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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening participatie en educatie archeologie 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 participatie en educatie archeologie Noord-Holland 2001 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 participatie en educatie archeologie Noord-Holland 2007. 
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wordt ingevuld en wordt voorzien van de even-
tueel in dat formulier gevraagde bijlagen. 

Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
a De aanvragen voor subsidievaststelling moeten

worden ingediend binnen drie maanden na
afloop van de activiteit waarvoor subsidie is
verleend. 

b Bij een aanvraag voor subsidievaststelling 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 6, verplichtingen van de subsidieontvanger

Lid 1, inhoudelijk verslag
Indien de subsidie is verstrekt in de vorm van een
budgetsubsidie dan wordt aan de subsidieontvanger de
verplichting opgelegd 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, niet voldoen aan verplichtingen
Indien een subsidieontvanger niet voldoet aan de voor-
gaande verplichting, dan dient de subsidieontvanger
Gedeputeerde Staten daar direct van op de hoogte te
stellen.

Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over de tijdig ingediende
aanvraag voor subsidieverlening binnen 10 weken na
ontvangst van de aanvraag. 

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 8, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie. Een subsidie van meer dan € 2.500,–
kan in de vorm van een budgetsubsidie of in de vorm
van een tekortsubsidie worden verstrekt. Waar mogelijk
en passend wordt een subsidie vastgesteld in de vorm
van een budgetsubsidie.

Artikel 9, verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond 
Op de subsidieaanvragen beslissen Gedeputeerde
Staten in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Paragraaf 1, algemeen

Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder Noord-
Hollands archeologisch erfgoed de in de provincie
Noord-Holland, buiten de gemeente Amsterdam,
gelegen roerende en onroerende materiële neerslag van
de bewoningsgeschiedenis, waarbij voor het onderzoek
daaraan de archeologische methoden en technieken
essentieel zijn.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer

Artikel 2, doelgroep
De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan
vrijwilligers en amateurarcheologen.

Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke 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.

Artikel 4, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a subsidie wordt aangevraagd voor de ontwikkeling

of uitvoering van een activiteit waarvoor naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten een meer
geëigende subsidieregeling bestaat;

b subsidie wordt aangevraagd voor de ontwikkeling
of uitvoering van een activiteit waarmee de aan-
vrager, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten,
in concurrentie kan treden met rechtspersonen
die bij of krachtens de wet bevoegd zijn om
opgravingen te doen;

c subsidie wordt aangevraagd voor de voor-
bereiding of uitvoering van zuiver wetenschappelijk
(vervolg-)onderzoek.

Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a De aanvraag voor subsidieverlening moet worden

ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin
van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd.

b De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend
op een bij Gedeputeerde Staten verkrijgbaar aan-
vraagformulier dat door de aanvrager volledig
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Artikel 10, berekening van de subsidie

Lid 1, subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten
tot een maximum van € 7.500,–.

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

Artikel 11, kosten die niet voor subsidie in aan-
merking komen 
Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen,
zijn kosten die verband houden met de aankoop van
onder meer archeologische vondsten, archeologische
veldwerkdocumentatie, dan wel benodigdheden voor
het verrichten van archeologisch veldwerk of het uit-
werken daarvan.

Paragraaf 4, slotbepalingen

Artikel 12, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 13, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening participatie en educatie archeologie
Noord-Holland 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 14, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
participatie en educatie archeologie Noord-Holland 2007.

Artikel 15, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 16, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

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.
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