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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2015, nr.
574790/574791, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collectief agrarisch
natuurbeheer Noord-Holland 2015
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat door middel van een subsidie recent opgerichte gecertificeerde agrarische
collectieven in staat kunnen worden gesteld een bijdrage te verlenen aan agrarisch natuur-,
landschaps- en waterbeheer in Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;
Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie collectief agrarisch natuurbeheer Noord-Holland 2015
Artikel 1
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten voor zover deze in Noord-Holland
worden verricht:
a.

de aanschaf en onderhoud van ICT ten behoeve van de organisatie en uitvoering van
agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer (Uitvoeringsregeling natuur- en
landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021);
b. het organiseren van voorlichting aan agrariërs over het nieuwe stelsel van
subsidieregelingen voor agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer SVNL 2016-2021;
c. het organiseren van samenwerking, afstemming en overleg en kennisdeling tussen partijen
die betrokken zijn bij agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer SVNL 2016-2021;
d. het organiseren van kennisdeling, monitoring en pilots met betrekking tot het agrarisch
natuur-, landschaps- en waterbeheer SVNL 2016-2021;
e. het afhandelen van doorlopende SVNL-contracten die zijn gesloten vóór 1 januari 2016.

Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan in Noord-Holland gevestigde en werkzame
agrarische collectieven waaraan een certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021)
is verstrekt.
Artikel 3
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
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Artikel 4
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling
vooraf.

Artikel 5
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten ter
beschikking gesteld formulier en bevat tenminste:
a. een begroting van de kosten van de activiteiten;
b. een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten;
c. een afschrift van het certificaat als bedoeld in artikel 2;
d. een deminimis-verklaring.

Artikel 6
Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast voor activiteiten als bedoeld in artikel 1.
Artikel 7
1.

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk 30 december
2015 is ontvangen.

2.

Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt
ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 8
1.

Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2.

Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van
deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste
projectkosten als eerste in behandeling genomen.

4.

Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag om
subsidie.

Artikel 9
Subsidie wordt geweigerd indien de activiteiten naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet
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financieel haalbaar zijn.
Artikel 10
Subsidie wordt verstrekt voor de naar het oordeel van Gedeputeerde Staten rechtstreeks aan de
activiteit toe te rekenen kosten voor zover deze proportioneel en doelmatig zijn.
Artikel 11
1.

De subsidie bedraagt per collectief 100 % van de subsidiabele kosten met een maximum
van € 97.500,-.

2.

Indien toepassing van artikel 1 zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven
van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van artikel 1 zodanig
vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag
dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese
Commissie verstrekt mag worden.

Artikel 12
De subsidieontvanger van subsidie als bedoeld in artikel 1 is verplicht om binnen 2 jaar na
ontvangst van de subsidiebeschikking de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd te
hebben voltooid.
Artikel 13
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd om het logo of de naam van de
provincie op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit te
plaatsen.
Artikel 14
1.

Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de
activiteit door middel van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld formulier.

2.

Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.

Artikel 15
1.
2.
3.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2016.
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie collectief agrarisch
natuurbeheer Noord-Holland 2015.

Haarlem, 27 oktober 2015
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter
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G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op 6 november 2015
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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