
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot 
bekendmaking van de deelverordening klimaat 
Noord-Holland 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 23 juni 2008, onder nr.4, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het wenselijk is om innovatieve 
klimaatmaatregelen te stimuleren door het geven van 
een financiële stimulans aan projecten die bijdragen aan 
de provinciale klimaatambities neergelegd in het 
Provinciale Actieprogramma Klimaat 2007-2011;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 
Noord-Holland 1998;

gezien het provinciale Actieprogramma Klimaat 2007-
2011;

besluiten:

1  De Deelverordening klimaat Noord-Holland 2008 
vast te stellen;

2  Gedeputeerde Staten te mandateren om na vast-
stelling van de Deelverordening kleine, tekstuele 
wijzigingen hierin aan te brengen. 

Haarlem, 23 juni 2008

Provinciale Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Deelverordening klimaat Noord-Holland 2008 

Paragraaf 1  Algemeen

Artikel �   Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a  Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): 

Kleine en middelgrote ondernemingen zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG: 
aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003, 
Pb EG 2003, L 124/36;

b  Non-profitorganisatie: een rechtspersoon die geen 
goederen en diensten op de markt aanbiedt met 
het oogmerk om winst te maken;

c  (Ontwerp)Groepsvrijstellingsverordening: 
Verordening(EG), nr. 210/10 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
Verdrag, waarbij bepaalde soorten steun met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden 
geacht, Pb EG 08/09/2007, C210/14;

d  Verordening KMO’s Landbouw: Verordening 
(EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van  
15 december 2006, betreffende de toepassing van 
de artikelen 87 en 88 van het verdrag op staats-
steun voor kleine en middelgrote ondernemingen 
die landbouwproducten produceren, Pb EG 
16/12/07, L 358/3.

Artikel 2   Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan privaat-
rechtelijke rechtspersonen:
a  voor aanvragen om een subsidie op grond van 

artikel 3, lid 1, onder a, zijn dit kleine en middel-
grote ondernemingen;

b  voor aanvragen om een subsidie op grond van 
artikel 3, lid 1, onder b, zijn dit non-profitorganisaties.

Paragraaf 2  Subsidiecriteria 

Artikel 3   Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt

Lid 1 
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten 
inhoudende:
a  het toepassen of demonstreren van innovatieve 

klimaatmaatregelen door kleine en middelgrote 
ondernemingen buiten de eigen organisatie. Deze 
projecten dienen bij te dragen aan het voorkomen 
van klimaatverandering of het aanpassen aan de 
gevolgen van klimaatverandering;

b  het toepassen van innovatieve, dan wel het 
implementeren van reeds bestaande technieken 
of klimaatmaatregelen door non-profitorgani-
saties in de eigen organisatie. Deze projecten 
dienen bij te dragen aan het voorkomen van 
klimaatverandering of het aanpassen aan de 
gevolgen van de klimaatverandering.

Lid 2
Een activiteit als genoemd in lid 1, onder a, komt in 
aanmerking voor subsidie indien de subsidiabele 
kosten op basis van de subsidieaanvraag ten minste  
€ 50.000,– bedragen.

Lid 3
Een activiteit als genoemd in lid 1, onder b, komt in 
aanmerking voor subsidie indien de subsidiabele 
kosten op basis van de subsidieaanvraag tenminste  
€ 5.000,– bedragen.

Artikel 4   Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit wordt uitgevoerd buiten Noord-

Holland;
b  voor dezelfde activiteit reeds subsidie is aan-

gevraagd of verstrekt op grond van een andere 
provinciale subsidieverordening;

c  verstrekking van subsidie leidt tot het verlenen 
van ongeoorloofde staatssteun in de zin van 
artikel 87 van het EG-Verdrag, dat wil zeggen 
steun die naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten niet kan worden verstrekt op grond van 
een vrijstellingsverordening van de Europese 
Commissie;

d  bij de aanvraag geen sluitende begroting kan 
worden overgelegd;

e  met de activiteit reeds is aangevangen op het 
moment dat de aanvraag door Gedeputeerde 
Staten is ontvangen;

f  de aanvraag betrekking heeft op een subsidie 
voor duurzame energieproductie, voor welke 
activiteit een (exploitatie)subsidie is of kan 
worden verkregen op grond van de (Rijks)-
regeling Stimulering Duurzame Energie-
productie;

g  de activiteit niet past binnen het beleid van de 
provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid.

h  de aanvraag door de adviescommissie negatief 
wordt beoordeeld met betrekking tot de criteria 
zoals genoemd in artikel 10. 

