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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland tot bekendmaking van
de gewijzigde subsidiecriteria t.b.v. het
provinciaal meerjarenprogramma
(pMJP) deel B 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 18 december 2012, het volgende besluit
hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is om de pMJP ILG
deel B te wijzigen.
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidiever
ordening Inrichting Landelijk Gebied NoordHolland 2008;

Besluiten:
pMJP ILG deel B-Subsidiecriteria 2012 als volgt te
wijzigen:
Artikel I
Na artikel 7.9 wordt een nieuw artikel 7.10
toegevoegd luidende:
Artikel 7.10 Instandhouding en opwaardering
landelijk erfgoed
1	Subsidie kan worden verstrekt voor activitei
ten gericht waterbeheer en biodiversiteit in
relatie met de instandhouding en opwaarde
ring van landelijk erfgoed.
2	Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de
gewenste biodiversiteit niet gerealiseerd kan
worden met agrarisch natuurbeheer.
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3	Subsidie wordt verstrekt voor de volgende
kosten van:
a	de bouw verwerving of verbetering van
onroerende goederen, infrastructuur,
waterlopen;
b	inrichting van terreinen;
c	grond tot maximaal 10% van de totale
subsidiabele kosten;
d	eenmalige voorbereidings-,plan- en
organisatiekosten tot maximaal 15% van
de totale subsidiabele kosten;
e	studies en investeringen in het kader van
onderhoud;
f	communicatie en promotieactiviteiten tot
maximaal 10% van de totale subsidiabele
kosten;
g	loon;
h	het opstellen van beheers- en exploitatie
plannen.
4	Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten
van:
a	exploitatie en regulier beheer;
b	normale vervangingsinvesteringen;
c	wettelijk verplichte activiteiten.
5	De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele
kosten
6	Indien een subsidie op grond van dit artikel
leidt tot het verstrekken van staatssteun in de
zin van artikel 107 van het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie wordt
slechts subsidie verstrekt overeenkomstig de
de-minimisverordening.
7	Subsidies op grond van dit artikel worden
uitsluitend verstrekt indien aan de bepalin
gen van POP-maatregel 323b is voldaan.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij wordt geplaatst.
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Haarlem, 18 december 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp. provinciesecretaris.
Uitgegeven op 20 december 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp. provinciesecretaris.
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