
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 20 februari 2008, nr. 2008-11994  
tot bekendmaking van de subsidieverordening 
lokale maatregelen luchtkwaliteit 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 11 februari 2007, onder nr. 8, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland,

overwegende dat de door de minister van VROM beschik-
baar gestelde middelen voor het uitvoeren van de tweede 
tranche van het Gebiedsgericht Programma Lucht-
kwaliteit volgens een verdeelsleutel aan lokale overheden 
verdeeld dienen te worden;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelezen de voordracht van gedeputeerde Staten;

gezien het Regionaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit, Voorlopig programma in het kader van het 
NSL (concept van 23 februari 2007);

besluiten:

De Subsidieverordening ‘lokale maatregelen lucht-
kwaliteit Noord-Holland 2008’ ter uitvoering van maat-
regelen in het kader van het Regionaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit regio Noordvleugel (RSL) 
vast te stellen.

Haarlem, 11 februari 2008.

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Subsidieverordening lokale maatregelen luchtkwaliteit 
Noord-Holland 2008

Artikel � Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a  NSL: Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit dat onderdeel uitmaakt van de wijziging 
van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen);

b  RSL: Regionaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit, Voorlopig programma in het kader van 
het NSL (concept), zoals ingediend bij de minister 
van VROM op 23 februari 2007, dan wel het defini-
tieve Regionaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit dat door de minister is goedgekeurd; 

c  SISA: Single Information Single Audit, systeem 
voor verantwoording van specifieke uitkeringen 
als bedoeld in de Regeling verantwoordings-
informatie specifieke uitkeringen;

d  Beschikking: een brief gericht aan gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van de minister van 
VROM inzake een financiële bijdrage voor het 
uitvoeren van het RSL;

e  Saneringstool: een door het ministerie van VROM 
ontwikkeld en voorgeschreven rekeninstrument 
voor het NSL om knelpunten voor de lucht-
kwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale 
maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Artikel 2  Relatie met andere wetgeving

lid 1
Op subsidieverstrekkingen op grond van deze veror-
dening is de Algemene subsidieverordening Noord-
Holland 1998 niet van toepassing.

lid 2
Op subsidieverstrekkingen op grond van deze veror-
dening is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing.

Artikel 3  Subsidiecriteria en doelgroep
Gedeputeerde Staten kunnen op grond van deze veror-
dening subsidie verstrekken aan gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen voor de uitvoering van maat-
regelen luchtkwaliteit in het kader van het RSL.

Artikel 4  Openstellingsbesluit

lid 1
Gedeputeerde Staten nemen naar aanleiding van een 
Beschikking de volgende besluiten:
a  Het vaststellen van subsidieplafonds; 
b  Het vaststellen van de termijnen voor het indienen 

van aanvragen om subsidie;
c  Het vaststellen van de versie van de Saneringstool 

die gehanteerd dient te worden bij de aanvraag 
om subsidie.

lid 2
Gedeputeerde Staten maken besluiten als bedoeld in 
het eerste lid bekend in het Provinciaal blad.

Artikel 5  Verdeling van het subsidieplafond

lid 1
Gedeputeerde Staten verdelen een subsidieplafond op 
grond van deze verordening evenredig over het aantal 
knelpuntkilometers dat is berekend aan de hand van 
de saneringstool.

lid 2
Subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 
bedraagt ten hoogste 100% van de op grond van artikel 
6 berekende subsidiabele kosten.

lid 3
Geen subsidie wordt verstrekt indien voor dezelfde 
activiteit of dezelfde kosten reeds uit anderen hoofde 
door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

lid 4
Indien voor de subsidiabele kosten reeds door een ander 
bestuursorgaan subsidie is verstrekt, wordt slechts een 
zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat het totale 
bedrag aan subsidie niet meer bedraagt dan het in het 
tweede lid genoemde percentage van de subsidiabele 
kosten.

Artikel 6  Subsidiabele kosten
Subsidie wordt slechts verstrekt voor kosten gemaakt 
tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 die nodig 
zijn voor het feitelijk nemen van maatregelen ter 
verbetering van de luchtkwaliteit, met uitzondering 
van de directe reguliere apparaatskosten.

Artikel 7  Aanvraag om subsidie 
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op door 
gedeputeerde Staten vast te stellen tijdstippen met 
gebruikmaking van een bij gedeputeerde Staten 
verkrijgbaar aanvraagformulier, vergezeld van de in 
dat formulier gevraagde bijlagen.

Artikel 8  Beslistermijn verlening
Gedeputeerde Staten beslissen op de aanvraag binnen 
12 weken na afloop van de termijn die gedeputeerde 
Staten voor de aanvraag gesteld hebben op grond van 
artikel 4, eerste lid.

Artikel 9  Voorschotten
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag voorschotten 
verstrekken van in totaal 100% van het bij de subsidie-
verlening vermelde maximale subsidiebedrag.

Artikel �0  Verplichtingen van de subsidieontvanger

lid 1
De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten uit te 
voeren in de periode 2006 tot en met 2011.
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lid 2
De subsidieontvanger is verplicht de kosteneffectiviteit 
van de besteding van de subsidie te bewaken.

lid 3
De subsidieontvanger doet onmiddellijk mededeling 
aan gedeputeerde Staten over alle feiten en omstandig-
heden, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat zij invloed kunnen hebben op de aanspraak op 
subsidie.

lid 4
Gedeputeerde Staten kunnen in de beschikking extra 
bepalingen omtrent de vorm en inhoud van de rappor-
tages opleggen. 

Subsidievaststelling

Artikel ��  Aanvraag om subsidievaststelling 

lid 1
De subsidieontvanger dient de aanvraag tot vaststelling 
van subsidie in zo spoedig mogelijk na afronding van 
een maatregel, doch uiterlijk 1 juli 2012.

lid 2
De subsidieontvanger verstrekt bij de aanvraag om 
vaststelling volgens het SISA-principe de gegevens als 
bedoeld in artikel 1 en bijlage 1 van de Regeling verant-
woordingsinformatie specifieke uitkeringen (Stcrt. 2006, 
140, gewijzigd bij Stcrt. 2007, 139).

Artikel �2  Beslistermijn vaststelling
Gedeputeerde Staten stellen de subsidie vast binnen 
6 maanden na ontvangst van de aanvraag tot vast-
stelling. 

Slotartikelen

Artikel �3  Afwijkingsbevoegdheid
Gedeputeerde Staten kunnen de bepalingen gesteld bij 
of krachtens deze verordening buiten toepassing laten 
of daarvan afwijken indien en voor zover de minster 
van VROM daar aan goedkeuring heeft verleend.

Artikel �4  Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na de dagtekening van het Provinciaal blad 
waarin zij wordt geplaatst.

Artikel �5  Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2013.

Artikel �6  Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening 
lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008. 

Uitgegeven op 26 maart 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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