Artikel 5   Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot 
en subsidievaststelling

Lid 1   Aanvraag om subsidieverlening
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 dient een aanvraag 
om subsidie door Gedeputeerde Staten te zijn ont-
vangen in de periode tussen 1 juli en 1 september. 

De subsidieaanvraag wordt ingediend op een aanvraag-
formulier dat door de aanvrager volledig wordt ingevuld 
en wordt voorzien van de in dat formulier gevraagde 
bijlagen. 

Lid 2   Aanvraag voor voorschotverlening
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag voorschotten 
tot 50% van het maximaal verleende subsidiebedrag 
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verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen 
en tot 80% aan non-profitorganisaties.  

Lid 3   Aanvraag voor subsidievaststelling
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt 
ingediend binnen drie maanden na het tijdstip waarop 
de activiteit is voltooid. 

Indien het verleende subsidiebedrag € 50.000,– of meer 
bedraagt, dient bij de aanvraag om vaststelling van de 
subsidie tevens een accountantsverklaring te worden 
overgelegd.

Artikel 6   Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger is verplicht om:
a  de activiteiten af te ronden binnen twee jaren na 

het besluit tot subsidieverlening;
b  de resultaten van de activiteit openbaar 

beschikbaar te stellen.

Artikel 7   Beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1   Beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over alle subsidie-
aanvragen binnen 14 weken na afloop van de aanvraag-
termijn. 

Lid 2   Beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over aanvragen om 
vaststelling van de subsidie binnen zes maanden na 
ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.

Paragraaf 3  Subsidieverstrekking

Artikel 8   Subsidieplafonds
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks afzonderlijke 
subsidieplafonds vast voor de aanvragen om een 
subsidie op grond van artikel 3, lid 1, onder a, en artikel 
3, lid 1, onder b. 

Artikel 9   Vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een 
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een 
tekortsubsidie.

Artikel �0   De adviescommissie
Gedeputeerde Staten leggen de aanvragen die voor 
subsidie in aanmerking komen voor aan de advies-
commissie ter beoordeling van de volgende criteria: 

Voor de aanvragen genoemd in artikel 3 lid 1 onder a:
■  het project draagt bij aan het voorkomen van 

klimaatverandering of het aanpassen aan de 
gevolgen van klimaatverandering;

■  het project is innovatief.

Voor de aanvragen genoemd in artikel 3 lid 1 onder b:
■  het project draagt bij aan het voorkomen van 

klimaatverandering of het aanpassen aan de 
gevolgen van klimaatverandering.

Artikel ��   Verdeling van het beschikbare 
subsidieplafond 

Lid 1   Rangschikking van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken 
Gedeputeerde Staten de aanvragen die niet dienen te 
worden geweigerd op grond van artikel 4, indachtig het 
advies van de adviescommissie, op een prioriteitenlijst. 

De volgorde waarin de aanvragen zoals genoemd in 
artikel 3, lid 1 onder a, op de prioriteitenlijst worden 
gerangschikt, wordt bepaald door: 
■  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het 

voorkomen van klimaatverandering of het 
aanpassen aan de gevolgen van klimaat-
verandering;

■	 	de mate van het innovatieve karakter van de 
activiteit;

■	 	de brede toepasbaarheid of navolging in andere 
projecten van de activiteit.

De volgorde waarin de aanvragen zoals genoemd in 
artikel 3, lid 1 onder b, op de prioriteitenlijst worden 
gerangschikt wordt bepaald door: 
■	 	de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het 

voorkomen van klimaatverandering of het 
aanpassen aan de gevolgen van klimaat-
verandering;

■	 	de mate waarin de waarin de activiteit invulling 
geeft aan het verspreiden van kennis over de 
implementatie van maatregelen; 

■	 	de mate waarin de activiteit wordt gerealiseerd in 
samenwerking met kennisinstellingen of kleine 
en middelgrote ondernemingen.

