2015

1

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 december 2014, nr.
257268/517975 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie GroenGas NoordHolland 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Overwegende dat het gewenst is om in verband met wijziging van de indieningstermijn van
aanvragen, het subsidieplafond en de vervaldatum de Uitvoeringsregeling subsidie
GroenGas Noord-Holland 2013 te wijzigen;
gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;
Besluiten:

ARTIKEL I
De Uitvoeringsregeling subsidie GroenGas Noord-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7
Het subsidieplafond bedraagt: € 200.000,-.
B
In artikel 8 wordt “voor 1 november 2014” vervangen door: voor 1 januari 2016.
C
In artikel 15, tweede lid, wordt “met ingang van 30 januari 2015” vervangen door: met
ingang van 1 juli 2016.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
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Haarlem, 16 december 2014.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Integrale tekst na wijziging Uitvoeringsregeling subsidie GroenGas Noord-Holland
2013
Artikel 1
Subsidie kan worden verstrekt voor het ontwikkelen van een businesscase gericht op de
productie, transport of gebruik van GroenGas of bio-LNG in de provincie Noord-Holland.
Artikel 2
Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen.
Artikel 3
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
Artikel 4
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de
subsidievaststelling vooraf.
Artikel 5
a. Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien met de uitvoering is gestart
voordat de aanvraag is ontvangen.
b. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
a.
b.
c.
d.

een begroting van de kosten van de activiteit;
een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
een plan van aanpak voor de uitvoering van de activiteit;
een rapport van het haalbaarheidsonderzoek waaruit de verwachte haalbaarheid van
het project blijkt;
e. een samenwerkingsovereenkomst.

3. Het in het tweede lid, onderdeel c, genoemde plan van aanpak bevat tenminste de
volgende onderdelen:
a. de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek;
b. het doel en het beoogd effect van het project;
c. de benodigde stappen om een beslissing te kunnen nemen om het project
daadwerkelijk te realiseren;
d. de deelnemende partijen;
e. de rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen;
f. het afbreukrisico’s van het project;
g. de wijze waarop informatie over het project aan andere partijen overgedragen
wordt.
4. In de in het tweede lid, onderdeel e, genoemde samenwerkingsovereenkomst is
tenminste het volgende vastgelegd:
a. deelnemende partijen;
b. bijdrage in de kosten;
c. intentieverklaring tot uitvoering van het beoogde project.

Artikel 6
Per aanvrager wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.
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Artikel 7
Het subsidieplafond bedraagt: € 200.000,-.
Artikel 8
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien deze voor 1 januari 2016 is ontvangen.
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 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 13 weken na ontvangst van de aanvraag om
subsidie.
Artikel 10
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit niet financieel haalbaar is;
b. met de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag om subsidie is
ontvangen;
c. voor de activiteit op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een subsidie is verstrekt.
Artikel 11
Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de uitvoering van de activiteit toe te
rekenen kosten.
Artikel 12
1. De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.
2. Indien de activiteit door een andere overheid wordt gesubsidieerd wordt het
subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan
50% van de totale projectkosten.
Artikel 13
De subsidieontvanger is verplicht om:
1. het logo of de naam van de provincie te plaatsen op alle publiciteitsuitingen die
betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.
2. binnen zes maanden na ontvangst van de subsidieverlening met de activiteiten te
beginnen.
3. binnen twee jaar na ontvangst van de subsidieverlening de activiteiten te hebben
voltooid.
Artikel 14
1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de
activiteit.
2. Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op
grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de
aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het
jaar waarin de activiteit is voltooid, ingediend.
3. Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag als bedoeld in het tweede lid een
formulier vast.
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4. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Artikel 15
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2016.
3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie GroenGas NoordHolland 2013.

Uitgegeven op 7 januari 2015.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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