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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 24 november 2004, nr. 2004/41273,
tot bekendmaking van het besluit van Provinciale
Staten van Noord-Holland van 13 september
2004, nr 13.

Haarlem, 13 september 2004
Provinciale staten voornoemd,

mw. H.J. Weeda, voorzitter.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend, dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 13 september 2004 onder nr. 13,
het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het wenselijk is de subsidiëring van
onderhoud, aanleg en herstel van streekeigen landschapselementen in de provincie Noord-Holland met drie jaar
te verlengen;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
besluiten:

de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland
2002 als volgt te wijzigen:
Artikel I
A
In artikel 11, lid 1, onder b, wordt ‘voor de jaren
2003 en 2004’ vervangen door: voor de jaren 2003
tot en met 2007.
B
In artikel 21 wordt ‘en eindigt op 31 december
2004’ vervangen door” en eindigt op 31 december
2007.
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking één dag na de datum
van publicatie in het Provinciaal Blad.
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mw. C.A. Peeters, griffier.

Bijlage 1

Algemene bepalingen

Integrale tekst van de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002 na wijziging.

Artikel 2

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de streekeigen
landschapselementen in de provincie Noord-Holland te
behouden;
verder overwegende dat het wenselijk is het achterstallig
onderhoud, aanleg en herstel van deze karakteristieke
landschapselementen door middel van het verstrekken
van subsidies te stimuleren;

lid 1
In het uitvoeringsprogramma wordt in ieder geval voor
het komende jaar aangegeven hoe de beschikbare gelden,
door een onderverdeling in budgetten, over de verschillende beleidsonderwerpen worden verdeeld.
Gedeputeerde staten stellen tevens voor elk beleidsonderwerp een subsidieplafond vast.
lid 2
Subsidie op grond van deze verordening kan uitsluitend
worden verstrekt voor projecten of activiteiten, die passen
binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma.

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

lid 3
In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven op
welke activiteiten de aandacht zich richt met betrekking
tot landschapselementen en welke landschapselementen
daarbij prioriteitgenietend zijn.

besluiten:

Doelgroep

vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 3

Deelverordening landschapselementen Noord-Holland
2002

lid 1
Voor een subsidie ingevolge deze verordening komen
in aanmerking de gebruiksgerechtigden, uitgezonderd
natuurbeschermingsorganisaties, van grond waarop
zich een landschapselement bevindt.

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
landschapselement: streekeigen natuur- of landschapsobject, dat zich bevindt in de provincie
Noord-Holland en dat waardevolle landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische
betekenis heeft of kan hebben;
b
algemene subsidieverordening: de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998;
c
uitvoeringsprogramma: het Programma Natuur
en Landschap, dat jaarlijks door gedeputeerde
staten wordt vastgesteld, inclusief wijzigingen
zoals opgenomen in rapportages over de uitvoering ervan;
d
bebouwde kom: de bebouwde kom zoals deze
ingevolge het bepaalde in artikel 27 van de Wegenwet is gedefinieerd;
e
gebruiksgerechtigde: de natuurlijke persoon of
privaatrechtelijke rechtspersoon, die als eigenaar
of anderszins als zakelijk gerechtigde dan wel als
persoonlijk gerechtigde het gebruik heeft van de
grond;
f
belangenorganisatie: een rechtspersoon die, blijkens
zijn statuten, hoofdzakelijk of mede ten doel heeft
haar leden of aangeslotenen, zijnde gebruiksgerechtigden, te ondersteunen bij een bedrijfsvoering die bevorderlijk is voor de natuur, het
landschap en het milieu.
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lid 2
Subsidie ingevolge deze verordening kan ook worden
verstrekt aan belangenorganisaties, indien op het tijdstip
van indiening van de subsidieaanvraag tussen de belangenorganisatie en de gebruiksgerechtigde een schriftelijke
overeenkomst bestaat, waarbij het volgende is overeengekomen:
a
de subsidieaanvrager/belangenorganisatie heeft
het recht op uitbetaling van subsidies en voorschotten uit hoofde van deze deelverordening bij
voorbaat aan de gebruiksgerechtigde overgedragen;
b
de gebruiksgerechtigde heeft zich bij voorbaat
verbonden tot de nakoming van de verplichtingen
waartoe de subsidieaanvrager/ belangenorganisatie krachtens deze deelverordening gehouden
is, en
c
de gebruiksgerechtigde heeft zich onderworpen
aan een reglement van de belangenorganisatie
waaruit blijkt dat de belangenorganisatie jegens
haar leden of aangeslotenen, de gebruiksgerechtigden, de nakoming van verplichtingen uit hoofde
van ter beschikking gestelde gelden kan afdwingen
onderscheidenlijk aan de niet-nakoming een sanctie kan verbinden.
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Subsidiecriteria

