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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van [datum], [nr. ……], tot vaststelling van
de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland
2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten financiële ondersteuning willen bieden aan kleinschalige
activiteiten ter bevordering van de circulaire economie in Noord-Holland;

Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. circulaire economie: een economie waarin het gebruik van primaire grondstoffen tot een
minimum is beperkt, afval tot grondstof wordt en grondstoffen zo lang mogelijk in het
economisch systeem worden behouden;
b. De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352).

Artikel 2
Subsidie wordt verstrekt aan stichtingen en verenigingen, die de bevordering van de circulaire
economie als doelstelling hebben of dit aantoonbaar als feitelijk werkterrein hebben.
Artikel 3
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en
gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire
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economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen
worden vergroot.
2. De activiteiten dienen aan te sluiten op de provinciale Actieagenda circulaire economie.
3. De in het eerste lid genoemde activiteiten dienen een openbaar karakter te hebben en vrij
toegankelijk te zijn.

Artikel 4
1. 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, waarin tevens is aangegeven welke doelgroep
wordt aangesproken en op welke wijze de ontwikkeling van de circulaire economie wordt
bevorderd;
d. een planning, waarin in ieder geval begin- en einddatum van de activiteit zijn opgenomen;
e. een communicatieplan.

Artikel 5
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a.
b.
c.
d.

de subsidie minder bedraagt dan € 1.500,-.;
de activiteit niet is voorzien van een sluitende begroting en financieringsplan.
de activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een subsidie voor dezelfde activiteiten is
verleend.

Artikel 6
1. Subsidie wordt verstrekt voor noodzakelijke en rechtstreeks aan de gesubsidieerde activiteit
toe te rekenen kosten.
2. Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten van het eigen apparaat en van eigen
voorzieningen van de begunstigde.

Artikel 7
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 8
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1. Aanvragen om subsidie kunnen jaarlijks worden ingediend tot en met 30 oktober 17.00 uur.
2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt
ontvangen, wordt geweigerd.
3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.
4. Aan vaststelling van de subsidie gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 9
1. De subsidie voor de activiteiten, genoemd in artikel 3 bedraagt ten hoogste 80% van de
subsidiabele kosten bedoeld in artikel 6, eerste lid, met een maximum van € 5.000,-.
2. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op 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 de-minimisverordening verstrekt mag worden.

Artikel 10
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
subsidiabele kosten als eerste in behandeling genomen.
4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt
rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 11
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.
3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten
circulaire economie Noord-Holland 2020.

Haarlem,

26 mei 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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A.T.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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