
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 maart 2017, nr.

551832/920597, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling groen Noord-Holland

2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

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

 

Besluiten:

 
 

 

 

ARTIKEL I  
De Uitvoeringsregeling groen Noord-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 1.1, onderdeel c komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw onderdeel, luidende:

c. versnipperde natuurterreinen: natuurterreinen kleiner dan 10 Ha, die gelegen zijn in de provincie

Noord-Holland en onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland;.

 

B

 

Paragraaf 5 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe paragraaf, luidende:

 

§ 5 Versnipperde natuurterreinen

 

Artikel 5.1

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de vermindering van het aantal

versnipperde natuurterreinen.

 

Artikel 5.2

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor terreinen, die onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Ne-

derland, zoals aangegeven op Kaart 1 Begrenzingenkaart, behorende bij het vigerende Natuurbeheerplan

van de provincie Noord-Holland.

 

Artikel 5.3

1.Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

a. kosten van voorbereiding, plan- en organisatiekosten;

b. kosten van leges, aktes en overeenkomsten met andere partijen.

2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van functiewijziging, inrichting en beheer.

 

Artikel 5.4

De subsidie bedraagt 75 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000,-.

 

C

 

Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 6.2, tweede lid, wordt “1januari 2018” vervangen door: 1 januari 2022.

 

ARTIKEL II  
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad

waarin het wordt geplaatst.
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Haarlem, 28 maart 2017

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op 5 april 2017

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
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