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Besluit van gedeputeerde staten van
Noord-Holland van 16 oktober 2012,
nr. 85773-85773 tot vaststelling van de
Uitvoeringsregeling subsidie cofinan
ciering Waddenfonds Noord-Holland
2012.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering
Waddenfonds Noord-Holland 2012
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder bestuur:
bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds.
Artikel 2
1	Subsidie kan worden verstrekt voor
activiteiten die passen binnen het
Programma Waddenfonds 2012-2013 van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
en die worden uitgevoerd binnen de Provincie
Noord-Holland, dan wel voor zover het project
naar het oordeel van gedeputeerde staten in
overwegende mate gericht is op of ten goede
komt aan de Provincie Noord-Holland.
2	Subsidie wordt niet verstrekt voor activiteiten
als bedoeld in artikel 1.11 van de Subsidie
verordening Waddenfonds 2012.
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 subsidie
vaststelling vooraf.
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Artikel 5
1	Een aanvraag om subsidie wordt niet
behandeld indien met de uitvoering is gestart
voordat de aanvraag is ontvangen.
2	Een aanvraag om subsidie dient voor
1 november 2013 te zijn ontvangen.
3	Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
a	een begroting van de kosten van de
activiteit;
b	een financieringsplan van de kosten van
de activiteit;
c	een inhoudelijke beschrijving van de
activiteit;
d	een afschrift van de aanvraag om
subsidie uit het Waddenfonds of de
beschikking tot subsidieverlening van het
bestuur.
Artikel 6
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond
vast.
Artikel 7
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 8
1	De subsidie bedraagt 10 % van de door
gedeputeerde staten noodzakelijk geachte
kosten tot maximaal € 300.000,–.
2	Indien toepassing van het eerste lid zou
leiden tot het overtreden van het verbod op
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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 vrijstellings
verordeningen van de Europese Commissie
verstrekt mag worden.
3	Indien de activiteit uit andere hoofde wordt
gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag
zodanig vastgesteld dat het totaal van alle
subsidies ten hoogste 100 procent van de
kosten bedraagt.
Artikel 9
1	Indien voor de activiteit nog geen subsidie is
verleend door het bestuur wordt de subsidie
verleend onder de voorwaarde dat binnen 13
weken na ontvangst van de
subsidiebeschikking het bestuur een subsidie
verleent.
2	Indien het bestuur de beslistermijn van de
aanvraag om subsidie uit het Waddenfonds
verdaagt of opschort kunnen gedeputeerde
staten de termijn, genoemd in het eerste lid,
op verzoek verlengen.
Artikel 10
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend
binnen 13 weken na ontvangst van de
beschikking tot vaststelling van de subsidie
van het bestuur.
2	Een aanvraag om vaststelling van de subsidie
bevat minimaal:
a	een inhoudelijk verslag van de
uitgevoerde activiteit;
b	een overzicht van de werkelijk gemaakte
kosten;
c	de beschikking tot vaststelling van de
subsidie van het bestuur.
3	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.
4	Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag
als bedoeld in het derde lid een formulier vast.
5	Gedeputeerde staten beslissen binnen
13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Artikel 11
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 op 1 januari 2014.
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3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering
Waddenfonds Noord-Holland 2012.
Haarlem, 16 oktober 2012.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting
Algemeen
Per 1 januari 2012 is het Waddenfonds vanuit het
Rijk gedecentraliseerd en overgedragen aan de
provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.
Op 7 mei 2012 hebben de Provinciale Staten van
de drie provincies hiertoe een gemeen
schappelijke regeling ingesteld. Op 21 september
2012 heeft het Algemeen Bestuur van het
Waddenfonds het programma Waddenfonds
2012-2013 vastgesteld. Aanvullend op de subsidie
vanuit het Waddenfonds stelt de provincie NoordHolland voor de periode 2012-2013 in totaal €3
mln. aan Noord-Hollandse cofinanciering
beschikbaar via de Uitvoeringsregeling subsidie
cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland
2012.
Deze uitvoeringsregeling is bedoeld ter
cofinanciering van projecten in het NoordHollandse deel van het Waddengebied, die zonder
bijdrage vanuit het Waddenfonds en de provincie
Noord-Holland niet van de grond zouden komen.
Voor projecten kan 10% cofinanciering worden
toegekend van de totale subsidiabele project
kosten, tot een maximum van €300.000,–. De
cofinanciering wordt toegekend onder de
voorwaarde dat vanuit het Waddenfonds ook
subsidie wordt toegekend. Om in aanmerking te
komen voor cofinanciering moeten projecten
passen binnen het programma Waddenfonds
2012-2013 en (in overwegende mate) worden
uitgevoerd binnen of ten goede komen aan het
Noord-Hollandse deel van het Waddengebied.

