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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening landbouw en visserij Noord-Holland 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in

hun vergadering van 30 oktober 2006, onder nr. 9, het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;
n overwegende dat de Deelverordening landbouw en visserij Noord-Holland 2004 aangepast dient te worden in het

kader van rechtmatigheid;
n gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
n gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten vast te stellen de Deelverordening landbouw en visserij Noord-Holland 2007. 
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1998, moet de aanvraag voor subsidieverlening
zijn ingediend vóór:
I 1 april voor activiteiten die een aanvang

zullen nemen in de maanden juli van het jaar
van indiening tot en met juni van het jaar
volgend op het jaar van indiening;

II 1 oktober voor activiteiten die een aanvang
zullen nemen in de maanden januari tot en
met december van het jaar volgend op de
indieningsdatum.

b De aanvraag voor subsidieverlening wordt
ingediend op een bij Gedeputeerde Staten ver-
krijgbaar aanvraagformulier dat door de aan-
vrager volledig wordt ingevuld en wordt voor-
zien van de eventueel in dat formulier gevraagde
bijlagen. 

Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden
ingediend binnen drie maanden na afloop van de
activiteit.

Artikel 6, beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidieverlening binnen 10 weken na afloop van de
aanvraagtermijn. 

Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidievaststelling binnen 6 maanden na ontvangst
van de aanvraag.

Paragraaf 3, hoeveel en hoe

Artikel 7, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie. Een subsidie beneden een bedrag van
€ 10.000,– wordt verstrekt in de vorm van een budget-
subsidie. 

Artikel 8, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond 

Lid 1,subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen voor elke
toekenningsperiode een subsidieplafond vast.

Lid 2, rangschikking van de aanvragen
Indien het aantal aanvragen dat naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten voor subsidie in aanmerking komt
het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, leggen
Gedeputeerde Staten deze aanvragen om advies voor
aan een adviescommissie. De commissie wordt gevraagd
de aanvragen te rangschikken op een prioriteitenlijst,
waarbij de volgorde wordt bepaald door de mate
waarin de activiteit innoverend is, risicodragend is voor
de aanvrager en perspectieven voor navolging biedt.

Paragraaf 1, algemeen

Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a duurzame landbouw: landbouw die geen technieken

gebruikt die het ecosysteem uit zijn evenwicht
brengen, economisch haalbaar is en rekening
houdt met dierenwelzijn en dierengezondheid;

b biologische landbouw: de productiemethode zoals
vastgelegd in de Verordening (EEG) nr. 2092/91
van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische
productiemethode en aanduidingen dienaangaande
op landbouwproducten en levensmiddelen.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer

Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan kleine en
middelgrote ondernemingen zoals omschreven in
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 70/2001 betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-
verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen.

Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten
van activiteiten gericht op onderzoek, voorlichting of
uitvoering van vernieuwingen in de teelt, verwerking
of afzet, die kunnen leiden tot groei van biologische of
duurzame landbouw en die passen in het Uitvoerings-
programma biologische en duurzame land- en tuin-
bouw Noord-Holland 2004-2007.

Artikel 4, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a de aanvraag betrekking heeft op activiteiten die

voortvloeien uit een wettelijke verplichting;
b met de uitvoering van de activiteit waarop de

aanvraag betrekking heeft is begonnen voordat
de aanvraag is ingediend;

c de aanvraag betrekking heeft op de vervaardiging
of afzet van producten die melk en zuivel-
producten imiteren of vervangen; 

d de aanvraag betrekking heeft op de vervaardiging
of afzet van producten in de suikersector;

e de aanvraag betrekking heeft op de verplaatsing
van landbouwbedrijfsgebouwen;

f de aanvraag betrekking heeft op de kosten van
oprichting van producentengroeperingen;

g de aanvraag betrekking heeft op de kosten van
verzekeringspremies.

Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a In afwijking van artikel 10, eerste lid van de

Algemene subsidieverordening Noord-Holland
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Haarlem, 30 oktober 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 december 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

Lid 3, honorering van de aanvragen
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.

Lid 4, tweede indieningronde
Indien na de in het vorige lid bedoelde besluitvorming
het subsidieplafond niet is bereikt, kunnen Gedeputeerde
Staten besluiten tot een tweede indieningronde. 

Artikel 9, berekening van de subsidie

Lid 1, subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de door
Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten.

Lid 2, voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten
hoogste 80% krijgen. 

Lid 3,
Indien sprake is van cumulering van een subsidie
krachtens dit hoofdstuk met andere overheidssteun in
de zin van artikel 18, tweede lid van de Verordening
(EG) Nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december
2003, kunnen Gedeputeerde Staten, rekening houdend
met de desbetreffende cumuleringsbepalingen, een
ander subsidiepercentage toepassen.

Paragraaf 4, slotbepalingen

Artikel 10, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 11, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening landbouw en visserij Noord-
Holland 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 13, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
landbouw en visserij Noord-Holland 2007.

Artikel 12, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 13, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2007.
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