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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland 6 April 2004, nr 2004-13302, ter afkondiging van het besluit van Provinciale Staten van
Noord-Holland d.d 15 maart 2004, nummer 16,
tot wijziging van de Deelverordening De Groene
Long 2003.

Haarlem, 15 maart 2004

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend, dat
provinciale staten in hun vergadering van 15 maart 2004
onder nummer 16 het volgende besluit hebben genomen.

C.A. Peters, griffier.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland namens hen

Provinciale Staten voornoemd,

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

Uitgegeven op 7 April 2004

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
De Provinciesecretaris
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
besluiten

de Deelverordening de Groene Long 2003 als volgt te
wijzigen:
Artikel I
Artikel 4, lid 1 komt te luiden:
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, lid 1 van de
Algemene subsidieverordening dienen aanvragen die
betrekking hebben op activiteiten die zullen aanvangen
in de eerste helft van een kalenderjaar vóór 1 maart van
dat kalenderjaar bij gedeputeerde staten te zijn ingediend.
Aanvragen die betrekking hebben op activiteiten die zullen aanvangen in de tweede helft van een kalenderjaar
dienen vóór 1 september van dat kalenderjaar bij gedeputeerde staten te zijn ingediend.
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad.
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Bijlage
Integrale tekst van de Deelverordening de Groene Long
na wijziging Provinciale Staten van Noord-Holland;

b
overwegende dat het wenselijk is een deelverordening
in het leven te roepen teneinde subsidies te verlenen in
het kader van het gebiedsprogramma Noord-Holland
Midden;

doelstellingen van het Gebiedsprogramma
Noord-Holland Midden en die zich afspelen in
het gebied dat is omschreven in artikel 1, sub e,
van de Bestuursovereenkomst;
projecten die hiervoor zijn voorgedragen door de
Programmacommissie.

Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 4

overwegende dat in de bestuursovereenkomst De Groene
Long een Programmacommissie in het leven is geroepen
die onder voorzitterschap van een lid van het college
van Gedeputeerde Staten namens alle deelnemende
partijen de voor subsidie in aanmerking komende projecten selecteert;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, lid 1 van
de Algemene subsidieverordening dienen aanvragen die
betrekking hebben op activiteiten die zullen aanvangen in
de eerste helft van een kalenderjaar vóór 1 maart van dat
kalenderjaar bij gedeputeerde staten te zijn ingediend.
Aanvragen die betrekking hebben op activiteiten die zullen aanvangen in de tweede helft van een kalenderjaar
dienen vóór 1 september van dat kalenderjaar bij gedeputeerde staten te zijn ingediend.

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

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening De Groene Long 2003

Lid 2
Gedeputeerde staten zenden de ingekomen aanvragen
door naar de Programmacommissie met het verzoek
deze te toetsen aan de in artikel 8.2 van de Bestuursovereenkomst opgenomen criteria, en deze in een voordracht
te rangschikken op prioriteit.

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
Bestuursovereenkomst: de overeenkomst die op
7 november 2001 onder de titel van De Groen
Long is gesloten tussen de provincie NoordHolland, de waterschappen Het Lange Rond en
De Waterlanden, het Hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier,
de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en het
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland.
b
Programmacommissie: de commissie die is ingesteld op grond van artikel 5.1 van de Bestuursovereenkomst.
c
Algemene subsidieverordening: de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998.

Lid 3
De Programmacommissie zendt de voordracht binnen
8 weken na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde
verzoek toe aan gedeputeerde staten.
Lid 4
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening beslissen gedeputeerde
staten binnen 6 weken na ontvangst van de in het vorige
lid bedoelde voordracht.
Lid 5
Aanvragen worden gehonoreerd naar de prioriteitsvolgorde van de in het tweede lid bedoelde voordracht.
Vorm van de subsidie
Artikel 5

Doelgroep
Artikel 2
Voor de subsidie als bedoeld in deze verordening komen
natuurlijke personen en rechtspersonen in aanmerking.
Subsidiecriteria
Artikel 3
Subsidies op grond van deze verordening kunnen
uitsluitend worden verleend ten behoeve van:
a
activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de
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Lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.

Lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.
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De aanvraag om subsidie

c
Artikel 6
Lid 1
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een daartoe door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.
Lid 2
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 eerste lid van
de algemene subsidieverordening dienen in ieder geval
de volgende gegevens te worden overgelegd:
a
een overzicht van de te subsidiëren activiteiten;
b
een begroting van de kosten;
c
een overzicht van de subsidies van derden en
subsidies uit de provinciale kas, die uit andere
hoofde dan deze verordening, met hetzelfde oogmerk worden verstrekt, respectievelijk de eigen
middelen van de aanvrager, die met hetzelfde
oogmerk worden aangewend.

oogmerk zijn aangewend;
voorzover van toepassing de op de activiteit
betrekking hebbende nota’s en betaalbewijzen.

Slotartikelen
Artikel 10
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003
en vervalt op 1 januari 2006.
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Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als
‘Deelverordening de Groene Long 2003’.

Berekening van de subsidie
Artikel 7
Lid 1
Een subsidie ingevolge deze verordening wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten voor het treffen van
maatregelen ter realiseren van de in de bestuursovereenkomst genoemde interventies, indien deze naar het
oordeel van gedeputeerde staten redelijk zijn.

Lid 2
De subsidie kan, vermeerderd met andere provinciale
subsidies, subsidies en bijdragen van derden en eigen
middelen van de aanvrager, niet meer bedragen dan
100% van het totaal van die kosten.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 8
De subsidieontvanger is verplicht om voorgenomen
wijzigingen in uitvoering, kostenramingen, financiering,
uitvoeringstermijn of planning met betrekking tot de
gesubsidieerde activiteit, onverwijld vooraf ter goedkeuring aan gedeputeerde staten voor te leggen.
Subsidievaststelling bij tekortsubsidies
Artikel 9
Bij de aanvraag als bedoeld in artikel 18, eerste lid van
de algemene subsidieverordening moeten de volgende
gegevens worden overgelegd:
a
een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verbonden kosten;
b
een overzicht van de subsidies en bijdragen van
derden, de subsidies uit de provinciale kas die uit
andere hoofde dan deze verordening met hetzelfde oogmerk zijn verstrekt, respectievelijk de eigen
middelen van de aanvrager die met hetzelfde
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Afdeling: WNLO
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

