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Besluit van Gedeputeerde staten van Noord-Holland
van 29 december 2004 nr 2004-60565 ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 25 Oktober 2004, nr. 66.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat
Provinciale Staten van Noord-Holland in hun
vergadering van 25 Oktober 2004 onder nummer 66 het
volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat de Landbouwagenda 2004-2007 en
het daarop gebaseerde Uitvoeringsprogramma biologische en duurzame landbouw Noord-Holland 2004-2007
knelpunten beschrijft die door middel van subsidies
opgelost kunnen worden;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
gelet op Verordening (EG) Nr. 1/2004 van de Commissie
van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatsteun
voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten
(Pb L1 van 3.1.2004, blz. 1);
gelet op de beraadslagingen in provinciale staten dd.
13 september 2004;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening landbouw en visserij
Noord-Holland 2004
HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen
Artikel 1:1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
duurzame landbouw: landbouw die geen
technieken gebruikt die het ecosysteem uit zijn
evenwicht brengen, economisch haalbaar is en
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rekening houdt met dierenwelzijn en
dierengezondheid;
biologische landbouw: de productiemethode
zoals vastgelegd in de Verordening (EEG)
nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake
de biologische productiemethode en
aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.

Doelgroep
Artikel 1:2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan kleine en
middelgrote ondernemingen zoals omschreven in
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 70/2001 betreffende de
toepassing van de 10 artikelen 87 en 88 van het EGverdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen.
Weigeringsgronden
Artikel 1:3
Subsidie wordt geweigerd:
a
indien de aanvraag betrekking heeft op
activiteiten die voortvloeien uit een wettelijke
verplichting;
b
behoudens in geval van subsidiering op grond
van hoofdstuk 3 van deze verordening, indien
met de uitvoering van de activiteit waarop de
aanvraag betrekking heeft is begonnen voordat
de aanvraag is ingediend;
c
indien de aanvraag betrekking heeft op de
vervaardiging of afzet van producten die melk en
zuivelproducten imiteren of vervangen;
d
indien de aanvraag betrekking heeft op de
vervaardiging of afzet van producten in de
suikersector;
e
indien de aanvraag betrekking heeft op de
verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen;
f
indien de aanvraag betrekking heeft op de kosten
van oprichting van producentengroeperingen;
g
indien de aanvraag betrekking heeft op de kosten
van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 biologische en duurzame land- en
tuinbouw

Vorm van de subsidie
Artikel 2:3

Artikel 2:1
Subsidie op grond van kan uitsluitend worden verstrekt voor de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van activiteiten gericht op onderzoek, voorlichting of uitvoering van vernieuwingen in
de teelt, verwerking of afzet, die kunnen leiden tot
groei van biologische of duurzame landbouw en die
passen in het Uitvoeringsprogramma biologische en
duurzame land- en tuinbouw Noord-Holland
2004-2007.
Artikel 2:2
lid 1
In afwijking van artikel 10, eerste lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998, moeten
aanvragen om subsidie zijn ingediend vóór:
a
1 april voor activiteiten die een aanvang zullen
nemen in de maanden juli van het jaar van
indiening tot en met juni van het jaar volgend op
het jaar van indiening;
b
1 oktober voor activiteiten die een aanvang
zullen nemen in de maanden januari tot en met
december van het jaar volgend op de indieningsdatum.
lid 2
Gedeputeerde staten stellen voor elke toekenningsperiode een subsidieplafond vast.
lid 3
Indien het aantal aanvragen dat naar het oordeel van
gedeputeerde staten voor subsidie in aanmerking komt
het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, leggen
gedeputeerde staten deze aanvragen om advies voor
aan een adviescommissie. De commissie wordt gevraagd
de 11 aanvragen te rangschikken op een prioriteitenlijst,
waarbij de volgorde wordt bepaald door de mate
waarin de activiteit innoverend is, risicodragend is voor
de aanvrager en perspectieven voor navolging biedt.
lid 4
Gedeputeerde staten verdelen het subsidieplafond naar
de volgorde van de rangschikking op de prioriteitenlijst.
lid 5
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten binnen tien weken na
afloop van de indieningstermijn.

lid 1
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk beneden een
bedrag van € 10.000,– wordt verstrekt in de vorm van
een budgetsubsidie.
lid 3
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk boven een
bedrag van € 10.000,– wordt verstrekt in de vorm van
een tekortsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 2:4
lid 1
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk bedraagt 40%
van de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte
kosten met een maximum van € 400.000,–.
lid 2
Indien sprake is van cumulering van een subsidie
krachtens dit hoofdstuk met andere overheidssteun in
de zin van artikel 18, tweede lid van de Verordening (EG)
Nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003,
kunnen gedeputeerde staten, rekening houdend met de
desbetreffende cumuleringsbepalingen, een ander
subsidiepercentage toepassen.
HOOFDSTUK 3 Certificeringskosten
Artikel 3:1
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan uitsluitend
worden verstrekt voor de kosten die verschuldigd zijn
voor het verkrijgen van het recht een keurmerk te
voeren dat garandeert dat de van dat keurmerk voorziene producten biologisch geteeld zijn.
Artikel 3:2
lid 1
In afwijking van artikel 10, eerste lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998, moeten
aanvragen om subsidie zijn ingediend binnen drie
maanden nadat het keurmerk terzake waarvan de
subsidie wordt aangevraagd is verleend.
lid 2
Gedeputeerde staten stellen voor elke toekenningsperiode een subsidieplafond vast.
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lid 3
Gedeputeerde staten honoreren de ingediende subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst.
Wanneer de 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 de dag waarop de aanvraag is aangevuld.
Artikel 3:3
Een subsidie op grond van dit hoofdstuk is een projectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 3:4
De subsidie bedraagt 100% van de kosten die verschuldigd zijn gedurende de periode die ligt tusen de
aanvraag om het keurmerk en de verlening van het
recht het keurmerk te voeren.
Hoofdstuk 4
(gereserveerd voor onderwerpen die voortvloeien uit
de Landbouw- en Visserijagenda 2004-2007).
Hoofdstuk 5
Slotartikelen
Artikel 5:1
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen in deze verordening.
Artikel 5:2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2004.
Artikel 5:3
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening landbouw en visserij NoordHolland 2004.
Artikel 5:4
Deze verordening vervalt op 31 december 2007.

Haarlem, 25 Oktober 2004
Provinciale staten voornoemd,

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

C.A. Peters, statengriffier.
Afdeling: ELM (beleid)
Contactpersoon: P.J. Hoogervorst (tel. 023-5143428)
Afdeling: Subsidies (uitvoerend)
Contactpersoon: D. van der Linde (tel. 023-5143876)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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Uitgegeven op 5 januari 2005.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens hen

Mw. mr. drs. A. Kortekaas, bureauhoofd.
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