bescherming of cultuurhistorie niet van voldoende
betekenis is.

Artikel 4
lid 1
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor
de volgende activiteiten:
a
aanleg;
b
herstel;
c
achterstallig onderhoud.
lid 2
Gedeputeerde staten kunnen ook subsidie verstrekken
in de kosten van beheer van landschapselementen voor
een maximale periode van drie jaar, mits er een directe
samenhang bestaat met de in lid 1 genoemde activiteiten
en die activiteiten ook ingevolge deze verordening worden
gesubsidieerd.
lid 3
Kosten die verband houden met scholing, communicatie,
advisering en organisatie van de activiteiten genoemd in
het eerste en tweede lid kunnen in aanmerking komen
voor subsidieverlening, mits er een directe samenhang
bestaat met deze activiteiten en die activiteiten ook
ingevolge deze verordening worden gesubsidieerd.
Weigeringsgronden
Artikel 5
Voor subsidie komen in ieder geval niet in aanmerking:
a
landschapselementen die zich bevinden binnen
de bebouwde kom, tenzij het element zich bevindt
op de rand van de bebouwde kom of ingeval de
bebouwde kom overwegend bestaat uit lintbebouwing;
b
landschapselementen die voldoen aan de criteria
van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
en de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (Stcrt.
1999, 252);
c
landschapselementen die moeten worden aangebracht op grond van een wettelijk voorschrift;
d
landschapselementen waarvan de kosten voor
achterstallig onderhoud, aanleg of herstel door
het Rijk, een gemeente of een ander openbaar
lichaam worden vergoed;
e
landschapselementen die in strijd zijn met een
bestemmingsplan;
f
activiteiten met betrekking tot landschapselementen die passen binnen het reguliere werk van
waterschappen, recreatieschappen of gemeenten;
g
activiteiten met betrekking tot landschapselementen die al eerder in het kader van deze regeling
zijn gesubsidieerd.

Artikel 7
Een subsidie wordt geweigerd indien de verstrekking
minder dan € 100,– bedraagt.
Verdeling van het subsidieplafond; beslistermijn
Artikel 8
lid 1
Gedeputeerde staten rangschikken de ingediende
aanvragen op een prioriteitenlijst.
lid 2
De volgorde waarin de aanvragen op de prioriteitenlijst
worden gerangschikt wordt bepaald door de mate
waarin het project:
a
een prioriteitgenietend landschapselement betreft;
b
innoverend is;
c
een voorbeeldwerking heeft;
d
samenhang heeft met andere beleidsaspecten,
zoals het soortenbeleid, het beleid aangaande
ecologische verbindingszones, de verdrogingsbestrijding of het beleid aangaande elementen die
zijn aangegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart;
e
multifunctioneel is en gekoppeld is aan:
■ fiets-, wandel- en vaarroutes;
■ vergroting van de waterberging of
■ de landschapsontwikkeling;
f
deel uitmaakt van een gebieds- of bestuursovereenkomst waarbij de provincie partij is;
g
perspectieven biedt voor navolging in de regio of
provincie;
h
de middelen effectief en efficiënt aanwendt;
i
een breed financieel draagvlak heeft;
j
resulteert in een af te rekenen doelstelling.
lid 3
Op de aanvragen als bedoeld in dit artikel wordt door
gedeputeerde staten gelijktijdig beslist.
lid 4
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening, beslissen gedeputeerde staten uiterlijk
10 weken na verloop van de in artikel 11 lid 1 van deze
verordening aangegeven termijnen.
lid 5
Honorering van de aanvragen geschiedt naar de volgorde van rangschikking.
Vorm van de subsidie

