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Besluit van Provinciale Staten  

 
 

 
 
Vergaderdatum 

Maart 2016 
 

Nummer 

6778 
 

 
 

 
 

 

Onderwerp 

Wijziging van de Algemene subsidieverordening 2013 

 
1 Besluit 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

Gelet op: 

Artikel 143 en 145 van de Provinciewet en artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

Besluiten: 

Vast te stellen de wijziging van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013. 

 

 

Artikel I 

 

De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. 

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. De zinsnede “In deze verordening wordt verstaan onder:” wordt vervangen door: In deze 

verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:. 

2. Onderdeel a komt te luiden: 

a. accountant: accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek;. 

 

B. 

 

Artikel 2 komt te luiden: 

 

Artikel 2. Toepassingsbereik 

1. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies waarvoor niet bij 

afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen. 
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2. Deze verordening en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op 

financiële middelen die uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen die krachtens 

publiekrecht zijn ingesteld. 

3. Indien Gedeputeerde Staten bij of krachtens wettelijk voorschrift bevoegd zijn financiële 

middelen te verstrekken aan uitsluitend rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld 

kunnen zij bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is. 

 

C. 

 

Artikel 3, zesde lid, onderdeel b, onder 2˚, komt te luiden: 

2˚. Europeesrechtelijke bepalingen ter voorkoming van met de interne markt onverenigbare 

staatssteun; of. 

 

D. 

 

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden: 

1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om van rijkswege aan de provincie ter beschikking gestelde 

gelden voor specifiek aangewezen activiteiten, als subsidie voor deze activiteiten te verstrekken. 

 

E. 

 

In artikel 6 wordt de zinsnede “verleende subsidies” vervangen door: verstrekte subsidies. 

 

F. 

 

Artikel 8, derde lid, komt te luiden: 

3. Gedeputeerde Staten houden een registratie bij van onregelmatigheden en misbruik bij 

subsidieverstrekking door de subsidieontvanger, waarin in ieder geval worden geregistreerd: de 

aard en ernst van de onregelmatigheid, het moment waarop de onregelmatigheid of het misbruik 

is opgetreden en het moment waarop de onregelmatigheid of het misbruik is geconstateerd. 

 

G. 

 

Artikel 11, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Onderdeel i wordt geletterd tot j. 

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

i. ten aanzien van de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit 

van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne 

markt is verklaard;. 

 

H. 

 

Artikel 14 vervalt. 

 

I. 
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Artikel 16 komt te luiden: 

 

Artikel 16. Niet subsidiabele kosten 

Er wordt geen subsidie verstrekt voor: 

a. kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te 

verwachten prestaties van de activiteit; 

b. omzetbelasting/BTW, voor zover deze verrekenbaar of compensabel is; 

c. kosten van boetes en sancties alsmede gemeentelijke leges bij aanvragen van 

gemeenten.  

 

J. 

 

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het vijfde lid wordt de zinsnede “kosten en opbrengsten” telkens vervangen door: baten en 

lasten. 

2. Het zesde lid vervalt. 

 

K. 

 

Aan artikel 18 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

7. Aan de subsidieontvanger kunnen andere verplichtingen worden opgelegd die strekken tot 

verwezenlijking van het doel van de subsidie voor zover dit noodzakelijk is gelet op 

Europeesrechtelijke bepalingen ter voorkoming van met de interne marktonverenigbare 

staatssteun of bepalingen inzake Europese cofinanciering. 

 

L. 

 

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede “uitgaven en inkomsten” vervangen door: 

baten en lasten. 

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede “uitgaven en inkomsten” vervangen door: 

baten en lasten. 

3. In het tweede lid wordt de zinsnede “kosten en opbrengsten” vervangen door: baten en lasten. 

 

M. 

 

Aan artikel 23 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. Een door een accountant af te geven verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid wordt 

opgesteld met inachtneming van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld controleprotocol. 

 

N. 

 

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het opschrift van artikel 24 komt te luiden: 

Artikel 24. Baten en lasten 
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2. In het eerste lid wordt de zinsnede “kosten en opbrengsten” vervangen door: baten en lasten. 

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede “subsidiabele kosten” vervangen door: 

subsidiabele lasten. 

4. In het tweede lid, onderdeel d, wordt de zinsnede “gerealiseerde opbrengsten” vervangen door: 

gerealiseerde baten. 

 

O. 

 

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid, komt te luiden: 

1. Een aanvraag tot subsidieverlening kan het hele jaar worden ingediend, tenzij Gedeputeerde 

Staten hiervoor in regels als bedoeld in artikel 3, tweede lid, een termijn hebben opgenomen. 

2. Het derde lid vervalt. 

3. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid. 

 

P. 

 

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen de bij regels als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 

bepaalde termijn, of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen 13 weken na het verstrijken 

van de termijn voor het indienen van een aanvraag tot subsidieverlening. 

2. In het tweede lid wordt “Commissie van de Europese Gemeenschappen” vervangen door: 

Europese Commissie. 

3. Onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid wordt een onderdeel ingevoegd, 

luidende: 

4. Voor aanvragen die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie worden aangemeld bij de Europese Commissie begint de termijn 

van 13 weken op de dag dat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen. 

 

Q. 

 

Artikel 31 vervalt.  

 

R. 

 

Artikel 37 komt te luiden: 

 

Artikel 37. Verrekening 

Gedeputeerde Staten kunnen een terug te vorderen subsidiebedrag verrekenen met een aan 

dezelfde subsidieontvanger verstrekte subsidie.  

 

S. 
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Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Onderdeel b wordt geletterd tot d. 

2. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende: 

b. indien subsidie wordt verstrekt aan een consessiehouder als bedoeld in de Wet 

personenvervoer 2000 of een vervoerder als bedoeld in het Besluit personervervoer 2000; 

c. indien subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening of garantstelling;. 

3. Onderdeel d, onder 2˚ komt te luiden: 

2˚. Europeesrechtelijke bepalingen ter voorkoming van met de interne markt onverenigbare 

staatssteun; of. 

 

T. 

 

Artikel 40 komt te luiden: 

 

Artikel 40. Toezichthouders 

1. Met het toezicht op de naleving van deze verordening en regels als bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, zijn belast de bij besluit van Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren. 

2. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, vermeld in de artikelen 5:18 en 5:19 

van de Algemene wet bestuursrecht. 

3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de 

Provinciaal Blad. 

 

Artikel II 

 

De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, zoals die luidde op de dag voorafgaande 

aan de datumvan inwerkingtreding van deze verordening, blijft van toepassing op subsidies die 

voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd. 

 

Artikel III 

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin deze verordening wordt geplaatst. 

 

 

 

Den Haag, 23 maart 2016 

 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
griffier, voorzitter, 

  

 

 

  


