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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 8 februari 2005, nr. 2005-16192, tot
bekendmaking van de wijziging van de Deelverordening molens Noord-Holland 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

c voor molens met een vlucht van minder
dan acht meter en Amerikaanse windmotoren: een bedrag van € 0,50 per 300
asomwentelingen per molen per jaar, bij
een minimum aantal van 30.000 asomwentelingen aangevuld met € 100,– tot een
maximum bedrag van € 780,–.
In artikel 10 wordt ‘Provinciaal Blad’ vervangen
door: Provinciaal blad.
Artikel 12 komt te luiden:
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 28 februari 2005, onder nr 8, het
volgende besluit hebben genomen:

F

Provinciale Staten van Noord-Holland;

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

gelezen de voordracht gedeputeerde staten;

G

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
Haarlem, 28 februari 2005.
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

Provinciale staten voornoemd,

besluiten:

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
De Deelverordening molens Noord-Holland 2004, zoals
vastgesteld bij besluit van Provinciale staten van
Noord-Holland van 19 april 2004, nummer 22
(Provinciaal blad van 2004, nummer 30), als volgt te
wijzigen:
Deelverordening molens Noord-Holland 2004
Artikel I
A
In artikel 1 wordt aan het slot van onderdeel b de
‘punt’ vervangen door een puntkomma.
B
In artikel 2, lid 2 wordt ‘Gedeputeerde Staten’
vervangen door: Gedeputeerde staten.
C
In artikel 4, lid 1 wordt ‘Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998’ vervangen
door: Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998.
D
In artikel 5 vervalt ‘lid 1’.
E
In artikel 6, lid 1 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
a aan het slot van onderdeel b wordt de ‘punt’
vervangen door een puntkomma;
b onderdeel c komt te luiden:
1

mw. C.A. Peters, statengriffier.

Deelverordening molens Noord-Holland 2004

Tekst van de verordening, zoals deze luidt na de
wijziging die provinciale staten hebben vastgesteld op
28 februari 2005.
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
molen: een uit cultuurhistorisch of toeristisch
oogpunt van belang zijnde windmolen, die niet
bestemd en ingericht is voor het opwekken van
elektriciteit;
b
kaart: een kaart waarop het aantal asomwentelingen in een bepaald jaar wordt vermeld;
c
teller: een door de provincie geplaatst instrument
dat het aantal asomwentelingen registreert.

ingevulde kaart vóór 1 februari van het jaar daarop
volgend bij gedeputeerde staten ingediend. Kaarten die
na deze datum worden ontvangen worden niet in
behandeling genomen.
lid 2
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde staten gelijktijdig omtrent de aanvragen binnen
12 weken na de datum genoemd in lid 1.
Vorm van de subsidie
Artikel 5
Een subsidie op grond van deze verordening is een
projectsubsidie in de vorm van een budgetsubsidie.
Berekening van de subsidie

Doelgroep

Artikel 6

Artikel 2

lid 1
De subsidie wordt berekend naar het aantal
asomwentelingen van de molen per jaar en bedraagt:
a
voor binnenkruiers met een vlucht van 8 meter of
meer: een bedrag van € 0,45 per 100 asomwentelingen per molen per jaar, bij een minimum
aantal van 10.000 asomwentelingen aangevuld
met € 340,–, tot een maximum bedrag van
€2.350,–;
b
voor buitenkruiers met een vlucht van 8 meter of
meer: een bedrag van € 0,50 per 100 asomwentelingen per molen per jaar, bij een minimum
aantal van 10.000 asomwentelingen, aangevuld
met € 340,–, tot een maximum bedrag van
€ 2.500,–;
c
voor molens met een vlucht van minder dan
8 meter en Amerikaanse windmotoren: een
bedrag van € 0,50 per 300 asomwentelingen per
molen per jaar, bij een minimum aantal van
30.000 asomwentelingen aangevuld met € 100,–
tot een maximum bedrag van € 780,–.

lid 1
De eigenaar van een molen kan zich schriftelijk bij
gedeputeerde staten aanmelden voor het in bezit
krijgen van een kaart.
lid 2
Gedeputeerde staten zenden jaarlijks aan de hen
bekende eigenaren van molens als bedoeld in artikel 1a
een kaart waarop de eigenaar het aantal asomwentelingen van de molen per 31 december van dat jaar
vermeldt.
Subsidiecriteria
Artikel 3
lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de
eigenaar van een molen voor het maken van
asomwentelingen door de wieken van een door
windkracht aangedreven molen.
lid 2
Een molen bedoeld in artikel 6 onder a en b, dient in
het voorafgaande jaar ten minste 10.000 asomwentelingen te hebben gemaakt.
Een molen genoemd in artikel 6 onder c, dient in het
voorafgaande jaar ten minste 30.000 asomwentelingen
te hebben gemaakt.

lid 2
In geval een molen, als gevolg van een natuurramp,
brand of restauratie in het voorafgaande jaar niet of niet
het gehele jaar heeft kunnen draaien, wordt de subsidie
vastgesteld op het bedrag dat in het daaraan voorafgaande jaar is verstrekt.
lid 3
Een subsidie in het kader van deze regeling kan per jaar
nooit meer bedragen dan de premie over één jaar.

Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 4
lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, wordt de volledig
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lid 4
Subsidiebedragen lager dan € 45,40 worden niet
verstrekt.
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Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 7
De subsidieontvanger is verplicht:
a
een teller in opdracht van de provincie te laten
plaatsen;
b
de tellerstand naar waarheid in te vullen; en
een door gedeputeerde staten aangewezen
c
persoon op diens verzoek in de gelegenheid te
stellen de teller te controleren.
Slotbepalingen
Artikel 8
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 9
De Deelverordening molens Noord-Holland 2003 wordt
ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening molens Noord-Holland 2004.
Artikel 12
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Uitgegeven op 22 april 2005.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
afdeling Juridische Zaken.

Afdeling: Subsidies
Contactpersoon: I. Molenaar-Sztachelska (tel. 023-5143882)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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