
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 8 april 2005, nr. 2005-16192 tot
bekendmaking van de wijziging van de Deel-
verordening participatie en educatie archeologie
2001.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

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:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is om in het licht van
de Cultuurnota 2005-2008 de vervaldatum van de
‘Deelverordening participatie en educatie archeologie
Noord-Holland 2001’ te bepalen op 1 januari 2009;

dat het voorts wenselijk is de verordening op enkele
kleine onderdelen aan te passen;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;  

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

besluiten:

De Deelverordening participatie en educatie archeologie
Noord-Holland 2001 zoals vastgesteld bij besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 februari
2001, nummer 4 (Provinciaal blad van 2001, nummer 24),
als volgt te wijzigen:

Deelverordening participatie en educatie
archeologie Noord-Holland 2001

Artikel I
A Aan artikel 1 wordt een nieuw onderdeel

toegevoegd, luidende:
f wet: Monumentenwet.

B In artikel 2 vervalt het streepje achter ‘natuurlijke’
en de komma achter ‘winstoogmerk’.

C In artikel 3 wordt aan het slot van onderdeel a de
‘punt’ vervangen door een puntkomma.

D In artikel 4, onderdeel f vervalt achter ‘water-
schappen’ de komma.

E In artikel 5 wordt de zinsnede ‘geldt als de
datum van ontvangst van de aanvraag de dag
waarop de aanvraag is aangevuld’ vervangen
door: geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de dag waarop de aangevulde aan-
vraag is ontvangen.

F In artikel 6, lid 2 wordt de zinsnede ‘ƒ 5.000,– 
(€ 2.269,–)’ vervangen door: € 2.500,–.

G In artikel 7 wordt de zinsnede ‘ƒ 15.000,- 
(€ 6.807,–)’ vervangen door: € 7.500,–.

H Artikel 11 vervalt, onder vernummering van
artikel ‘12’ tot 11, ‘13’ tot 12 en ‘14’ tot 13.

I Artikel 14 (13 nieuw) komt te luiden:
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

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

Haarlem, 28 februari 2005.

Provinciale staten voornoemd,

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

mw. C.A. Peters, statengriffier.
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Deelverordening participatie en educatie
archeologie Noord-Holland 2001

Integrale tekst van de verordening, zoals deze luidt na
de wijzigingen die provinciale staten hebben vast-
gesteld op 28 februari 2005.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a participatie: actieve deelname aan activiteiten

gericht op het behoud en beheer van het Noord-
Hollandse archeologisch erfgoed;

b educatie: ontwikkeling en verspreiding van
algemene kennis over het Noord-Hollandse
archeologisch erfgoed waardoor behoud en
beheer kunnen worden bevorderd;

c Noord-Hollands archeologisch erfgoed: de in de
provincie Noord-Holland, buiten de gemeente
Amsterdam, gelegen roerende en onroerende
materiële neerslag van de bewoningsgeschiede-
nis, waarbij voor het onderzoek daaraan de
archeologische methoden en technieken essen-
tieel zijn;

d georganiseerde amateurarcheologie: de niet
beroepsmatige, in georganiseerd verband uit-
geoefende archeologie;

e zuiver wetenschappelijk (vervolg-)onderzoek:
onderzoek dat door wetenschappelijke instituten
(onder meer universiteiten en de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek) wordt uit-
gevoerd ter verdieping van de kennis van het
verleden, zonder een onafwendbare dan wel
dreigende verstoring van de archeologische
waarden als aanleiding, zoals onder meer
afstudeer- en promotieonderzoeken;

f wet: Monumentenwet.

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan
natuurlijke en rechtspersonen zonder winstoogmerk die
de ontwikkeling of de uitvoering van activiteiten
beogen die de participatie en educatie op het gebied
van het Noord-Hollandse archeologisch erfgoed
bevorderen. 

Subsidiecriteria

Artikel 3
Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de
naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijk
kosten van de ontwikkeling of de uitvoering van
activiteiten in Noord-Holland die een substantiële
bijdrage leveren aan:
a de bevordering van de participatie door de

inwoners en de bezoekers van de provincie
Noord-Holland in het behoud en het beheer van

het Noord-Hollandse archeologisch erfgoed,
daaronder begrepen de participatie door de
georganiseerde amateurarcheologie;

b de educatie van de inwoners en de bezoekers van
de provincie Noord-Holland over het Noord-
Hollandse archeologische erfgoed.

Weigeringsgronden

Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a subsidie wordt aangevraagd voor de ontwikke-

ling of uitvoering van een activiteit die naar het
oordeel van gedeputeerde staten niet past
binnen de in artikel 3 genoemde criteria;

b subsidie wordt aangevraagd voor de ontwikke-
ling of uitvoering van een activiteit waarvoor
naar het oordeel van gedeputeerde staten een
meer geëigende subsidieregeling bestaat;

c subsidie wordt aangevraagd voor de ontwikke-
ling of uitvoering van een activiteit waarmee de
aanvrager, naar het oordeel van gedeputeerde
staten, in concurrentie kan treden met rechts-
personen die bij of krachtens de wet bevoegd zijn
om opgravingen te doen;

d subsidie wordt aangevraagd voor de voor-
bereiding of uitvoering van zuiver weten-
schappelijk (vervolg-)onderzoek;

e subsidie wordt aangevraagd voor de aankoop
van onder meer archeologische vondsten,
archeologische veldwerkdocumentatie, dan wel
benodigdheden voor het verrichten van archeo-
logisch veldwerk of het uitwerken daarvan;

f de subsidieaanvraag wordt gedaan door of
vanwege het Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen of universiteiten;

g reeds eerder ten behoeve van dezelfde activiteit
een subsidie is verstrekt.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 5
Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare bedrag
in de volorde van ontvangst van de aanvragen.
Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft
gehad om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum
van ontvangst van de aanvraag de dag waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.

Vorm van de subsidie

Artikel 6

lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.

lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– kan in de vorm
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van een budgetsubsidie of in de vorm van een tekort-
subsidie worden verstrekt. Waar mogelijk en passend
wordt een subsidie vastgesteld in de vorm van een
budgetsubsidie.

Berekening van de subsidie

Artikel 7
Een subsidie op basis van deze verordening bedraagt
maximaal € 7.500,–.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8

lid 1
Indien de subsidie is verstrekt in de vorm van een
budgetsubsidie is de subsidieontvanger verplicht om
binnen drie maanden na afloop van de activiteiten
waarvoor subsidie is verstrekt een inhoudelijk verslag
van deze activiteiten bij gedeputeerde staten in te
dienen.

lid 2 
Indien het naar het oordeel van gedeputeerde staten
redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan de in het
eerste lid opgelegde verplichting, bepalen gedeputeerde
staten een termijn waarbinnen een inhoudelijk verslag
van de activiteiten moet worden verstrekt.

Subsidievaststelling

Artikel 9
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, eerste lid van
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt een inhoudelijk verslag overgelegd van de
activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Artikel 10
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 11
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening participatie en educatie archeologie
2001.

Artikel 13
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Uitgegeven op 21 april 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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