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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 24 juni 2008, nummer 2008-3600
tot bekendmaking van de Deelverordening
‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit NoordHolland 2008’
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 22 september 2008, onder nr. 8,
het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

ß overwegende dat het wenselijk is om, naast de lokale
maatregelen luchtkwaliteit uit het Regionaal Samen
werkingsprogramma Luchtkwaliteit, ook andere par
eiden tot een verdere verbetering van de luchtkwaliteit
in Noord-Holland;
■	gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■	gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
■	gelet op artikel 4 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 1998;
besluiten:

De deelverordening ‘Stimulering verbetering lucht
kwaliteit Noord-Holland 2008’ vast te stellen;
Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
PM10: zwevende deeltjes;
b	NO2: stikstofdioxide;
c	Speerpunten: Schone wagenparken of Duurzame
logistiek;
d	Schone wagenparken: maatregelen aan de beschik
bare gemotoriseerde vervoermiddelen dan wel de
aanschaf van nieuwe gemotoriseerde vervoer
middelen van een onderneming of een overheid ter
bevordering van het gebruik van alternatieve
brandstoffen en verbetering van de luchtkwaliteit
door reductie van de stoffen PM10 of NO2;


e	Duurzame logistiek: verbetering van de lucht
kwaliteit door reductie van de stoffen PM10 of
NO2 middels het nemen van maatregelen die de
bevoorrading van binnensteden efficiënter maken
of milieuzoneringsmaatregelen;
f	Algemene groepsvrijstellingsverordening:
Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie
van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het
Verdrag met de gemeenschappelijke markt
verenigbaar worden verklaard (“de algemene
groepsvrijstellingsverordening”), Pb EU 2008, L
214/3;
g	Kleine onderneming: een onderneming waar
minder dan 50 personen werkzaam zijn en waar
van de jaaromzet € 10 miljoen niet overschrijdt,
als bedoeld in de Algemene groepsvrijstellings
verordening;
h
Middelgrote onderneming: een onderneming
waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en
waarvan de jaaromzet € 50 miljoen niet over
schrijdt, als bedoeld in de Algemene groeps
vrijstellingsverordening.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechts
personen.
Paragraaf 2 Subsidiecriteria
Artikel 3 Activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten
die leiden tot verbetering van de luchtkwaliteit in
Noord-Holland ten aanzien van de stoffen PM10 of
NO2 boven de wettelijk geldende normen als bedoeld
in de richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG, dan wel de
richtlijnen die deze vervangen.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Lid 1
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	De activiteit dient om te voldoen aan geldende
wettelijke normen op het gebied van lucht

kwaliteit of wettelijke normen die binnen een
periode van een jaar na ontvangst van de aan
vraag om subsidie in werking treden; of
b	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.
Lid 2
Geen subsidie wordt verstrekt voor:
a	investeringen met betrekking tot beheer van afval
van andere ondernemingen; of
b	de aanschaf of plaatsing van roetfilters.
Paragraaf 3 Aanvragen
Artikel 5 Aanvraag om subsidieverlening en
subsidievaststelling
Lid 1 Aanvraag om subsidie
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 1998 worden aanvragen
om subsidieverlening ontvangen tussen 1 februari en
1 maart, alsmede tussen 1 augustus en 1 september.
Lid 2
Gedeputeerde Staten kunnen de in lid 1 bedoelde tijd
stippen wijzigen. Gedeputeerde Staten maken dit
besluit bekend in het Provinciaal blad.
Lid 3
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 kunnen
aanvragen om subsidie worden ingediend voor
activiteiten waarvan de uitvoering na 1 januari 2008 is
gestart.
Lid 4 Aanvraagformulier
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met
gebruikmaking van een door gedeputeerde staten
beschikbaar gesteld aanvraagformulier dat door de
aanvrager volledig wordt ingevuld en wordt voorzien
van de in dat formulier gevraagde bijlagen.
Lid 5 Aanvraag om vaststelling van de subsidie
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt
ingediend binnen drie maanden na het tijdstip waarop
de activiteit overeenkomstig de beschikking tot sub
sidieverlening moet zijn voltooid.
Artikel 6 Beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1 Beslissing over subsidieverlening
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 1998 beslissen
Gedeputeerde Staten over aanvragen om subsidie
binnen 14 weken na afloop van de aanvraagtermijn.



