Beleidsregel Toeristische objectbewegwijzering
Vastgesteld bij collegebesluit van 20 mei 2014, kenmerk 2.3.2

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;
Gelet op artikel 2, lid 1 sub f, van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal
2014
Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Beleidsregel Toeristische objectbewegwijzering”
Deze beleidsregel bestaat uit de 1 onderdeel:
Toeristische objectbewegwijzering: Recreatieve ondernemers kunnen worden bewegwijzerd door
toeristische objectbewegwijzering / bruine borden.

Toeristische objectbewegwijzering
1.

Algemene doelstelling
Het stimuleren van recreatieve ondernemers om het bewegwijzeringssysteem op een uniforme
manier up-to-date te houden in onze gemeente. Deze uniforme manier van bewegwijzeren is
aansluitend op de Europese richtlijnen (CROW) en zorgt voor een goede geleiding van het
autoverkeer richting de recreatieve ondernemers.

2.

Prestaties en activiteiten
Het stimuleren van recreatieve ondernemers om het bewegwijzeringssysteem op een uniforme
manier up-to-date te houden in onze gemeente en zorgt voor een goede geleiding van het
autoverkeer richting de recreatieve ondernemers.

3.

Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschafkosten van de bruine borden à € 300,= met
een maximum van vier borden per ondernemer (= maximale subsidiebedrag van € 600,=).

-24.

Voorwaarden en verplichtingen
- De recreatieve ondernemer dient volgens het bijgevoegde stroomschema in aanmerking te
komen voor toeristische bewegwijzering / bruine borden;
- De aanvraag wordt ingediend door een nieuwe recreatieve ondernemer of een recreatieve
ondernemer, die het in het voortraject niet de kans heeft gekregen om zich in een eerder
stadium aan te melden en hierdoor niet heeft kunnen profiteren van de regionale subsidie;
- Een aanvraag dient vóór plaatsing van de borden te geschieden bij de beleidsmedewerker
Economische zaken;
- De locaties van de borden zijn goedgekeurd door de ondernemer, Uiterwaarde, de gemeente
en indien noodzakelijk de provincie;
- Uiterwaarde zal na plaatsing de rekening specificeren richting ondernemer en gemeente;
- Aansluiting op de regeling voor het onderhoud is verplicht;
- De locaties van de borden alsmede de locatie van het bedrijf vinden plaats in de gemeente
West Maas en Waal.

5.

Weigeringsgronden
- De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van
toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een ondernemer, die niet voldoet aan de
hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd;
- Een ondernemer wordt slechts eenmaal gesubsidieerd.

6.

Doelgroep
Recreatieve ondernemers in de gemeente West Maas en Waal.

7.

Subsidieplafond
Er wordt rekening gehouden met een subsidieplatfond van € 5.000,= Zodra dit is bereikt, worden
overige aanvragen afgewezen.
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