
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 23 januari 2006, nr. 2006/3802 tot
bekendmaking van de wijziging van de Deel-
verordening Fonds Natuur- en Landschaps-
bescherming Noord-Holland 1998.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 12 december 2005, onder nr. 9, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holand;

overwegende dat het wenselijk is de looptijd van de
Deelverordening Fonds Natuur- en Landschaps-
bescherming Noord-Holland 1998, in afwachting van
een algehele herziening, met een jaar te verlengen;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

besluiten:

de Deelverordening Fonds Natuur- en Landschaps-
bescherming Noord-Holland 1998 als volgt te wijzigen:

Artikel I
A Artikel 1, onder l, komt te luiden:

l minister: de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit; 

B Artikel 36 komt te luiden:
Artikel 36
Deze verordening vervalt op 1 januari 2007.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na de
datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

Haarlem, 12 december 2005.

Provinciale staten voornoemd,

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

Mw. C.A. Peters, griffier. 
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Integrale tekst van de Deelverordening Fonds
Natuur- en Landschapsbescherming Noord-Holland
1998, zoals deze luidt na de wijzigingen die
provinciale staten hebben vastgesteld d.d.
12 december 2005.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a aankoopwaardige natuurgebieden: vanuit natuur-

wetenschappelijk oogpunt interessante natuur-
gebieden, waarvan veiligstelling door verwerving
door een natuurbeschermingsorganisatie is
gewenst en die voorkomen op de Lijst van aan-
koopwaardige natuurgebieden (vastgesteld door
gedeputeerde staten d.d. 4 mei 1993);

b algemene subsidieverordening: Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998;

c brief: brief van gedeputeerde staten aan natuur-
organisaties en overheden waarin het provinciale
subsidiebeleid ter stimulering van natuurontwik-
keling buiten landbouwgronden is geformuleerd
(12 december 1996; nr. 96-710606);

d bureau: bureau beheer landbouwgronden als
bedoeld in artikel 28 van de Wet Agrarisch Grond-
verkeer;

e ecologische verbindingszone: ecologisch verbindende
schakel tussen natuurgebieden, aangegeven als
ecologische verbindingszone in de uitvoerings-
notitie of opgenomen in streekplannen van een
latere datum;

f fonds: Fonds Natuur- en Landschapsbescherming;
g hervestigingskosten: kosten verbonden aan bedrijfs-

hervestiging als bedoeld in artikel 2 van de Rege-
ling bedrijfshervestiging en -beëindiging, voor
zover ter tegemoetkoming in die kosten op grond
van die regeling een subsidie is verstrekt;

h inrichting: het geschikt maken van een terrein
voor de instandhouding, het herstel of de ont-
wikkeling van de natuurwaarden, landschappe-
lijke waarden, cultuurhistorische betekenis of
bosbouwkundige waarden en het met deze waar-
den en betekenis samenhangende beheer;

i instelling: overheden en andere natuurlijke en
rechtspersonen als bedoeld in artikel 4;

j invloedssfeer: door de minister en gedeputeerde
staten aangewezen deel van de provincie Noord-
Holland, waarbinnen een instelling de eerst-
aangewezene is om terreinen te verwerven;

k landschapselementen: gebieden van relatief kleine
omvang die van landschappelijk en natuurweten-
schappelijk belang zijn en die in landinrichtings-
verband aan een terreinbeherende organisatie
worden overgedragen;

l minister: de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;

m natuurbeleidsplan: Regeringsbeslissing Natuur-
beleidsplan (Kamerstuk II 1989/90, 211409);

n natuurontwikkeling: ontwikkeling van natuur-

waarden van (inter)nationale betekenis of aan-
zienlijke verhoging van aanwezige natuurwaar-
den door middel van daarop toegesneden een-
malige maatregelen voor inrichting en beheer;

o natuurontwikkelingsprojecten: gebied als bedoeld in
het Natuurbeleidsplan bestaande uit (voormalige)
landbouwgrond waarbinnen natuurontwikkeling
wordt nagestreefd;

p programma: het provinciaal programma Natuur
en Landschap dat jaarlijks door gedeputeerde
staten wordt vastgesteld;