Lid 2 Beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over aanvragen om
vaststelling van de subsidie binnen 6 maanden na
ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.
Paragraaf 4 Subsidieverstrekking
Artikel 7 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten kunnen afzonderlijke subsidie
plafonds vaststellen voor bepaalde categorieën aan
vragers en voor bepaalde categorieën van activiteiten.
Artikel 8 Vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.
Artikel 9 Verdeling van het beschikbare
subsidieplafond
Lid 1 Rangschikking van de aanvragen
Gedeputeerde Staten rangschikken alle aanvragen, die
voor subsidie in aanmerking komen, zodanig dat een
activiteit hoger gerangschikt wordt naarmate de activi
teit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten:
a	Doelmatiger en doeltreffender is door een groter
effect in kilogram reductie van de stoffen PM10
of NO2;
b	in verhouding tot de kosten van de activiteit een
grotere bijdrage levert aan de verbetering van de
luchtkwaliteit, uitgedrukt in de reductie van het
aantal kilogram PM10 of NO2;
c	Betrekking heeft op een of beide Speerpunten;
d	Op technologisch gebied innoverend is dan wel
bestaande technologieën op een nieuwe wijze
toepast;
e	Meer perspectief biedt voor brede toepassing
door anderen dan de subsidieontvanger;
f	Naar verwachting eveneens positieve effecten zal
opleveren ten aanzien van andere milieuaspecten.
Lid 2 Vaststelling verhouding rangschikkingscriteria
Gedeputeerde Staten stellen de onderlinge verhouding
tussen de rangschikkingscriteria als bedoeld in het
eerste lid, vast. Zij maken dit besluit bekend in het
Provinciaal blad.
Lid 3 Honorering van de aanvragen
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag
in de volgorde van de rangschikking.
Artikel 10 Subsidiabele kosten
Voor subsidie komen de volgende kosten, gemaakt en
betaald tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011, in
aanmerking:
a	De extra investeringskosten in gronden,
gebouwen, installaties en uitrustingen, wanneer
deze absoluut noodzakelijk zijn om aan de
verbetering van de luchtkwaliteit te voldoen,
alsmede de extra investeringskosten om de
productiemethoden aan te passen ten behoeve
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van de verbetering van de luchtkwaliteit, zonder
de exploitatiebaten en exploitatiekosten in aan
merking te nemen;
b	De extra kosten die technologieoverdracht door
de verwerving van octrooirechten, licenties,
knowhow of niet-geoctrooieerde technische
kennis inhouden.
Artikel 11 Berekening van de subsidie en de voor
schotten
Lid 1 Berekening subsidie voor grote ondernemingen en
overheid
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
tot een maximum van € 250.000,–.

Artikel 14 Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland
2008.
Artikel 15 Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking één dag na
publicatie in het Provinciaal blad.
Artikel 16 Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2012.

Haarlem, 22 september 2008
Provinciale Staten van Noord-Holland.

Lid 2 Berekening subsidie voor KMO
Indien de subsidieontvanger een middelgrote onder
neming is, bedraagt de subsidie 45% van de subsidia
bele kosten, en indien de subsidieontvanger een kleine
onderneming is, bedraagt de subsidie 55% van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 250.000,–.
Lid 3 Staatssteun
Indien een subsidie op grond van dit artikel leidt tot het
verstrekken van staatssteun in de zin van artikel 87,
eerste lid, EG-Verdrag, wordt slechts subsidie verstrekt
overeenkomstig artikel 18 van de Algemene groeps
vrijstellingsverordening.

De heer dr. A.P. van der Meché, voorzitter.

De heer mr. J.J.M. Vrijburg, griffier.

Uitgegeven op 2 oktober 2008.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Lid 4 Cumulatie
Indien ter zake van een activiteit reeds door een ander
bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen subsidie is verstrekt, wordt slechts
een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het
totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het
hoogste steunbedrag of de hoogste steunintensiteit dat
op grond van de Algemene groepsvrijstellings
verordening is toegestaan.
Lid 5 Voorschotverlening
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag voorschotten
tot 80% van het maximaal verleende subsidiebedrag
verstrekken.
Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Indien de uitvoering van de activiteit langer dan 12
maanden duurt, wordt bij de beschikking tot subsidie
verlening de verplichting opgelegd tot indiening van
één of meer voortgangsrapportages.
Paragraaf 5 Slotbepalingen
Artikel 13 Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening, met uitzondering van artikel 4, tweede lid
2 en artikel 11.



102

