
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 20 mei 2008, nr. 2008-32277 tot 
bekendmaking van de deelverordening 
Waddenfonds

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 2008, onder nr. 8, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat op grond van artikel 6, eerste lid 
onder d, van de Wet op het Waddenfonds, subsidies 
van rijkswege slechts verstrekt worden indien er sprake 
is van cofinanciering;

overwegende dat het provinciaal bestuur van Noord-
Holland de doelstellingen van de Wet op het Wadden-
fonds onderschrijft en daarom in die cofinanciering wil 
voorzien; 

voorts overwegende dat het wenselijk is bij die 
cofinanciering zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en artikel 4 van 
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland;

besluiten vast te stellen de Deelverordening 
Waddenfonds Noord-Holland 2007.

Haarlem, 11 februari 2008.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Paragraaf 1 Algemeen

Artikel � Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a wet: Wet op het Waddenfonds;
b �subsidieregeling: Subsidieregeling Wet op het 

Waddenfonds;
c  Algemene�subsidieverordening: de Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 1998;
d  Minister: de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
e  Adviescommissie: de Adviescommissie Wadden-

fonds bedoeld in artikel 7 van de wet;
f  project: samenhangend geheel van activiteiten 

waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Paragraaf 2 Wie, wat en wanneer

Artikel 2 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bestuurs-
organen, niet gouvermentele organisaties of natuurlijke 
personen, tenzij de aanvrager een onderneming is in 
Europeesrechtelijke zin.

Artikel 3 Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt

Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de activiteiten 
bedoeld in artikel 2, onder a, b en d van de wet waar-
voor de Minister subsidie heeft verstrekt op grond van 
de subsidieregeling, voor zover deze 
a  worden uitgevoerd op het grondgebied van de 

provincie Noord-Holland; en
b  geen economische activiteiten betreffen.

Lid 2
In afwijking van het eerste lid, onder a, kunnen projec-
ten die niet op het grondgebied van de provincie 
Noord-Holland worden uitgevoerd voor subsidie in 
aanmerking komen, voor zover de activiteiten naar het 
oordeel van gedeputeerde staten in overwegende mate 
gericht zijn op of ten goede zullen komen aan de 
provincie Noord-Holland.

Artikel 4 Voorlopige aanvraag

Lid 1
Tegelijk met de aanvraag aan de Minister om subsidie 
op grond van de subsidieregeling doet de subsidie-
aanvrager een voorlopige aanvraag om subsidie op 
grond van deze verordening, die in de periode van  
10 september tot 1 oktober 2007 door gedeputeerde 
staten moet zijn ontvangen.

Lid 2
Gedeputeerde Staten bevestigen de ontvangst van de 
voorlopige aanvraag. De aanvrager stuurt deze ont-
vangstbevestiging aan de Minister.

Lid 3
De aanvrager stuurt Gedeputeerde Staten per omme-
gaande na ontvangst een kopie van de ontvankelijk-
heidsverklaring door de Minister.

Lid 4
Na ontvangst van de ontvankelijkheidsverklaring 
bedoeld in het derde lid nodigen Gedeputeerde Staten 
de aanvrager uit een aanvraag in te dienen.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot 
en subsidievaststelling

Lid 1 Aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene 
subsidieverordening dient de aanvraag binnen vier 
weken na verzending van de uitnodigingsbrief, bedoeld 
in artikel 4, vierde lid door Gedeputeerde Staten te zijn 
ontvangen.

Lid 2 Aanvraag voor voorschotverlening
De aanvraag wordt ingediend op een door Gedepu-
teerde Staten beschikbaar gesteld aanvraagformulier 
dat door de aanvrager volledig wordt ingevuld.

Lid 3 Aanvraag voor subsidievaststelling
Onverminderd het bepaalde in artikel 10, tweede lid 
van de Algemene subsidieverordening gaat de aan-
vraag vergezeld van: 
a  een projectplan als bedoeld in artikel 1.4, tweede 

lid van de subsidieregeling; en
b  de aanvraag om subsidie op grond van de 

subsidieregeling.

Lid 4
Indien de aanvraag een project betreft dat wordt uit-
gevoerd door een samenwerkingsverband, is artikel 1.4, 
derde lid van de subsidieregeling op de aanvraag van 
toepassing.