q programma beheer: subsidieregelingen voor
natuurbeheer en natuurontwikkeling van het
Rijk, die zijn bedoeld om de kwaliteit van de
natuur en het landschap te verbeteren;

r reservaatsgebied: gebied waarbinnen de verwerving
van landbouwgronden ten behoeve van de Staat
of particuliere terreinbeherende natuurbescher-
mingsorganisaties wordt nagestreefd met het oog
op doeleinden van natuur- en landschapsbehoud;

s soortbeschermingsmaatregelen: het geschikt maken
van een terrein, water, gebouw of enig ander
object voor zeldzame en bedreigde diersoorten
van Noord-Holland om in te verblijven als onder-
deel van hun leefgebied of ten behoeve van hun
migratie;

t terreinen: gronden, daaronder begrepen natuur-
terreinen, wateren, landgoederen, bossen en
andere houtopstanden, alsmede de op die gron-
den gelegen objecten, die van belang of van
potentieel belang zijn om hun natuurwetenschap-
pelijke, landschappelijke of cultuurhistorische
betekenis of vanwege bosbouwkundige waarden;

u uitvoeringsnotitie: de uitvoeringsnotitie realisatie
ecologische verbindingszones ‘Samen werken
aan Groene Wegen in het Noord-Hollandse land-
schap’ (vastgesteld door gedeputeerde staten in
april 1999) en wijzigingen, zoals opgenomen in
de jaarlijkse rapportage over de uitvoering ervan.

v uitvoeringsprogramma: provinciaal Uitvoerings-
programma Faunabeleid (1997) en wijzigingen
zoals opgenomen in de jaarlijkse rapportages
over de uitvoering ervan;

w verwerving: verkrijging van het recht van eigen-
dom van terreinen, of verkrijging van het recht
van erfpacht op terreinen.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
De middelen van het fonds zijn bestemd voor subsidies
als bedoeld in artikel 5, alsmede voor provinciale uit-
gaven niet zijnde subsidies, waaronder met name ver-
werving van terreinen door de provincie Noord-Holland
en door die provincie verstrekte vergoedingen ter
beëindiging van pachtovereenkomsten.
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Artikel 3

lid 1
Het uitvoeringsprogramma bevat de provinciale aan-
dachtssoorten voor soortenbescherming alsmede de
maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor de
gewenste soortenbescherming.

lid 2
Het programma bevat in ieder geval de prioriteitstelling
voor subsidieverlening voor soortenbeschermingsmaat-
regelen en ecologische verbindingszones op basis van
deze deelverordening.

lid 3
De uitvoeringsnotitie geeft inzicht in het doel, de pro-
vinciale ambities en de stand van zaken wat betreft de
ecologische verbindingszones.

Hoofdstuk 3 Doelgroep

Artikel 4

lid 1
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a tot en
met c, komen in aanmerking:
a Stichting Landschap Noord-Holland;
b Stichting Goois Natuurreservaat; en
c Vereniging Natuurmonumenten.

lid 2
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder d,
komen in aanmerking:
a Stichting Landschap Noord-Holland;
b Stichting Goois Natuurreservaat;
c Vereniging Natuurmonumenten;
d Staatsbosbeheer;
e N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-

Holland;
f Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en

recreatieschappen; en
g Verenigingen voor agrarisch natuurbeheer.

lid 3
Voor de subsidie als bedoeld in artikel 5, onder e, komen
natuurlijke en rechtspersonen in aanmerking.

lid 4
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder f,
komen in aanmerking:
a Stichting Landschap Noord-Holland;
b Stichting Goois Natuurreservaat;
c Vereniging Natuurmonumenten;
d Staatsbosbeheer;
e N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland;
f NS Railinfrabeheer;
g Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en

recreatieschappen;
h Verenigingen voor agrarisch natuurbeheer; en
i Stichtingen die, ingevolge hun statuten, lang-

durig behoud en beheer van de eigendommen
voor natuurdoeleinden waarborgen.