Lid 2   Honorering van de aanvragen
De aanvragen worden door Gedeputeerde Staten 
gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Lid 3   Thema’s vast te stellen door Provinciale Staten 
Provinciale Staten kunnen in het kader van artikel 3 
van deze deelverordening jaarlijks speerpunten 
vaststellen waaraan Gedeputeerde Staten bij de 
beoordeling van aanvragen in dat jaar prioriteit dienen 
te geven. 

Artikel �2   Berekening van de subsidie

Lid 1   Subsidieverlening, artikel 3 lid 1, onder a
De subsidie op grond van artikel 3, lid 1, onder a, 
bedraagt ten hoogste 50% van de rechtstreeks aan de 
activiteit toe te rekenen kosten, met een maximum van 
€ 200.000,– per aanvraag, onder de volgende nadere 
bepalingen:
a  Indien de activiteit strekt tot het doen van een 

investering in de zin van artikel 12 van de 
Groepsvrijstellingsverordening, bedraagt de 
subsidie maximaal 20% van de in aanmerking 
komende kosten indien de subsidieontvanger een 
kleine onderneming is, en maximaal 10% indien 
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de subsidieontvanger een middelgrote onder-
neming is. De in aanmerking komende kosten 
zijn op grond van lid 3, onder a, van dit artikel, 
de in aanmerking komende materiele en 
immateriële investeringskosten;

b  De subsidie genoemd onder a bedraagt maximaal 
40% van de in aanmerking komende kosten 
wanneer de investering de verwerking en afzet 
van in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde 
landbouwproducten betreft; 

c  Indien de activiteit strekt tot het doen van een 
milieu-investering om communautaire normen te 
overtreffen in de zin van artikel 14 van de 
Groepsvrijstellingsverordening, bedraagt de 
subsidie maximaal 45% van de in aanmerking 
komende kosten indien de  subsidieontvanger 
een kleine onderneming is, en maximaal 35% 
indien de subsidieontvanger een middelgrote 
onderneming is. De in aanmerking komende 
kosten zijn op grond van lid 4 van dit artikel de 
extra investeringskosten die noodzakelijk zijn om 
het beschermingsniveau te bereiken dat de 
communautaire normen overtreft;

d  Indien de activiteit strekt tot het toepassen van 
energiebesparende maatregelen in de zin van 
artikel 16 van de Groepsvrijstellingsverordening, 
bedraagt de subsidie maximaal 55% van de in 
aanmerking komende kosten indien de subsidie-
ontvanger een kleine onderneming is, en maxi-
maal 45% indien de subsidieontvanger een 
middelgrote onderneming is. De in aanmerking 
komende kosten zijn op grond van lid 3 van dit 
artikel de extra investeringskosten die nood-
zakelijk zijn om een niveau aan energiebesparing 
te bereiken dat het door de communautaire 
normen vereiste niveau overtreft. De in aan-
merking komende kosten worden berekend op 
grond van de extra investeringskosten ver-
minderd met de dankzij het verminderde 
energieverbruik in de eerste vijf jaar van de 
levensduur van de investering behaalde 
exploitatiebaten;

e  Indien de activiteit strekt tot het doen van een 
milieu-investering ten behoeve van de 
opwekking van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen in de zin van artikel 18 van de 
Groepsvrijstellingsverordening, bedraagt de 
subsidie maximaal 55% van de in aanmerking 
komende kosten indien de subsidieontvanger een 
kleine onderneming is en maximaal 45% indien 
de subsidieontvanger een middelgrote onder-
neming is. De in aanmerking komende kosten 
zijn op grond van lid 2 van dit artikel de extra 
kosten die ten laste van de onderneming komen 
ten opzichte van een traditionele stoomcentrale of 
een traditioneel verwarmingssysteem met 
dezelfde capaciteit inzake daadwerkelijke 
energieopwekking;

f  Indien de activiteit strekt tot het doen van 
investering door een kleine of middelgrote onder-

