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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 17 november 2015,  

nr. 698015 / 698022, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen 

Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland 2015.  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

 

 

Overwegende dat het gewenst is om subsidie te verlenen voor het uitvoeren van maatregelen 

zoals opgenomen in het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021; 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; 

 

Besluiten vast te stellen: 

Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland 

2015  

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. PAS (Programma Aanpak Stikstof 2015-2021): het landelijk programma, dat vastgesteld is 

door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu 

ingevolge artikel 19 kg van de Natuurbeschermingswet 1998 in overeenstemming met de 

Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies; 

b. PAS-maatregelen: maatregelen en activiteiten, zoals beschreven in de PAS- gebiedsanalyses 

en waarvoor middelen ter beschikking zijn gesteld door de Minister van Economische Zaken 

aan de provincie Noord-Holland;   

c. PAS-gebiedsanalyses: ecologische analyses van de stikstofgevoelige -Natura 2000- 

gebieden, waarin herstel- en andere maatregelen zijn opgenomen die dienen ter 

verzekering dat de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van soorten niet verder 

achteruit gaat en/of verbetert. 

 

 

Artikel 2 

Subsidie kan worden verstrekt aan: 

a. natuurlijke personen die krachtens eigendom of erfpacht zeggenschap hebben over het 

natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd, en: 

b. privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, die krachtens eigendom of erfpacht 

zeggenschap hebben over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd of die 

waterbeheerder zijn, en die partij zijn bij de Raamovereenkomst PAS-maatregelen 

Natura2000-gebieden Noord-Holland 2015.  
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Artikel 3 

1. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor het treffen van PAS-

maatregelen: 

a. in de PAS Natura-2000 gebieden, en  

b. in de natuurterreinen Oostelijke Vechtplassen en in het Naardermeer die grenzen aan de 

PAS Natura 2000-gebieden, voor zover het hierbij gaat om hydrologische PAS-

maatregelen. 

2. Deze subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van PAS-maatregelen, zoals 

opgenomen in een gebiedsanalyse of om vervangende maatregelen met overeenkomstig 

gunstig effect, en voor zover overeengekomen tussen de subsidieaanvrager en Provincie 

Noord-Holland.  

 

 

Artikel 4 

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt. 

 

 

Artikel 5 

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling 

vooraf.  

 

 

Artikel 6 

Een aanvraag om subsidie wordt uitsluitend ingediend op een door gedeputeerde staten 

beschikbaar gesteld formulier en bevat tenminste: 

a. een begroting van de kosten van de PAS-maatregelen; 

b. een financieringsplan van de kosten van de PAS-maatregelen; 

c. een inhoudelijke beschrijving van de PAS-maatregelen. 

 

 

Artikel 7 

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond voor deze uitvoeringsregeling vast. 

 

 

Artikel 8 

1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk tot en met  

1 december 2016 is ontvangen.  

2. Een aanvraag om subsidie die na de in het vorige lid genoemde datum wordt ontvangen, 

wordt niet in behandeling genomen. 

3. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om 

subsidie. 

 

 

Artikel 9 

Subsidie wordt geweigerd indien: 

a. de aanvraag geen betrekking heeft op het uitvoeren van een PAS-maatregel; 

b. de PAS-maatregel reeds voor 1 januari 2015 is uitgevoerd; 

c. reeds subsidie is verstrekt voor dezelfde maatregel door gedeputeerde staten of door 

andere overheden waardoor het totaal aan subsidie meer bedraagt dan 100% van de 

subsidiabele kosten van de PAS-maatregel. 
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Artikel 10 

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten: 

a. uitvoering van de PAS-maatregelen; 

b. planvorming en -begeleiding, voorbereiding, toezicht en onvoorzien, tot ten hoogste 25% 

van de totale subsidiabele kosten van de PAS-maatregelen; 

c. monitoring, voor zover nodig op grond van het PAS monitoringsprogramma en niet al als 

zelfstandige PAS-maatregel benoemd in de gebiedsanalyse, tot ten hoogste 6% van de totale 

subsidiabele kosten van de maatregelen; 

d. BTW die niet kan worden verrekend of teruggevorderd door de subsidieontvanger. 

 

 

Artikel 11 

1. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de in artikel 10 genoemde subsidiabele kosten. 

2. Indien toepassing van het eerste lid 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 het eerste lid 

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 

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd: 

a. de subsidieontvanger die een natuurlijke persoon is dient binnen drie maanden na 

subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst met de provincie te sluiten waarin nadere 

afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de gesubsidieerde PAS-maatregelen; 

b. de subsidieontvanger plaatst het logo of de naam van de provincie op alle 

publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde PAS-maatregelen; 

c. in de beschikking tot subsidieverlening kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd.  

 

 

Artikel 13 

1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de PAS-

maatregelen. 

2. Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid een formulier 

vast.  

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

vaststelling van de subsidie. 

 

 

Artikel 14 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2017. 

3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen 

Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland 2015. 
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Haarlem, 17 november 2015. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 3 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 