Hoofdstuk 4 Subsidiecriteria

Algemene subsidiecriteria

Artikel 5
Gedeputeerde staten kunnen met betrekking tot
terreinen in Noord-Holland subsidie verstrekken in
uitsluitend de kosten van:
a verwerving;
b vergoeding ter beëindiging van pachtovereen-

komsten;
c inrichting van reservaatsgebieden en natuur-

ontwikkelingsprojecten;
d inrichting ten behoeve van natuurontwikkeling

buiten landbouwgronden;
e het treffen van soortbeschermingsmaatregelen,

voorzover deze niet vallen onder de onderdelen c
en d van dit artikel;

f activiteiten ter realisatie van ecologische ver-
bindingszones genoemd in de uitvoeringsnotitie
of het programma.

Artikel 6

lid 1
Een subsidie wordt verder uitsluitend verstrekt:
a voor zover de financiële noodzaak daartoe ten

genoegen van gedeputeerde staten wordt aan-
getoond;

b indien aannemelijk wordt gemaakt dat met
inbegrip van de subsidie een sluitende exploitatie
is verzekerd.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen een subsidie als bedoeld
in artikel 5 verstrekken onder de voorwaarde dat door
de minister eveneens een subsidie wordt verstrekt.

Subsidiecriteria verwerving

Artikel 7

lid 1
Een subsidie in de kosten, bedoeld in artikel 5, onder a,
wordt uitsluitend verstrekt indien naar het oordeel van
gedeputeerde staten het aankoopbedrag redelijk is en:
a het terrein een aankoopwaardig natuurgebied is;

dan wel;
b het terrein is gelegen in een begrensd natuur-

ontwikkelingsproject of reservaatsgebied of in
een gebied waarbinnen begrenzing van een
natuurontwikkelingsproject of reservaatsgebied
zal plaatsvinden, dan wel;

c het terrein een landschapselement is.

lid 2
Een subsidie bedoeld als in artikel 5, onder a, wordt in
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ieder geval niet verstrekt, indien een terrein is gelegen
buiten de invloedssfeer van de instelling die de subsidie
heeft aangevraagd, tenzij de instelling tot wiens invloeds-
sfeer dat terrein behoort met de betreffende verwerving
schriftelijk heeft ingestemd.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen de verstrekking van een
subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a, weigeren
indien de bodem van het terrein dat wordt verworven
verontreinigd is.

Subsidiecriteria pachtovereenkomsten

Artikel 8
Een subsidie in de kosten van vergoeding ter beëindiging
van een op een terrein gevestigde pachtovereenkomst als
bedoeld in artikel 5, onder b, wordt uitsluitend verstrekt,
indien naar het oordeel van gedeputeerde staten de ver-
goeding redelijk is en:
a een instelling eigenaar dan wel erfpachter is van

een terrein waarop reeds vóór het tijdstip dat ter-
rein door die instelling is verworven, pachtrechten
zijn gevestigd, en;

b naar het oordeel van gedeputeerde staten beëin-
diging van de op het terrein gevestigde pacht-
overeenkomst gewenst is vanuit het oogpunt van
natuur- of landschapsbescherming, bescherming
van cultuurhistorische of bosbouwkundige waar-
den, of natuurontwikkeling.

Subsidiecriteria inrichting reservaatsgebieden en natuur-
ontwikkelingsprojecten

Artikel 9
Een subsidie in de kosten, bedoeld in artikel 5, onder c,
wordt uitsluitend verstrekt indien naar het oordeel van
gedeputeerde staten het bedrag waarvoor de inrichting
plaatsvindt redelijk is, en het terrein is gelegen in:
a een begrensd natuurontwikkelingsproject of

reservaatsgebied; of
b in een gebied waarbinnen begrenzing van een

natuurontwikkelingsproject of reservaatsgebied
zal plaatsvinden.

