
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 23 augustus 2011,  
nr. 2011/44561 tot vaststelling van de 
Uitvoeringsregeling subsidiering 
opvangcentra inheemse diersoorten 
Noord-Holland 2011.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

Besluiten:

Vast te stellen de Uitvoeringsregeling 
subsidiëring opvangcentra inheemse 
diersoorten Noord-Holland 2011

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 1 

van de Beleidsregels kwaliteit opvang 
beschermde diersoorten;

b  opvangcentrum: opvangcentrum als bedoeld 
in artikel 2, onder a, van de Beleidsregels 
kwaliteit opvang beschermde diersoorten.

Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke 
aanpassingen of administratieve aanpassingen 
aan een opvangcentrum die noodzakelijk zijn om 
een ontheffing te verkrijgen.

Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan exploitanten van een 
opvangcentrum in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies 
van minder dan € 5.000,–.

Artikel 5
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend 
indien de aanvraag uiterlijk 14 oktober is 
ontvangen.

Artikel 6
Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld 
indien:
a  de aanvraag om subsidie na 14 oktober 2011 

wordt ontvangen;
b  met de uitvoering is gestart voordat de 

aanvraag is ontvangen.

Artikel 7
Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
a een begroting van de kosten van de activiteit;
b  een financieringsplan van de kosten van de 

activiteit;
c  een inhoudelijke beschrijving van de 

activiteit;
d  een planning voor de uitvoering van de 

activiteit.

Artikel 8
Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,–.

Artikel 9
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 
door ons worden ontvangen en door hono-
rering van deze aanvragen het subsidie-
plafond wordt overschreden, wordt de 
aanvraag met de laagste projectkosten als 
eerste in behandeling genomen.

4  Gedeputeerde staten beslissen binnen  
10 weken na ontvangst van de aanvraag  
om subsidie.

Artikel 10
Subsidie wordt geweigerd indien:
a  de activiteit naar het oordeel van gedepu teerde 

staten niet financieel haalbaar is;
b  aan het opvangcentrum reeds een ontheffing 

als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregels 
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kwaliteit opvang beschermde diersoorten is 
verleend.

Artikel 11
Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van 
eigen personeel.

Artikel 12
De subsidie bedraagt 100% van de door gedepu-
teerde staten noodzakelijk geachte kosten tot 
maximaal € 7.500,–.

Artikel 13
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit 
binnen een jaar na ontvangst van de subsidie-
beschikking te hebben afgerond.

Artikel 14
1  Deze regeling treedt inwerking met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

2  Deze regeling vervalt op 1 januari 2012.
3  Deze regeling wordt aangehaald als 

Uitvoeringsregeling subsidiëring opvang-
centra inheemse diersoorten Noord-Holland 
2011.

Haarlem, 23 augustus 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.

Uitgegeven op 29 augustus 2011

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.