neming die actief is in de primaire productie van 
landbouwproducten, bedraagt de subsidie 
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) 
KMO’s Landbouw, maximaal 40% van de in 
aanmerking komende investeringen en maximaal 
60% van de in aanmerking komende investe-
ringen indien de investeringen aanleiding geven 
tot extra kosten in verband met de bescherming 
en de verbetering van het milieu. Deze verhoging 
mag slechts worden toegepast voor investeringen 
die verder gaan dan wat volgens de geldende 
communautaire minimumeisen nodig is, of voor 
met het oog op de naleving van pas ingevoerde 
minimumnormen gedane investeringen. De 
investeringen moeten gericht zijn op de doel-
stellingen genoemd in lid 3 van dit artikel. Voorts 
kan de subsidie uitsluitend worden verstrekt 
voor de in lid 4 neergelegde in aanmerking 
komende uitgaven. Op grond van lid 7, onder d, 
wordt geen subsidie verstrekt voor gewone 
vervangingsinvesteringen. Ingevolge lid 8 mag 
voor de aankoop van andere grond dan bouw-
grond subsidie worden verstrekt tot ten hoogste 
10% van de in aanmerking komende kosten van 
de investering. Ingevolge lid 9 bedraagt het 
maximale subsidiebedrag dat per bedrijf 
gedurende drie belastingjaren mag worden 
toegekend maximaal € 400.000,–.

Bij de onderdelen a tot en met f van lid 1 geldt eveneens 
dat de subsidie ten hoogste € 200.000,– per aanvraag 
kan bedragen.

Lid 2   Subsidieverlening, artikel 3, lid 1, onder b
De subsidie op grond van artikel 3, lid 1, onder b, 
bedraagt ten hoogste 80% van de rechtstreeks aan de 
activiteit toe te rekenen kosten, met een maximum van 
€ 30.000,– per aanvraag. Indien de ontvanger van de 
subsidie aan te merken is als een kleine of middelgrote 
onderneming, gelden de criteria zoals deze in lid 1 zijn 
uiteengezet. 

Lid 3   De-minimis
Indien een subsidie op grond van artikel 3 zou leiden 
tot een overtreding van artikel 87, eerste lid, EG-
Verdrag, bedraagt de subsidie ten hoogste het bedrag 
dat is toegestaan op grond van:
■	 	de Groepsvrijstellingsverordening; 
■	 	Verordening (EG) KMO’s Landbouw;
■	 	Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de 

Commissie van 15 december 2006 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het 
Verdrag op de-minimissteun, Pb EG 28-12-2006, 
L 379/5;

■	 	Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie 
van 20 december 2007 betreffende de toepassing 
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-
minimissteun in de landbouwproductiesector, Pb 
EG 21-12-2007, L 337/35; of
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■	 	Verordening (EG) nr. 857/2007 van de Commissie 
van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-mini-
missteun in de Visserijsector, Pb EG 25-07-2007,  
L 193/6.

Artikel �3   Kosten die voor subsidie in aanmerking 
komen

Lid 1   Subsidiabele kosten
Indien niet anders volgt uit de hiervoor genoemde  
EG-Verordeningen, komen voor een subsidie op grond 
van artikel 3, lid 1, onder a en onder b, in aanmerking 
de investeringskosten die naar het oordeel van 
Gedeputeerde Staten direct en noodzakelijk samen-
hangen met het uitvoeren van de activiteit.

Lid 2   Niet-subsidiabele kosten
Voor subsidie komen niet in aanmerking:
a  kosten voor het uitvoeren van haalbaarheids-

onderzoeken;
b  kosten voor het opstellen van plannen;
c kosten voor projectbegeleiding,
d  loonkosten voor de inzet van eigen personeel of 

de kosten voor de inhuur van personele onder-
steuning door externe partijen.

Paragraaf 4  Slotbepalingen

Artikel �4   Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel �5   Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als 
Deelverordening klimaat Noord-Holland 2008.

Artikel �6   Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking één dag na 
publicatie in het Provinciaal blad.

Artikel �7   Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2011.

Uitgegeven op 27 juni 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.