Subsidiecriteria natuurontwikkeling buiten
landbouwgronden

Artikel 10

lid 1
Een subsidie in de kosten, bedoeld in artikel 5, onder d,
wordt uitsluitend verstrekt indien:
a naar het oordeel van gedeputeerde staten het

bedrag waarvoor de inrichting plaatsvindt
redelijk is;

b de kosten die voor subsidie in aanmerking
komen hoger zijn dan € 2.500,–; en

c het terrein waarop de inrichting plaatsvindt
buiten landbouwgrond is gelegen.

lid 2
Voorts wordt een subsidie als bedoeld in lid 1 uitsluitend
verstrekt indien het project past binnen de in de brief
geformuleerde criteria voor de verstrekking van subsi-
die. Dit betekent dat het project:
a moet passen in het provinciale ecologische beleid

en de provinciale ecologische hoofdstructuur;
b aansprekend moet zijn;
c zelfstandig in het landschap herkenbaar moet

zijn;
d in principe toegankelijk of waarneembaar moet

zijn voor het publiek;
e aan een communicatietraject gekoppeld moet

worden;
f een bestuurlijk draagvlak moet hebben; en
g een visie en garantie moet geven op toekomstig

beheer en monitoring.

lid 3
Voorts wordt een subsidie als bedoeld in lid 1 uitsluitend
verstrekt indien het terrein waarop de inrichting plaats-
vindt in eigendom, erfpacht of een andere vorm van
duurzame beschikking van de instelling is.

Subsidiecriteria soortbeschermingsmaatregelen

Artikel 11

lid 1
Een subsidie in de kosten, bedoeld in artikel 5, onder e,
wordt uitsluitend verstrekt indien:
a naar het oordeel van gedeputeerde staten het

bedrag waarvoor de maatregelen worden uit-
gevoerd redelijk is;

b de kosten die voor subsidie in aanmerking
komen hoger zijn dan € 2.500,– ; en

c het project past binnen de in het uitvoerings-
programma aangegeven gewenste maatregelen
voor zeldzame en bedreigde diersoorten.

lid 2
Een subsidie als bedoeld in lid 1 wordt voorts uitsluitend
verstrekt indien het terrein waarop de maatregelen
worden uitgevoerd in eigendom, erfpacht of een andere
vorm van duurzame beschikking van de instelling is.

Subsidiecriteria realisatie ecologische verbindingszones

Artikel 12

lid 1
Een subsidie in de kosten, bedoeld in artikel 5, onder f,
wordt uitsluitend verstrekt indien:
a de activiteit betrekking heeft op de planvorming

of de daadwerkelijke aanleg van een verbindings-
zone volgens de uitvoeringsnotitie;

b de aanvrager aannemelijk maakt dat de activiteit
een waardevolle bijdrage levert aan de realisatie
van de verbindingszone;

c de activiteit nog niet in uitvoering is genomen;
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d de kosten die voor subsidie in aanmerking komen
hoger zijn dan € 2.500,–;

e het uit te voeren beheer aansluit op de doelstelling
zoals beschreven in de uitvoeringsnotitie;

f er een planning is met daarin opgenomen de
beslismomenten van de te doorlopen procedures;
en

g het project binnen een jaar wordt aanbesteed.

lid 2
Een subsidie als bedoeld in lid 1 wordt voorts uitsluitend
verstrekt indien het terrein waarop de ecologische ver-
bindingszones worden gerealiseerd, in eigendom, erf-
pacht of een andere vorm van duurzame beschikking
van de instelling is.

Hoofdstuk 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking
komen en weigeringsgronden

Artikel 13

lid 1
Een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a, wordt
uitsluitend verstrekt voor:
a het aankoopbedrag;
b het kadastraal recht en registratierecht;
c veiling- en notariskosten;
d overdrachtsbelasting voorzover geen kwijtschel-

ding of vermindering wordt verleend;
e schenkingsrecht voorzover geen kwijtschelding of

vermindering wordt verleend;
f het afkoopbedrag van de landinrichtingsrente

voorzover die rust op het verworven terrein;
g kosten verbonden aan het verlies bij verkoop of

sloop van gebouwen;
h hervestigingkosten voorzover deze kosten bij

verkoop van gronden door het bureau aan de
betrokken instelling in het aankoopbedrag van
een terrein worden doorberekend.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen, tot een door hen vast te
stellen maximumbedrag, een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder a, tevens verstrekken voor:
a kosten van het wegwerken van het ten tijde van

de verwerving aanwezige achterstallige onder-
houd;

b kosten verbonden aan kleine investeringen ten
behoeve van de inrichting van een terrein;

c kosten verbonden aan het tenietgaan van het op
een terrein gevestigde recht van opstal;

d taxatie- en bemiddelingskosten.

