
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 22 december 2006, nr. 2006-73184 
tot bekendmaking van de Deelverordening 
ontwikkelingssamenwerking 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 18 december 2006, onder nr. 13, 
het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is de Deelverordening 
Ontwikkelingssamenwerking 2004 aan te passen als 
gevolg van het rapport over rechtmatigheid in 2005;

voorts overwegende, dat er subsidie wordt aangevraagd 
voor meer projecten op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking dan kan worden toegekend;

voorts overwegende, dat er een systeem moet komen 
dat bepaald welk project het best binnen het beleid van 
de provincie past;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten; 

gelet op artikel 4 van de algemene Subsidieverordening 
Noord-Holland 1998;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene Wet Bestuurs-
recht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening: 
Deelverordening ontwikkelingssamenwerking 
Noord-Holland 2007.
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Paragraaf 1  Algemeen

Artikel �  Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a  primaire levensbehoeften: watervoorziening, 

hygiëne, gezondheidsbevordering, energie-
voorziening, huisvesting;

b  arme landen: landen die op de lijst van de 
Development Assistance Committee van de 
Organisation of Economic Co-operation and 
Development vermeld worden als ontvangers 
van ‘official development assistance’ (DAC list of 
ODA recipients van de OECD).

Paragraaf 2  Wie, wat en wanneer

Artikel 2  Doelgroep
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan activi-
teiten van rechtspersonen die naar het oordeel van 
Gedeputeerde Staten in de Noord-Hollandse samen-
leving zijn geworteld.

Artikel 3  Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt

lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor de door 
Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten van 
activiteiten:
a die uitgevoerd worden in arme landen;
b die kleinschalig zijn; 
c  die bij het aflopen van het project tot een tastbaar 

resultaat leiden; 
d  die gericht zijn op de voorziening in of ver-

betering van primaire levensbehoeften;
e  die bijdragen aan zelfredzaamheid van de 

plaatselijke bevolking; en
f  die worden opgezet in nauw overleg met de 

lokale bevolking en de lokale overheden.

lid 2
Subsidie kan niet verleend worden voor activiteiten die 
zijn aan te merken als noodhulp na een ramp.

Artikel 4  weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien het 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet aan-
nemelijk is dat het resultaat dat met het project behaald 
wordt in ieder geval nog 2 jaar stand zal houden.

Artikel 5  Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot 
en subsidievaststelling

Lid 1  aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de algemene 
subsidieverordening wordt een aanvraag voor activi-
teiten die zullen plaatsvinden of zullen starten in de 
eerste helft van een kalenderjaar, uiterlijk 1 oktober van 
het voorafgaande jaar ingediend. Indien een aanvraag 
om subsidie betrekking heeft op activiteiten die zullen 

plaatsvinden of zullen starten in de tweede helft van 
een kalenderjaar, wordt de aanvraag uiterlijk 1 april 
van datzelfde jaar ingediend.
Voor 2007 geldt dat activiteiten die in dat jaar worden 
uitgevoerd, uiterlijk 1 april moeten worden ingediend.

Lid 2
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een aanvraag-
formulier dat door de aanvrager volledig wordt ingevuld 
en wordt voorzien van de eventueel in dat formulier 
gevraagde bijlagen. 

Artikel 6  Beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1  Beslissing over subsidieverlening
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde 
staten binnen tien weken na het sluiten van de 
indieningstermijn.

Lid 2  aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten 
worden ingediend binnen drie maanden na afloop van 
de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Paragraaf 3  hoeveel en hoe

Artikel 7  vorm van de subsidie
Een subsidie op grond van deze verordening is een 
projectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een 
tekortsubsidie.

Artikel 8  verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond 

Lid 1
Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast 
voor de eerste helft van het kalenderjaar en voor de 
tweede helft van het kalenderjaar.

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, rang-
schikken gedeputeerde staten deze aanvragen op een 
prioriteitenlijst waarbij aanvragen die betrekking hebben 
op activiteiten in Suriname en Afrika 3 prioriteitspunten 
krijgen. Vervolgens krijgen activiteiten die betrekking 
hebben op watervoorziening 5 punten, op gezondheids-
bevordering 4 punten, op huisvesting 3 punten, op 
hygiëne 2 punten en op energievoorziening 1 punt. 

Lid 3  honorering van de aanvragen
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde 
op de prioriteitenlijst.
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Artikel 9  Berekening van de subsidie

Lid 1  subsidieverlening
De subsidie bedraagt 100% van de naar het oordeel van 
gedeputeerde staten noodzakelijke kosten met een 
maximum van € 100.000,–.

Lid 2
Gedeputeerde Staten kunnen van dit percentage afwijken 
indien er andere financieringsbronnen voor de gesubsi-
dieerde activiteiten beschikbaar zijn.

Lid 3  voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van 80% krijgen. 

Paragraaf 4  slotbepalingen

Artikel �0  Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel ��  intrekken subsidieverordeningen/regelingen
De Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking 
Noord-Holland 2004 wordt ingetrokken.

Artikel �2  Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening ontwikkelingssamenwerking 
Noord-Holland 2007.

Artikel �3  Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel �4  vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2010.

Haarlem, 18 december 2006 

Provinciale Staten voornoemd,

A.P. van der Meché, voorzitter.

J.J.M. Vrijburg, griffier.

Uitgegeven op 27 december 2006. 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris
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Algemene en artikelgewijze toelichting bij de 
Deelverordening ontwikkelingsamenwerking 
Noord-Holland 2007

Artikel �, onder a
Bij ‘energievoorziening’ gaat het meestal om zonne-
energie, waterkracht en andere duurzame vormen van 
energieopwekking.

Artikel 3, algemeen
Op grond van artikel 4:35 van de Algemene wet bestuurs-
recht kan subsidie (onder meer) worden geweigerd als 
er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de 
activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden. 
Daaruit volgt dat subsidie bijvoorbeeld kan worden 
geweigerd als in het desbetreffende land grote politieke 
instabiliteit heerst.

Noodzakelijke kosten zijn kosten die nodig zijn voor het 
functioneel uitvoeren van de activiteit.

Artikel 3, lid � onder b
Het is niet de bedoeling een deelbijdrage te leveren aan 
omvangrijke langdurige activiteiten die door andere 
partijen getrokken worden. De duur van het project, de 
financiële omvang en het aantal betrokken partijen zijn 
signalen of een project kleinschalig is of niet.
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