
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 10 april 2012 tot 
wijziging van de subsidiecriteria t.b.v. 
het provinciaal meerjarenprogramma 
(pMJP) deel B 2012.
 
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 Subsidie
verordening Inrichting Landelijk Gebied Noord
Holland 2008; 

Besluiten:

pMJP ILG deel B  Subsidiecriteria 2012 als volgt te 
wijzigen: 

Artikel I
A
In artikel 3.5, tweede lid wordt ‘gemeenten en 
waterschappen’ vervangen door: overheden.

B
Artikel 4.4 komt te luiden:

Artikel 4.4  Wandelen over boerenland
1  Subsidie kan worden verstrekt voor het open

stellen van landbouwgrond voor het recreatief 
medegebruik van wandelpaden. 

2  Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren of 
pachters van landbouwgrond.

3  Onverminderd artikel 6, derde lid, van de 
Subsidieverordening kunnen aanvragen 
worden ingediend indien reeds met de 
ingebruikname van het wandelpad is gestart.

4  De subsidie bedraagt € 0,75 per strekkende 
meter wandelpad per jaar.

5  De subsidie wordt verstekt voor een periode 
van maximaal 7 jaren.

6  Subsidies op grond van dit artikel worden 
verstrekt met toepassing van artikel 4:43 van 
de Algemene wet bestuursrecht

C
Na artikel 7.8 wordt een nieuw artikel 7.9 
toegevoegd luidende:

Artikel 7.9  Basisvoorzieningen voor de econo
mie en de plattelandsbevolking hernieuwbare 
energie
1  Subsidie kan worden verstrekt aan overheden 

en rechtspersonen.
2  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende 

activiteiten:
 a  investeringen in installaties en infra

struc tuur voor hernieuwbare energie op 
basis van biomassa en andere hernieuw
bare energiebronnen;

 b  de productie van hernieuwbare energie 
door de agrarische sector en de levering 
daarvan naar afnemers;

 c  investeringen in faciliteiten voor lokale 
en regionale reststromen gericht op 
water, warmte, biogas, afval, biomassa, 
verpakkingen en vezels niet zijnde ruwe 
mest.

3  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de 
activiteit plaatsvindt op het platteland, in en 
dorp of op gronden behorend tot een agra
risch bedrijf.

4  subsidie wordt verstrekt voor de extra kosten, 
ten opzichte van een traditionele energie
centrale of een traditioneel verwarmings
systeem et dezelfde capaciteit inzake de 
daadwerkelijke energie benutting, van :

 a  de bouw, verwerving of verbetering van 
onroerende goederen, kosten van grond, 
gebouwen, bouwconstructies, inrichting 
van gebouwen en terreinen. De kosten 
voor grond mogen maximaal 10% van de 
projectkosten bedragen;

 b  installaties en infrastructuur voor her
nieuwbare energie op basis van biomassa 
en andere hernieuwbare energiebronnen;

 c  investeringen in mobiele en semiperma
nente voorzieningen voor het project;

 d  Investeringen in toegang tot ICT voor
zieningen als onderdeel van het project;

 e  De aankoop of huurkoop van nieuwe 
machines, computerprogrammatuur en 
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bedrijfsuitrusting tot ten hoogste de 
marktwaarde van het bedrijfsmiddel;

 f  Loonkosten van het direct bij de uitvoe
ring van het project betrokken personeel;

 g  Eenmalige voorbereidings, plan en 
organisatiekosten ten behoeve van een 
projectplan, zijnde kosten voor architec
ten, ingenieurs, advisering, patenten en 
licenties. Deze kosten zijn subsidiabel tot 
15% van de totale subsidiabele kosten;

 h  Het opstellen van beheers en exploitatie
plannen gericht op de project activiteiten;

 i  Proces, ontwikkelings en uitvoerings
kosten, gedurende maximaal 3 jaar tot 
uiterlijk 15 juni 2015, gericht op samen
werking, communicatie, sensibilisering 
en organisatie. Deze kosten zijn subsi
diabel tot maximaal 30% van de totale 
subsidiabele kosten in het eerste jaar, tot 
maximaal 25% in het tweede jaar en tot 
maximaal 20% in het derde jaar.

5 Geen subsidie wordt verstrekt voor:
 a  gewone vervangingsinvesteringen;
 b  exploitatie en beheerkosten;
 c  kosten van transport van ruwe mest.
6  De subsidie bedraagt:
 a  indien de subsidieontvanger een rechts

persoon is 70% van de subsidiabele kosten 
tot overeenkomstig de deminimisver
orde ning, tot een maximum van  
€ 200.000, per onderneming over een 
periode van 3 belastingjaren; 

 b  100 % van de subsidiabele kosten tot 
maximaal € 800.000, indien de subsidie
ontvanger een overheid is.

7  De subsidieontvanger is verplicht de activiteit 
minimaal 5 jaar na vaststelling van de 
subsidie in stand te houden.

8. Subsidies op grond van dit artikel worden 
uitsluitend verstrekt indien aan de bepalingen 
van POPmaatregel 321b 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.

Haarlem, 10 april 2012.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp. provinciesecretaris.

Uitgegeven op 17 april 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp. provinciesecretaris.
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