Artikel 14
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd voorzover de
kosten, bedoeld in artikel 13, lid 2, onder a tot en met c,
verband houden met de verwerving van een terrein ten
behoeve van natuurontwikkeling.

Artikel 15

lid 1
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder c, d, e
en f, kunnen uitsluitend de naar het oordeel van
gedeputeerde staten noodzakelijke kosten voor subsidie
in aanmerking komen.

lid 2
Een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder c, d, e en f,
wordt uitsluitend verstrekt in de volgende kosten-
soorten:
a kosten van leveringen en dienstverleningen

door derden;
b kosten van voorbereiding en toezicht, gemoeid

met leveringen en dienstverleningen door der-
den;

c de verschuldigde BTW die door de aanvrager
niet kan worden teruggevorderd.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen, tot een door hen vast te
stellen maximumbedrag, een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder e, tevens verstrekken voor kosten ter
stimulering van soortenbeschermende maatregelen.

lid 4
Gedeputeerde staten kunnen, tot een door hen vast te
stellen maximumbedrag, een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder f, tevens verstrekken voor:
a kosten voor planvorming;
b inrichtingskosten.

Artikel 16
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd voorzover de
kosten, bedoeld in artikel 15, vierde lid:
a voor rekening van Programma Beheer kunnen

worden gebracht;
b zijn te kwalificeren als exploitatie, beheers- of

financieringskosten.

Hoofdstuk 6 Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 17

lid 1
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a, b, c
en d, verdelen gedeputeerde staten de beschikbare
bedragen in de volgorde van ontvangst van de aan-
vragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van
de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van
ontvangst van de aanvraag de dag waarop de aanvraag
is aangevuld.

lid 2
Voor subsidies als bedoeld in artikel 5, onder e, worden
aanvragen naar prioriteit gerangschikt naar de mate
waarin die projecten van belang zijn voor de provinciale
aandachtssoorten, zoals opgenomen in het uitvoerings-
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programma en nader aangegeven op een jaarlijks door
gedeputeerde staten vast te stellen lijst met specifieke
aandachtssoorten en beschermingsmaatregelen. Daar-
naast wordt bij de rangschikking rekening gehouden
met de mate waarin de subsidieaanvrager afhankelijk is
van subsidie, terwijl die subsidieontvanger niet of
slechts gedeeltelijk in aanmerking kan komen voor een
subsidie op basis van andere provinciale subsidie-
regelingen of subsidieregelingen van andere overheden.

lid 3
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder f,
worden aanvragen naar prioriteit gerangschikt naar de
mate waarin die projecten van belang zijn voor de pro-
grammering en prioriteitsstelling zoals opgenomen in
de uitvoeringsnotitie en het programma.

lid 4
Op de aanvragen als bedoeld in het tweede en derde lid
wordt gelijktijdig beslist. Honorering van aanvragen
geschiedt naar de volgorde van de rangschikking.

Hoofdstuk 7 Vorm van de subsidie

Artikel 18

lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een pro-
jectsubsidie.

lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.

Hoofdstuk 8 De aanvraag om subsidie

Artikel 19

lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 van de
Algemene subsidieverordening dienen in ieder geval de
volgende gegevens te worden overgelegd:
a een aanduiding op kaart en, indien subsidie

wordt aangevraagd voor de kosten als bedoeld in
artikel 5, onder a, b of c, tevens een kadastrale
omschrijving, van het terrein ten behoeve waar-
van de subsidie wordt aangevraagd;

b een begroting van de kosten en, indien subsidie
wordt aangevraagd voor de kosten als bedoeld in
artikel 5, onder a, een taxatierapport; en

c een overzicht van de subsidies en bijdragen 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 instelling die met het-
zelfde oogmerk worden aangewend.

lid 2
Voor zover het betreft een aanvraag voor een subsidie
in de in artikel 5, onder a, bedoelde kosten van ver-

werving van een terrein, en die verwerving niet kan
worden aangemerkt als een uitbreidingsaankoop, dient
tevens een globale visie op het na te streven beheer van
het terrein te worden overgelegd.

