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Besluit van het dagelijks bestuur van
de gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds van 20 december 2012 tot
vaststelling van de subsidieplafonds
Waddenfonds 2013;
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds;
Gelet op:
•

 fdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuurs
A
recht;

•

 rtikel 1.9  van de Subsidieverordening
a
Waddenfonds;

maakt het volgende bekend:

1

 oor het jaar 2013 zijn de volgende
V
subsidieplafonds vastgesteld:

•

Programma Natuur en Water

€ 23.000.000

•

 rogramma Werelderfgoed,
P
toerisme, landschap en
Cultuurhistorie

€ 14.893.000

2

Verdeelsystematiek:

art. 1.13 Subsidieverordening Waddenfonds:
1 De beschikbare gelden worden verdeeld in
volgorde van ontvangst van de aanvragen,
met dien verstande dat wanneer de aanvrager
krachtens artikel 4:5 Awb de gelegenheid
heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de
dag waarop de aanvulling compleet is ont
vangen als datum van ontvangst van de aan
vraag geldt.
2 Voor zover door verstrekking van subsidie
voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ont
vangen het subsidieplafond wordt over
schreden, besluit het dagelijks bestuur op
basis van rangschikking als bedoeld in het
derde lid.
3 In afwijking van het eerste lid kan het dage
lijks bestuur besluiten dat de gelden binnen
één of meerdere subsidieprogramma’s worden
verdeeld in volgorde van rangschikking van
de aanvragen, waarbij een aanvraag hoger
wordt gerangschikt naarmate het meer
voldoet aan de toetsingscriteria.
Leeuwarden, 20 december 2012,

Programma Duurzame
ontwikkeling havens en
energietransitie,
€ 19.000.000
	met dien verstande dat ten
aanzien van de daarin opgenomen
actielijn 1.1 Grootschalige toe-
passing duurzame energie het
subsidieplafond is vastgesteld
op:
€                    0

dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Waddenfonds,

•

 rogramma Landbouw en
P
Visserij

€ 10.000.000

Uitgegeven op 23 januari 2013.

•

Budget Lokale Innovaties

€   1.000.000

•

C. Schokker-Strampel, voorzitter.
B. van de Klundert, secretaris.

Namens het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,
B. van de Klundert, secretaris.
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