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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 februari 2016, nr. 764953-764965, tot 
openstelling van de regeling Jonge landbouwers uit de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies 
Noord-Holland. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen 

investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een 

verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, 

landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit; 

 

Besluiten:  

 
 
Artikel 1 Openstellingsperiode 
 
Paragraaf 3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland – open te stellen voor de 
periode van 1 maart 2015 tot en met 15 april 2016 voor het indienen van aanvragen. 
 
Artikel 2 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt  € 780.000,- 
 
Artikel 3 fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van 
jonge landbouwers 
 
1 Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd in bijlage 1. 
2 Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen. 
3 De accountantsverklaring genoemd in artikel 2.3.4 lid 2 van de Uitvoeringsregeling 

betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen 
vermogen van de onderneming en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.  

4 Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.3.8 van de 
Uitvoeringsregeling hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt 
gerangschikt op basis van het  gemiddelde van de investeringscategorieën. 

5 In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Uitvoeringsregeling, wordt geen subsidie 
verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie 
is ingediend. 

6 Indien de subsidie wordt verlaagd op basis van het aantal niet-jonge-landbouwers als 
bedoeld in artikel 2.3.7 lid 2 van de Uitvoeringsregeling wordt de subsidie verlaagd op 
basis van het aantal niet-jonge-landbouwers ten tijde van de aanvraag om subsidie. 

7 Indien de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen als bedoeld in 
artikel 2.3.7 lid 3 van de Uitvoeringsregeling wordt de subsidie berekend op basis van 
het aandeel van het eigen vermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie. 
 

Artikel 4 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin het wordt geplaatst. 
 
 
 

Haarlem, 16 februari 2016. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Bijlage 1  Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van 

landbouwbedrijven  

 
 Investeringscategorie Score 

1 Zonnepanelen 6 

2 Windmolen 4 

3 Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als 
extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) 

6 

4 Warmte kracht werkend op biomassa 6 

5 Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa) 4 

6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6 

7 Systemen voor precisie bemesting en/ of 
gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur 

8 

8 Mestscheidingsinstallatie (inclusief  
mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 

6 

9 Machines voor niet kerende grondbewerking 10 

10  Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10 

11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7 

12 Koematras, waterbed 6 

13 Varkensvriendelijke vloeren 6 

14 Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg 
waterleidingen e.d. 

6 
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Uitgegeven op 23 februari 2016 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 