Artikelsgewijs
Artikel 2

subsidiabele activiteiten

Eerste lid
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking
komen moeten passen binnen het Programma
Waddenfonds 2012-2013 van de gemeen
schappelijke regeling Waddenfonds. Het
programma is op 21 september 2012 vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van de gemeen
schappelijke regeling Waddenfonds. Activiteiten
moeten in zijn geheel of grotendeels worden
uitgevoerd binnen het Noord-Hollandse deel van
het Waddengebied, of in overwegende mate
gericht zijn op of ten goede komen aan dit gebied.
Dit betreft het deel van het Waddengebied dat
zich uitstrekt binnen de Noord-Hollandse
provinciegrenzen. Daarbij geldt dat de
begrenzing van het Waddengebied wordt
gehanteerd zoals bepaald in de Wet op het
Waddenfonds. De aanvragende organisatie hoeft
niet in het Waddengebied gevestigd te zijn.
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Tweede lid
Vanuit het Waddenfonds worden ook lokale
innovatie projecten gesubsidieerd. Deze projecten
komen op grond van deze uitvoeringsregeling
niet voor subsidie in aanmerking.
Artikel 3	drempelbedrag
subsidieverstrekking
In het coalitieakkoord van de provincie NoordHolland is bepaald dat geen subsidies worden
verstrekt van minder dan € 5.000,–.
Artikel 4 subsidieverlening
Volgens de verantwoordingssystematiek van de
provincie Noord-Holland worden subsidies van
minder dan €10.000 direct vastgesteld. Aan de
subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening
vooraf.
Artikel 5 vereisten bij de aanvraag
Tweede lid
Subsidieaanvragen dienen uiterlijk voor 1 november
2013 te zijn ontvangen; in verband met de tijdige
(financiële) afhandeling van subsidieaanvragen.
In artikel 11, lid 2 is bepaald dat de regeling per
1 januari 2014 formeel komt te vervallen.
Derde lid
Om een aanvraag om subsidie te kunnen
beoordelen zijn informatie en gegevens van de
aanvrager vereist. In dit artikellid staat
aangegeven welke informatie en gegevens
tenminste bij de aanvraag moeten worden
aangeleverd.
De subsidie op grond van deze uitvoerings
regeling wordt alleen verstrekt indien er ook een
subsidie uit het Waddenfonds is verstrekt of een
subsidie uit het Waddenfonds verstrekt gaat
worden. De aanvrager moet daarom bij de
aanvraag om subsidie een afschrift van de
aanvraag bij het Waddenfonds of een afschrift
van de subsidieverlening van het Waddenfonds
voegen.
Artikel 7 verdeling van het subsidieplafond
De aanvragen om subsidie worden beoordeeld in
volgorde van ontvangst. De dag van ontvangst is de
dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen.
Artikel 8 berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 10 % van de door gedepu
teerde staten noodzakelijk geachte kosten tot
maximaal € 300.000,–.
Op grond van de subsidieverordening Waddenfonds
2012 worden enkele kostensoorten als subsidiabel
beschouwd. Deze kosten zullen door gedeputeerde
staten veelal ook als noodzakelijk geacht worden
voor zover de kosten in overwegende mate gericht
zijn op of ten goede komen aan de Provincie NoordHolland.

2012 | 123
Vanwege staatssteunregels kan het zijn dat de
hoogte van de subsidie lager is dan de 10% van de
door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte
kosten tot maximaal € 300.000,–.
Artikel 9 verlening onder voorwaarde
De subsidie op grond van deze uitvoerings
regeling wordt alleen verstrekt indien er ook een
subsidie uit het Waddenfonds is verstrekt of een
subsidie uit het Waddenfonds verstrekt gaat
worden.
Indien vanuit het Waddenfonds nog geen
beschikking is afgegeven, wordt subsidie op
grond van deze uitvoeringsregeling verleend
onder de voorwaarde dat het bestuur binnen
13 weken een subsidie uit het Waddenfonds
verstrekt. De termijn van 13 weken kan op
verzoek worden verlengd indien het bestuur de
beslistermijn verlengd.
Deze opschortende voorwaarde wordt opgelegd
via de subsidiebeschikking.
Artikel 10 verantwoording van de subsidie
Na afloop van de uitvoering van de activiteit
moet de subsidie verantwoord worden. De
aanvraag tot vaststelling moet worden ingediend
als het bestuur van het Waddenfonds de subsidie
uit het Waddenfonds hebben vastgesteld.
Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie
moet de subsidieontvanger tenminste de
volgende gegevens aanleveren:
a	en inhoudelijk verslag van de uitgevoerde
activiteit;
b	een overzicht van de werkelijk gemaakte
kosten;
c	de beschikking tot vaststelling van de
subsidie van het bestuur.
Indien de subsidieontvanger een gemeente is of
een openbaar lichaam wordt de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie gedaan via het
verantwoordingsformulier medeoverheden.
De verplichting tot afgifte van een controle
verklaring van de accountant zal bij subsidie
verlening van meer dan € 125.000 worden
opgenomen in de subsidiebeschikking.
Artikel 11 – tweede lid – inwerkingtreding en
verval regeling
De doorlooptermijn van de uitvoeringsregeling is
gekoppeld aan het programma Waddenfonds
2012-2013 dat eindigt op 31 december 2013. Om die
reden komt de uitvoeringsregeling per 1 januari
2014 te vervallen.
Uitgegeven op 23 oktober 2012.
Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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