
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 10 november 2009, 
nr. 2009-47417, tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling programma-
financiering lokale luchtkwaliteits-
maatregelen derde tranche Noord-
Holland 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 10 november 2009, onder nr. 5 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat moet worden voorzien in een 
regeling teneinde de door de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer (VROM) beschikbaar gestelde middelen 
door middel van de derde tranche van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit op correcte wijze uit te voeren en te 
verdelen over de decentrale overheden in Noord-
Holland;

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

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling programmafinanciering lokale lucht-
kwaliteitsmaatregelen derde tranche Noord-
Holland 2009;

Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling 
‘Programmafinanciering lokale luchtkwaliteits-
maatregelen derde tranche Noord-Holland 2009’ 
vast te stellen op € 26.463.222,–.

Haarlem, 10 november 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Uitvoeringsregeling programma-
financiering lokale luchtkwaliteits-
maatregelen derde tranche Noord-
Holland 2009

Artikel 1  begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  Maatregel luchtkwaliteit: een maatregel als 

bedoeld in artikel 5.12, derde lid onder b of d 
van de Wet milieubeheer;

b  NSL: Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit dat onderdeel uitmaakt van 
de wijziging van de Wet milieubeheer (lucht-
kwaliteitseisen);

c  RSL: Regionaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit Noordvleugel, programma in 
het kader van het NSL, zoals goedgekeurd 
door de Minister van VROM; 

d  SISA: Single Information Single Audit, systeem 
voor verantwoording van specifieke uitkeringen 
als bedoeld in de Regeling verantwoordings-
informatie specifieke uitkeringen;

e  Saneringstool: het door de Minister van VROM 
ontwikkelde en voorgeschreven rekeninstrument 
voor het NSL, versie 2.2.2, om knelpunten 
voor de luchtkwaliteit op te sporen en te 
onder zoeken hoe lokale maatregelen de lucht-
kwaliteit kunnen verbeteren;

f  Subsidieregeling: regeling van de Minister van 
VROM van 2 oktober 2008, houdende regels 
met betrekking tot de programma finan-
ciering van lokale luchtkwaliteits maat-
regelen;

g Besluit: Besluit milieusubsidie; 
h Wet: Wet milieubeheer.

Artikel 2  Algemene bepaling
Op subsidieverstrekkingen op grond van deze 
regeling is titel 4.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3  Activiteiten en criteria 
Subsidie kan worden verstrekt aan een gemeente, 
een plusregio of een openbaar lichaam als bedoeld 
in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor 
de uitvoering van Maatregelen luchtkwaliteit in 
Noord-Holland in het kader van het RSL. 

Artikel 4  weigeringsgronden
De subsidie wordt geweigerd indien de eigen 
bijdrage als bedoeld in artikel 9 van de Subsidie-
regeling niet ten minste gelijk is aan de subsidie 
luchtkwaliteit derde tranche. 

Artikel 5  procedurebepalingen

lid 1  Aanvraag om subsidieverlening
Een aanvraag om subsidieverlening moet door 
ons uiterlijk 4 december 2009 zijn ontvangen. 

lid 2  Aanvraag om vaststelling van de subsidie
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
moet door ons zijn ontvangen zo spoedig moge-
lijk na afronding van de activiteiten, doch 
uiterlijk 1 juli 2012. De subsidieontvanger dient 
de aanvraag om vaststelling in overeenkomstig 
SISA.

lid 3  Beslissing over subsidieverlening
Wij beslissen over alle subsidieaanvragen binnen 
13 weken na afloop van de aanvraagtermijn.

lid 4  Beslissing over subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling van 
de subsidie nadat wij een beschikking tot vast-
stelling van de subsidie luchtkwaliteit van de 
Minister van VROM hebben ontvangen.

Artikel 6  subsidiabele kosten

lid 1
Subsidie wordt verstrekt voor kosten die zijn 
gemaakt voor het uitvoeren van Maatregelen 
luchtkwaliteit tussen 1 januari 2006 en 
31 december 2011.

lid 2 
Als subsidiabele kosten worden in ieder geval niet 
aangemerkt directe reguliere apparaatskosten en 
een winstopslag ten behoeve van de subsidie-
ontvanger.

Artikel 7  berekening van de subsidie
Subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 
3 bedraagt ten hoogste 50% van de op grond van 
artikel 6 berekende subsidiabele kosten.

Artikel 8  subsidieplafond en wijze van 
verdeling

lid 1
Wij stellen het subsidieplafond voor aanvragen 
die worden ingediend op grond van deze uit-
voeringsregeling vast op € 26.463.222,–.

lid 2
Wij verdelen het subsidieplafond evenredig over 
alle aanvragen die voldoen aan de bepalingen 
van deze uitvoeringsregeling en aan de hand van 
het aantal knelpuntkilometers dat is berekend 
middels de Saneringstool.

Artikel 9  verplichtingen

lid 1  uitvoering maatregelen
De subsidieontvanger is verplicht de Maatregelen 
luchtkwaliteit uit te voeren in de periode 
1 januari 2006 tot en met 31 december 2011. 

lid 2  Rapportage
Aan de verplichtingen, opgenomen in artikel 13 
van het Besluit, wordt uitvoering gegeven door 
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middel van de rapportages, bedoeld in artikel 
5.14, van de Wet. 

lid 3  Rentebaten
Rentebaten die ontstaan uit de toepassing van 
deze regeling worden ingezet ten behoeve van 
Maatregelen luchtkwaliteit.

Artikel 10  voorschotten

lid 1
In afwijking van artikel 7 van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009 kunnen 
wij op een verleende subsidie voorschotten ver-
lenen tot maximaal 95% van het verleende 
bedrag. 

lid 2
Wij verstrekken voormelde voorschotten eerst 
nadat wij de beschikking tot de betreffende 
bevoorschotting van de Minister van VROM 
hebben ontvangen. 

Artikel 11  slotbepalingen

lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad.

lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoerings-
regeling programmafinanciering lokale lucht-
kwaliteitsmaatregelen derde tranche Noord-
Holland 2009.

Uitgegeven op 16 november 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.