Artikel 6
Gedeputeerde staten kunnen de subsidie weigeren in
geval de lengte, oppervlakte of ouderdom van de
landschapselementen zodanig is, dat het landschapselement uit een oogpunt van natuur- en landschaps-
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Artikel 9
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.
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Artikel 10
Een subsidie van meer dan € 2500,– wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.
De aanvraag om subsidie
Artikel 11
lid 1
In afwijking van artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag om subsidie bij
gedeputeerde staten te worden ingediend:
a
voor het jaar 2002: vóór 1 juli of vóór 15 oktober;
b
voor de jaren 2003 tot en met 2007: vóór 1 april of
vóór 1 september.
lid 2
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een
daartoe door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.
Artikel 12
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de
algemene subsidieverordening dienen in ieder geval de
volgende gegevens te worden overgelegd:
a
een overzicht van de te subsidiëren activiteiten;
b
een begroting van de kosten;
c
een overzicht van de subsidies van derden en
subsidies uit de provinciale kas, die uit andere
hoofde dan deze verordening, met hetzelfde oogmerk worden verstrekt, respectievelijk de eigen
middelen van de aanvrager, die met hetzelfde
oogmerk worden aangewend.
Berekening van de subsidie
Artikel 13
lid 1
Een subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 4,
eerste en tweede lid van deze verordening bedraagt ten
hoogste 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 14
Gedeputeerde staten stellen een lijst vast met normkosten voor aanleg, herstel en achterstallig onderhoud
die ingevolge deze verordening voor subsidie in
aanmerking komen.
Artikel 15
Een subsidie bedraagt maximaal € 20.000,–
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 16
De subsidieontvanger is verplicht aan gedeputeerde
staten of aan door hen aangewezen personen toegang
te verlenen tot de grond, waarop zich het landschapselement bevindt en waarop de subsidie betrekking
heeft.
Artikel 17
De subsidieontvanger is verplicht om voorgenomen
wijzigingen in uitvoering, kostenramingen, financiering,
uitvoeringstermijn of planning met betrekking tot de
gesubsidieerde activiteit, onverwijld vooraf ter goedkeuring aan gedeputeerde staten voor te leggen.
Subsidievaststelling bij tekortsubsidies
Artikel 18
Bij de aanvraag als bedoeld in artikel 18, eerste lid van
de algemene subsidieverordening moeten de volgende
gegevens worden overgelegd:
a
een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verbonden kosten;
b
een overzicht van de subsidies van derden, de
subsidies uit de provinciale kas die uit andere
hoofde dan deze verordening met hetzelfde
oogmerk zijn verstrekt, respectievelijk de eigen
middelen van de aanvrager die met hetzelfde
oogmerk zijn aangewend.
c
voorzover van toepassing de op de activiteit
betrekking hebbende nota’s en betaalbewijzen.
Verplichte verslaglegging bij budgetsubsidies

lid 2
De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 4,
derde lid van deze verordening bedraagt ten hoogste
100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking
komen, tot een maximum van 20% van de totale kosten
van een project.
lid 3
De subsidie kan, vermeerderd met andere provinciale
subsidies, subsidies van derden en eigen middelen van
de aanvrager, niet meer bedragen dan 100% van het
totaal van die kosten.
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Artikel 19
De subsidieontvanger is verplicht om binnen drie maanden na afloop van de activiteit waarvoor een budgetsubsidie is verstrekt een inhoudelijk en een financieel verslag
van de activiteit aan gedeputeerde staten te overleggen,
waaruit in ieder geval blijkt of de activiteit daadwerkelijk
is uitgevoerd.
Slotartikelen
Artikel 20
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
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Artikel 21
Deze verordening treedt in werking daags na afkondiging
in het provinciaal blad en eindigt op 31 december 2007.
Artikel 22
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening landschapselementen Noord-Holland
2002

Uitgegeven op 6 december 2004.
Namens gedeputeerde staten voornoemd,

A. van Hoorik,
hoofd bureau Kwaliteitszorg van afdeling Juridische
Zaken.

Afdeling: WNLO
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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