lid 3
Voor zover het betreft een aanvraag voor een subsidie
in de in artikel 5, onder f, bedoelde kosten voor activi-
teiten ter realisatie van een ecologische verbindings-
zone, dient tevens een beschrijving te worden over-
gelegd van:
a de huidige situatie met beschrijving van de

knelpunten;
b de met de activiteit nagestreefde doelstellingen;
c de te treffen maatregelen en voorzieningen;
d de wijze van uitvoering en de planning van de

activiteit;
e het na de uitvoering te voeren beheer, mede gelet

op de doelstellingen genoemd in de uitvoerings-
notitie en het programma;

f een planning van de nog te doorlopen procedures
voor eventuele verwerving en vergunning-
verlening; en

g de wijze waarop het werk na uitvoering wordt
gemonitord en geëvalueerd.

Artikel 20
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidie-
verordening gelden de volgende indieningstermijnen:
a voor een aanvraag om een subsidie als bedoeld in

artikel 5, onder a: uiterlijk op de dag vóór het
passeren van de koopakte;

b voor een aanvraag om een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder b: uiterlijk op de dag vóór de
beëindiging van de pachtovereenkomst;

c voor een aanvraag om een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder e: vóór 1 januari van het jaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

d voor de aanvraag om een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder f: vóór 1 februari of vóór 15 sep-
tember.

Hoofdstuk 9 Berekening van de subsidie

Artikel 21

lid 1
Een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a tot en met
c, e en f, bedraagt ten hoogste 50% van de kosten die
voor subsidie in aanmerking komen, met dien verstande
dat een subsidie vermeerderd met andere provinciale
subsidies, subsidies en bijdragen van derden en eigen
middelen van de instelling die met hetzelfde oogmerk
worden aangewend, niet meer mag bedragen dan 100%
van het totaal van die kosten.

lid 2
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder d,
kunnen gedeputeerde staten het subsidiepercentage
afhankelijk stellen van:
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a het projectvoorstel;
b de mate waarin wordt voldaan aan de in de brief

geformuleerde criteria; en
c de mate waarin de subsidieontvanger in aan-

merking kan komen voor een subsidie op basis
van andere provinciale subsidieregelingen of
subsidieregelingen van andere overheden.

lid 3
Een subsidie als bedoeld in artikel 5, onder d, bedraagt
nimmer 100% van kosten die voor subsidie in aan-
merking komen. Voorts mag de som van een subsidie
op basis van deze verordening, andere provinciale
subsidies, subsidies en bijdragen van derden, en eigen
middelen van de instelling die voor de gesubsidieerde
activiteiten worden aangewend, niet meer bedragen
dan 100% van de kosten die voor subsidie in aan-
merking komen.

Hoofdstuk 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 22
De subsidieontvanger is verplicht om voorgenomen
wijzigingen in uitvoering, kostenraming, financiering,
uitvoeringstermijn of planning met betrekking tot de
gesubsidieerde activiteiten, onverwijld vooraf ter
instemming aan gedeputeerde staten voor te leggen.

Artikel 23

lid 1
De subsidieontvanger van een subsidie als bedoeld in
artikel 5, onder a, is verplicht het onderhoud en beheer
van het terrein, gedurende de termijn waarin het in
eigendom zal zijn van de instelling, goed te regelen en,
voor zover van toepassing, uit te voeren overeenkomstig
een beheersvisie waarmee gedeputeerde staten hebben
ingestemd of die ter instemming aan gedeputeerde
staten zal worden voorgelegd.

lid 2
Een beheersvisie als bedoeld in lid 1 heeft betrekking op
het beheer gedurende een door gedeputeerde staten
vast te stellen tijdvak van ten minste vijf jaar en ten
hoogste twintig jaar.

lid 3
Een beheersvisie als bedoeld in lid 1 wordt opgesteld
overeenkomstig een door gedeputeerde staten vast te
stellen model, en wordt binnen zes jaar na verwerving
ter instemming voorgelegd aan gedeputeerde staten.

lid 4
Het derde lid is niet van toepassing voorzover:
a het een uitbreidingsaankoop betreft waarvoor

reeds een beheersvisie van toepassing is waarmee
gedeputeerde staten hebben ingestemd;

b het een terrein betreft met een omvang van
minder dan tien hectaren:
1 die geheel op zichzelf staan;