Artikel 6 Aanvraag tot voorschotverlening

De aanvrager dient tegelijk met de aanvraag tot sub-
sidieverlening de aanvraag tot voorschotverlening in.

Artikel 7 Aanvraag tot vaststelling

Lid 1
De aanvrager voegt bij de aanvraag tot vaststelling een 
afschrift van het besluit tot vaststelling op grond van de 
subsidieregeling.

Lid 2
Artikel 1.16, tweede lid van de subsidieregeling is van 
toepassing.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Op de ontvanger rusten de verplichtingen bedoeld in 
artikel 1.11 tot en met 1.13 van de subsidieregeling, met 
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dien verstande dat de mededelingen en medewerking 
bedoeld in deze artikelen gedaan en gegeven worden 
aan gedeputeerde staten.

Artikel 9 Beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1 Beslissing over subsidieverlening
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening beslissen gedeputeerde staten over alle 
aanvragen tot subsidieverlening uiterlijk vier weken na 
ontvangst van het door aanvrager verstuurde kopie van 
het besluit tot verlening op grond van de subsidie-
regeling.

Lid 2 Beslissing over subsidievaststelling
In afwijking van artikel 18, eerste lid van de Algemene 
subsidieverordening beslissen gedeputeerde staten over 
alle aanvragen tot subsidievaststelling uiterlijk acht 
weken na ontvangst van de door aanvrager verstuurde 
kopie van het besluit tot vaststelling op grond van de 
subsidieregeling.

Paragraaf 3 Hoeveel en hoe

Artikel �0 Vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een 
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een 
tekortsubsidie.

Artikel �� Verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond 

Lid 1
Bij het vaststellen van het subsidieplafond kunnen 
Gedeputeerde Staten onderscheid maken naar de 
doelstellingen als bedoeld in artikel 3 onder a, b en d 
van de wet.

Lid 2 Rangschikking en honorering van de aanvragen
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag 
in de volgorde van de rangschikking zoals door de 
Minister is vastgesteld.

Lid 3
Indien het oordeel bedoeld in artikel 8, eerste lid, van 
de wet, voor zover het de Noord-Hollandse bestuurs-
organen en organisaties betreft, afwijkt in negatieve zin 
van het advies van de Adviescommissie, kunnen 
Gedeputeerde Staten van het bepaalde in het tweede lid 
afwijken.

Artikel �2 Berekening van de subsidie

Lid 1 Subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 10% van de subsi-
diabele kosten. 

Lid 2
Indien een project uit anderen hoofde wordt gesubsi-
dieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig vastgesteld 

dat het totaal van alle subsidies voor dat project ten 
hoogste 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. 

Lid 3 Voorschotverlening
Op de voorschotverlening is artikel 23, tweede lid van 
de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel �3 Kosten die voor subsidie in aanmerking 
komen

Lid 1
Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking de 
door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten 
die rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn 
toe te rekenen en door de subsidieontvanger gemaakt 
en betaald zijn, met dien verstande dat ook sprake kan 
zijn van afschrijvingskosten of kosten voor eigen arbeid.

Lid 2
Als subsidiabele kosten worden in aanmerking 
genomen de kosten bedoeld in artikel 1.3, tweede, 
derde en vierde lid, en artikel 2.3 van de subsidie-
regeling.

Artikel �4 Wettelijke rente bij terugvordering
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van 
de Algemene wet bestuursrecht, kunnen Gedeputeerde 
Staten besluiten om terug te vorderen bedragen te ver-
meerderen met de wettelijke rente die wordt berekend 
over de periode die verstrijkt tussen de kennisgeving 
van de terugvorderingsverplichting aan de subsidie-
ontvanger en de terugbetaling door de subsidieont-
vanger.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel �5 Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel �6 Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelveror-
dening Waddenfonds Noord-Holland 2007.

Artikel �7 Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad 
waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met  
10 september 2007.

Artikel �8 Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2014.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2
Het begrip ‘onderneming’ dient in het EG-recht ruim 
opgevat te worden. In de jurisprudentie van het 
Europese Hof is het begrip onderneming als volgt 
omschreven:
‘iedere eenheid die een economische activiteit uitoefent, 
ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd’.

Artikel 3, eerste lid onder b
Onder het begrip ‘economische activiteit’ wordt verstaan: 
‘het aanbieden van goederen of diensten op de markt’. 

Uitgegeven op 3 juni 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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