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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 6 januari 2009,
nr. 2008-55541, tot bekendmaking van
de Uitvoeringsregeling cofinanciering
Waddenfonds Noord-Holland 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 6 januari 2009, onder nr. 1 het volgende
besluit hebben genomen:
overwegende dat het wenselijk is de Deelverordening Waddenfonds Noord-Holland 2007 om te
vormen tot een uitvoeringsregeling en op enkele
onderdelen te actualiseren;
gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
besluiten vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds NoordHolland 2009.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	Wet: Wet op het Waddenfonds, Stb. 2006,
729;
b	Subsidieregeling: Subsidieregeling Wet op
het Waddenfonds, laatst gewijzigd Stc.
17 juli 2008, nr. 136, dan wel de subsidieregelingen die deze vervangen;
c	Minister: de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu;
d	Beschikking: de beschikking tot verlening van
subsidie van de Minster op grond van de
Subsidieregeling;
e	Vaststellingsbeschikking: de beschikking tot
vaststelling van subsidie van de Minster op
grond van de Subsidieregeling;
f	Project: een samenhangend geheel van activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
en die voldoen aan de bepalingen van de
Subsidieregeling.



Artikel 2 Doelgroep en activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten
waarvoor de Minister op grond van de subsidieregeling subsidie heeft verstrekt en die worden
uitgevoerd binnen de provincie Noord-Holland,
dan wel voor zover het project naar ons oordeel
in overwegende mate gericht is op of ten goede
komt aan de provincie Noord-Holland.
Artikel 3 Weigeringsgrond
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien
het project niet past binnen het provinciaal
beleid.
Artikel 4 Procedurebepalingen
Lid 1 Voorlopige aanvraag
Tegelijk met de aanvraag om subsidie op grond
van de subsidieregeling aan de Minister dient de
aanvrager een voorlopige aanvraag om subsidie
bij ons in.
Lid 2 Definitieve aanvraag
Na ontvangst van de beschikking nodigen wij de
aanvrager uit om een aanvraag om subsidie in te
dienen.
Lid 3 Aanvraag om vaststelling
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie
dient door ons te zijn ontvangen binnen twee
weken na dagtekening van de vaststellingsbeschikking.
Lid 4 Beslistermijn voorlopige en definitieve aanvragen
Wij beslissen over voorlopige en op definitieve
aanvragen binnen 4 weken na ontvangst van
een aanvraag daartoe.
Lid 5 Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling
binnen 4 weken na ontvangst van een aanvraag
daartoe.
Lid 6
Over aanvragen die worden ontvangen in de
periode 1 november en 31 december beslissen wij
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uiterlijk op 15 maart van het daarop volgende
jaar.
Artikel 5 Berekening van de subsidie
Lid 1
Een subsidie voor uitvoering van een project
waarvoor een beschikking is ontvangen,
bedraagt 10% van de subsidiabele kosten als
bedoeld in de subsidieregeling.
Lid 2
Indien het project gedeeltelijk uit anderen
hoofde wordt gesubsidieerd, wordt in afwijking
van het eerste lid het subsidiebedrag zodanig
vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor
het project niet hoger is dan het bedrag dat op
grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordening van de Europese Commissie verstrekt mag worden.
Lid 3
Indien het project gedeeltelijk door andere
decentrale bestuursorganen binnen de provincie
Noord-Holland wordt gesubsidieerd, wordt in
afwijking van het eerste lid het subsidiebedrag
zodanig vastgesteld dat het totaal van alle
decentrale subsidies voor het project niet hoger
is dan 10% van de subsidiabele kosten als
bedoeld in de subsidieregeling.
Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van
verdeling
Lid 1 Subsidieplafonds
Voor de doelstellingen als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, van de wet kunnen wij subsidieplafonds vaststellen.
Lid 2 Honorering van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, worden
de aanvragen gehonoreerd naar de volgorde van
de rangschikking als bedoeld in de subsidieregeling.
Artikel 9 Verplichtingen
Voor subsidies verstrekt op grond van deze uitvoeringsregeling gelden de verplichtingen
genoemd in de Subsidieregeling.
Artikel 8 Wettelijke rente bij terugvordering
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57
van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen
wij besluiten om terug te vorderen bedragen te
vermeerderen met de wettelijke rente die wordt
berekend over de periode die verstrijkt tussen de
kennisgeving van de terugvorderingsverplichti
ng aan de subsidieonvanger en de terugbetaling
door de subsidieontvanger.



Artikel 10 Slotbepalingen
Lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt
terug tot 1 januari 2009.
Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2013.
Lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds NoordHolland 2009.
Haarlem, 6 januari 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 16 januari 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