2 waarvan geen aaneengesloten bos, waaronder
kapvlakten mede begrepen, van ten minste
5 hectaren deel uitmaakt, en

3 waarvoor geen uitbreiding wordt voorzien.

lid 5
De subsidieontvanger is verplicht om uiterlijk zes maan-
den voordat de beheersvisie, bedoeld in lid 1, waarmee
gedeputeerde staten hebben ingestemd ophoudt te
gelden, een nieuwe beheersvisie ter instemming aan
gedeputeerde staten voor te leggen.

lid 6
Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat het
beheer zoals vervat in de ingediende beheersvisie,
bedoeld in lid 1, niet verantwoord is vanuit een oog-
punt van de instandhouding en ontwikkeling van de
aanwezige of potentiële waarden van natuurweten-
schappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische of
bosbouwkundige betekenis, stellen zij de instelling
hiervan op de hoogte en stellen de instelling daarbij
tevens in de gelegenheid de beheersvisie aan te passen
binnen een door hen vast te stellen termijn.

lid 7
De subsidieontvanger is verplicht om voorgenomen
wijzigingen in een beheersvisie, waarmee gedeputeerde
staten reeds hebben ingestemd, onverwijld vooraf ter
instemming aan gedeputeerde staten voor te leggen.

lid 8
De subsidieontvanger is verplicht aan door gedeputeerde
staten aangewezen personen toegang te verlenen tot haar
terreinen, teneinde hen in staat te stellen te controleren of
het beheer wordt gevoerd overeenkomstig de beheers-
visie waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd.

Artikel 24
Indien in het kader van de inrichting als bedoeld in
artikel 5, onder c, d, e of f, tevens duurzame voor-
zieningen worden gesubsidieerd, kunnen gedeputeerde
staten bij de subsidieverstrekking een verplichting
opleggen met betrekking tot een minimale instand-
houdingtermijn gedurende welke goed onderhoud en
beheer van die voorzieningen moet worden uitgevoerd.

Artikel 25
De instellingen, genoemd in artikel 4, lid 1, zijn verplicht
om gedeputeerde staten in kennis te stellen van hun
voornemen tot het oprichten, dan wel het gezamenlijk
oprichten met een of meerdere andere rechtspersonen,
van een rechtspersoon.

Artikel 26
De subsidieontvanger is verplicht om een voornemen
tot een van de volgende rechtshandelingen met betrek-
king tot het met subsidie verworven terrein, onverwijld
ter instemming aan gedeputeerde staten voor te leggen:
a gehele of gedeeltelijke vervreemding;
b uitgifte in erfpacht;

7

7



c bezwaren met hypotheek;
d wijzigen van het kenmerkend karakter van het

terrein, of delen ervan, in strijd met de beheers-
visie, dan wel aan derden daartoe toestemming
verlenen.

Artikel 27
De subsidieontvanger is verplicht aan gedeputeerde
staten, dan wel aan een door gedeputeerde staten
aangewezen ambtenaar, toegang te verlenen tot de
terreinen waarop de subsidies betrekking hebben.

Artikel 28
In geval van een ontbinding als bedoeld in artikel 19
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van een instel-
ling als bedoeld in artikel 4, lid 1, behoeft de bestem-
ming van een batig liquidatiesaldo de instemming van
gedeputeerde staten.

Hoofdstuk 11 De beslistermijn

Artikel 29

lid 1
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening beslissen gedeputeerde staten uiterlijk tien
weken na 1 januari van het jaar waarvoor subsidie als
bedoeld in artikel 5, onder e, wordt aangevraagd.

lid 2
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening beslissen gedeputeerde staten uiterlijk tien
weken na verloop van de in artikel 20, onder sub d
aangegeven data, op de aanvragen voor subsidie als
bedoeld in artikel 5, onder f.

Hoofdstuk 12 Betaling van een voorschot

Artikel 30
In afwijking van artikel 23, lid 2, van de Algemene
subsidieverordening bedraagt het voorschot voor
subsidies als bedoeld in artikel 5, onder a en b, ten
hoogste 95% van het verleende subsidiebedrag.

