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F. VERMEULEN,

plv. voorzitter

Bijlage 1 behorende bij artikel 1 tweede lid van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

Onderstaand een limitatieve opsomming van bijdragen aan ‘andere provinciale opgaven’.

Op het aanvraagformulier dient u te motiveren op welke wijze uw subsidieaanvraag bijdraagt aan één of
meerdere provinciale opgaven, zoals hieronder beschreven. De activiteiten die daaraan bijdragen moeten ook
zichtbaar zijn in de begroting.

Voor enkele opgaven wordt gevraagd om een ondersteuningsverklaring. Dit betreft een ondergetekende
verklaring vanuit een partij zoals omschreven in de opgave. Deze ‘verplichte bijlage’ is noodzakelijk wanneer
de benoemde partij niet zelf de subsidie aanvraagt.

1. Vaker en verder fietsen: Aanleg van openbaar toegankelijke fietsvoorzieningen bij toeristische locaties,
zijnde fietsenstalling, fietsverhuur, laadvoorzieningen en rustplaatsen.

2. Adequaat Openbaar Vervoer: Betere bereikbaarheid en beleefbaarheid van toeristische bestemmingen
vanaf ov-locaties en transferia door middel van deelfietsen en vervoer over water.

➢ Verplichte bijlage: Een ondersteuningsverklaring van de deelfietsverhuurder of exploitant vervoer
over water.

3. Duurzame mobiliteit: Elektrificeren van toeristische (rondvaart)boten.

4. Sport, recreatie en water- en groenbeleving: Het verknopen van bestaande recreatieve routenetwerken
over de provinciegrenzen heen voor (meer)daagse wandel-, fiets- en vaartochten.

➢ Verplichte bijlage: Een ondersteuningsverklaring van de routebeheerder.

5. Digitaal Zuid-Holland: Het verbeteren van digitale vindbaarheid en/of beleving van toeristisch aanbod of
bestemmingen door toeristische ondernemers thematisch te verbinden.

➢ Verplichte bijlage: Een ondersteuningsverklaring door een vertegenwoordiging van de betrokken
ondernemers.

6. Beleven en benutten van erfgoed: Toeristische ontwikkeling van cultureel erfgoed door middel van
arrangementen en/of overstaplocaties die twee of meer thematische routes verbinden.

➢ Verplichte bijlage: Een ondersteuningsverklaring door de projectleider van een erfgoedlijn of NBTC-
verhaallijn behorende bij de thematische route.

7. Behoud erfgoed: Verbeteren van de beleefbaarheid van Rijksmonument(en) die buiten de provinciale
erfgoedlijnen vallen, zodat bezoekers bijdragen aan het behoud van het monument.

8. Beleven en benutten immaterieel erfgoed: Evenementen waarbij tradities in kleine kernen levendig
worden gehouden. Het evenement moet zijn opgenomen in het netwerk van het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

9. Behoud, balans en versterking van de biodiversiteit: Vergroten van de beleefbaarheid en/of
toegankelijkheid van natuurgebieden met recreatieve poorten/entrees, toegangspaden of uitkijktorens.

➢ Verplichte bijlage: Een vergunning of ondersteuningsverklaring van de natuurbeheerder die
zeggenschap heeft over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

10. Vitale landbouw: Bevorderen van agrotoerisme als alternatieve inkomsten voor agrarische bedrijven, door
middel van: overnachtingsmogelijkheden, recreatieve activiteiten/arrangementen of verkoop van
producten die door deze bedrijven zelf zijn geproduceerd.

➢ Verplichte bijlage: Een ondersteuningsverklaring door een vertegenwoordiging van agrarische
ondernemer(s)

11. Bewustwording maatschappelijke opgaven: Een voorlichtingsprogramma dat zich richt op de inwoners
van Zuid-Holland, waarmee bewustzijn en kennis wordt vergroot over één van de volgende provinciale
opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, transitie in de landbouw, publieksbereik
archeologie en/of verkeersveiligheid.
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12. Bevorderen energietransitie: Verduurzaming van bestaande toeristische voorzieningen door het
verminderen van de energievraag of de CO2 uitstoot door isolatie en alternatieve energiebronnen m.u.v.
(rondvaart) boten zoals genoemd onder punt 3.

13. Visitormanagement: Bezoekersmanagementsystemen op drukke toeristische bestemmingen en
kwetsbare locaties om bezoekersstromen te monitoren en bezoekers op basis van near real-time
informatie beter te kunnen spreiden.

14. Sterke en vitale kernen en steden: Vergroten van de beleefbaarheid van stads- en dorpscentra als
onderdeel van een thematische route.

➢ Verplichte bijlagen: Een ondersteuningsverklaring door een vertegenwoordiging van de plaatselijke
retail/detailhandel én een ondersteuningsverklaring door het NBTC, projectleider erfgoedlijn of
historische vereniging behorende bij de thematische route.

Bijlage 2 behorende bij artikel 11 van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland
Voor de rangschikking genoemd in artikel 11 wordt voor de verschillende criteria de volgende puntentelling
gehanteerd:

Criterium a:

Eigen bijdrage inclusief medefinanciering in de subsidiabele kosten:

Maximaal 10 punten.

25 – 40% : 4 punten

40- 60% : 6 punten

60 – 80% : 8 punten

Meer dan 80% : 10 punten

Criterium b:

Maximaal 20 punten.

Bijdrage aan andere provinciale beleidsopgaven: per bijdrage aan een andere provinciale beleidsopgaven,
zoals weergegeven in bijlage 1 en op het aanvraagformulier als zodanig kenbaar gemaakt: 5 punten.

Criterium c:

Maximaal 10 punten

Bijdrage aan specifieke thema’s:

i. Indien de aanvraag aantoonbaar betrekking heeft op toerisme door en voor de inwoners van Zuid-
Holland:

- Aanvraag is aantoonbaar mede door vertegenwoordiging van bewoners gedaan op basis van
bewonersinspraak of bewonerspanels: 3 punten.

- Onderdelen van de aanvraag zijn specifiek bedoeld voor jeugdigen tot 25 jaar in Zuid-Holland: 3
punten.

ii. Indien de aanvraag aantoonbaar bijdraagt aan duurzaam toerisme en het bewustzijn vergroot van
toerisme in relatie tot haar omgeving:

- Aanvraag levert een extra bijdrage aan een schone omgeving en een milieubewuste omgang met
toeristisch afval, of het voorkomen daarvan: 4 punten.


