stukken/bijlagen
per e-mail zijn ingediend bij het ONHN. In het aanvraagformulier wordt aangegeven welke
stukken/bijlagen verplicht moeten worden meegestuurd met de aanvraag.
4. Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt per e-mail een ontvangstbevestiging
gestuurd waarin wordt aangeven wanneer de uitslag gegeven zal worden op de aanvraag. Het
besluit op de aanvraag wordt uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de aanvraag door de
Projectleider van ONHN genomen. Deze termijn kan eenmalig met vier weken verlengd worden.
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7. Hoogte bijdrage per aanvraag
1. De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een
minimum van € 1.500,- excl. BTW en een maximum van € 15.000,- excl. BTW per aanvraag.
Aanvragen onder het minimumbedrag of boven het maximumbedrag worden niet in behandeling
genomen.
2. Aanvragers moeten minimaal twee offertes meesturen met de aanvraag. De offertes moeten een
prijsopgaaf geven voor dezelfde ingreep, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Als de
uitvoering opgesplitst is in meerdere deelprojecten, dienen er per deelproject minimaal twee
met elkaar te vergelijken offertes meegestuurd te worden.
3. Wanneer een privaatrechtelijke aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een
andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een de-minimis
verklaring in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Een de-minimis formulier is
beschikbaar op de website

8. Vereisten ten aanzien van de aanvrager
1. Enkel de eigenaren van bedrijfspanden/bedrijfskavels kunnen een financiële bijdrage vanuit het
beeldkwaliteitfonds aanvragen.
2. Een aanvraag kan ten behoeve van een samenwerkingsverband van meerdere eigenaren op één
bedrijventerrein gedaan worden. In dit geval dient één van de partijen door de samenwerkende
eigenaren schriftelijk als penvoerder van dit samenwerkingsverband aangewezen te worden.
3. Een aanvraag voor een bijdrage vanuit een beeldkwaliteitfonds wordt niet in behandeling
genomen indien de aanvrager met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
door het ONHN.
4. Voor een gebouw, gebouwdeel of kavel kan door de eigenaar slechts eenmaal een beroep
worden gedaan op deze regeling.

9. Vereisten ten aanzien van de ingreep, waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd
1. De aanvraag dient betrekking te hebben op een ingreep die op een van de bedrijventerreinen
genoemd in artikel 2 van dit aanvraagreglement.
De grenzen van deze bedrijventerreinen worden bepaald in de provinciale monitor werklocaties,
welke op internet te vinden is onder de volgende url:
(http://maps.noord-holland.nl/werklocaties/)
2. De ingreep moet betrekking hebben op een verbetering van de beeldkwaliteit van gevels,
voorterreinen, private parkeergelegenheden en opritten van bedrijfspanden en locaties die vanaf
de openbare weg zichtbaar zijn. Uit de aanvraag moet blijken hoe het aanzicht van het gebouw
en de directe omgeving daarvan duurzaam verbetert door uitvoering van de ingreep. Dit kan
bijvoorbeeld door het materiaalgebruik in de gevel, verfraaien van de entree en
parkeervoorzieningen, aanleg of verbetering van groen maar ook andere maatregelen zijn
denkbaar.
3. De ingreep dient in overeenstemming te zijn met de normen over de beeldkwaliteit die de
gemeente heeft opgesteld en/of het door ONHN opgestelde Beeldkwaliteitskader dat speciaal
voor deze regeling is opgemaakt. Dit Beeldkwaliteitskader is verkrijgbaar via de website
www.nhn.nl/beeldkwaliteitfonds/
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10. Weigeringsgronden
De aanvraag tot bijdrage wordt niet gehonoreerd indien:
1. de ingreep niet financieel haalbaar is;
2. de aanvrager in surseance van betaling verkeerd of failliet is verklaard;
3. de ingreep voor meer dan de helft betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel of
transformatielocatie;
4. de ingreep betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud;
5. het effect van de ingreep ten opzichte van de investering naar het oordeel van de
toetsingscommissie onvoldoende is;
6. de ingreep enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw;
7. de ingreep inpandige maatregelen betreft (andere indeling, vervangen van verouderde
materialen of asbest), die de beeldkwaliteit niet ten positieve beïnvloeden;
8. het fonds waar de aanvraag een bijdrage van vraagt, uitgeput is.

11. Toekenning van een aanvraag
Het besluit op de aanvraag wordt door de Projectleider van ONHN genomen en per e-mail
meegedeeld. Wanneer besloten is de aanvraag toe te kennen, worden de verplichtingen waaraan
voldaan moet worden om na uitvoering van de maatregelen tot uitbetaling van de bijdrage te
komen, meegestuurd. Deze verplichtingen betreffen in ieder geval:
1. Instemming met het aanvraagreglement door de aanvrager.
2. Toestemming aan ONHN of een door ONHN aangewezen partij om voor, tijdens en na uitvoering
van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden conform aanvraag worden
uitgevoerd.
3. De verplichting om het logo van de provincie Noord-Holland te gebruiken op eventuele
bouwborden en te vermelden dat de maatregelen tot stand komen met hulp van deze
organisaties.
4. Toestemming aan ONHN of een door ONHN aangewezen partij om de maatregelen op enigerlei
wijze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
5. De termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd en het verzoek om uitbetaling
van de bijdrage (incl. de benodigde bewijsstukken) bij ONHN moeten zijn ingediend.
6. De bewijsstukken die moeten worden ingediend:
a. Een compleet ingevuld formulier ‘opleverrapport en uitbetalingsverzoek’, welke
beschikbaar is op de website www.nhn.nl/beeldkwaliteitfonds/
b. Kopieën van alle op de uitgevoerde maatregelen betrekking hebbende facturen en
betalingsbewijzen;
c. Foto’s na de ingreep.
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12. Oplevering en uitbetaling van bijdrage
1. Uitbetaling van de bijdrage zal pas plaatsvinden na volledige uitvoering van de ingreep waarvoor
een bijdrage is toegekend. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.
2. De uitvoering moet zijn afgerond binnen zes maanden na het besluit op de aanvraag en uiterlijk
31 december 2019.
3. De aanvrager moet binnen één maand na voltooiing van de werkzaamheden een opleverrapport
en uitbetalingsverzoek bij ONHN indienen.
4. ONHN controleert of de werkzaamheden conform de plannen zijn uitgevoerd.
5. Voordat tot uitkering van de toegezegde bijdrage wordt overgegaan moeten alle benodigde
vergunningen voor de werkzaamheden zijn verleend, tenzij aangetoond kan worden dat geen
vergunningen nodig is.

13. Inwerkingtreding Beeldkwaliteitfondsen West-Friesland en Kop van
Noord-Holland 2015/2019
1. Deze regeling treedt in werking met ingang vanaf 1 maart 2015.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2019. Aanvragen om een bijdrage kunnen
worden ingediend zolang er budget beschikbaar is, doch uiterlijk tot 30 september 2019.

14. Aanpassing aanvraagreglement
De Projectleider van ONHN kan - in overleg met de gemeenten in West-Friesland en Kop van NoordHolland - besluiten het aanvraagreglement en/of het aanvraagformulier aan te passen indien
gedurende de uitvoering van de beeldkwaliteitfondsen hiervoor aanleiding blijkt te zijn. Dit wordt
meegedeeld op de website www.nhn.nl/beeldkwaliteitfonds/, waar steeds het actuele/geldende
reglement beschikbaar zal zijn.
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