Hoofdstuk 13 De subsidievaststelling

Artikel 31

lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18 van de
Algemene subsidieverordening, dienen de volgende
gegevens te worden overgelegd:
a in geval van een subsidieverstrekking als bedoeld

in artikel 5, onder a:
1 een afschrift van de notariële akte van de aan-

koop van het betrokken terrein;
2 een overzicht van de kosten, bedoeld in artikel

13, lid 1, onder a tot en met e, en – in voor-
komend geval – een overzicht van de kosten,
bedoeld in artikel 13, lid 2, onder d;

3 een overzicht van de kosten, bedoeld in artikel
13, lid 1, onder f tot en met h, en artikel 13, lid
2, onder a tot en met c;

4 in voorkomend geval, een overzicht van de
subsidies en bijdragen van derden of subsidies
uit provinciale kas die uit andere hoofde dan
deze verordening met hetzelfde oogmerk zijn
verstrekt, respectievelijk van de eigen mid-
delen van de instelling die met hetzelfde oog-
merk zijn aangewend;

b in geval van een subsidieverstrekking als
bedoeld in artikel 5, onder b:
1 een afschrift van een schriftelijke overeen-

komst tot beëindiging van de pachtovereen-
komst dan wel een afschrift van het besluit
van de Pachtkamer tot ontbinding van de
pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 51,
lid 1, van de Pachtwet;

2 een overzicht van de kosten verbonden aan de
beëindiging van de pachtovereenkomst;

3 in voorkomend geval, een overzicht van de
subsidies en bijdragen van derden of subsidies
uit provinciale kas die uit andere hoofde dan
deze verordening met hetzelfde oogmerk zijn
verstrekt, respectievelijk van de eigen
middelen van de instelling die met hetzelfde
oogmerk zijn aangewend.

c in geval van een subsidieverstrekking als bedoeld
in artikel 5, onder c, d, e en f:
1 een specificatie van de uitgevoerde werkzaam-

heden en de daarmee verband houdende kos-
ten, alsmede van eventuele opbrengsten en
bijdragen;

2 in voorkomend geval, een overzicht van de
subsidies en bijdragen van derden en de
subsidies uit provinciale kas die uit andere
hoofde dan deze verordening met hetzelfde
oogmerk zijn verstrekt, respectievelijk van de
eigen middelen van de instelling die met het-
zelfde oogmerk zijn aangewend;

3 voorzover van toepassing, de op de activiteit
betrekking hebbende nota’s en betaalbewijzen,
door de aannemer en directie getekende staat
van meer- en minderwerk, door de directie
getekende, gespecificeerde opgave van de
eventueel vrijgekomen of resterende materia-
len en gewaarmerkt afschrift van het proces-
verbaal van oplevering.

lid 2
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat een accoun-
tantsverklaring moet worden overgelegd.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat, indien ook
van rijkswege een subsidie is verstrekt, binnen een
maand na ontvangst van die vaststellingsbeschikking
een afschrift wordt overgelegd. Gedeputeerde staten
kunnen in afwijking van artikel 18 lid 1 van de
Algemene subsidieverordening de termijn vaststellen
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waarbinnen de aanvraag tot subsidievaststelling moet
zijn ingediend.

Hoofdstuk 14 Verplichte verslaglegging
budgetsubsidies

Artikel 32
De subsidieontvanger is verplicht om binnen drie
maanden na afloop van een activiteit waarvoor een
budgetsubsidie is verstrekt een inhoudelijk verslag van
de activiteit aan gedeputeerde staten te overleggen,
waaruit in ieder geval blijkt dat de activiteit daad-
werkelijk is uitgevoerd.

Hoofdstuk 15 Slotartikelen

Artikel 33
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze ver-
ordening.

Artikel 34
Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de
inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 1996 tot aan-
vulling van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1996,
333).

Artikel 35
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelverorde-
ning Fonds Natuur- en Landschapsbescherming Noord-
Holland 1998.

Artikel 36
Deze verordening vervalt op 1 januari 2007.

Uitgegeven op 8 februari 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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