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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 15 september 2003, nr. 2003-36479,
ter bekendmaking van het besluit van Provinciale
Staten van Noord-Holland van 15 september 2003,
nr. 65.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend, dat Provinciale Staten in hun vergadering van
15 september 2003, onder nr. 65, het volgende besluit
hebben genomen:
Besluit nr. 65

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Europees Oriëntatie-Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL) (PbEG L 214);
gelet op verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad
van de Europese Unie van 21 december 1989 inzake de
door de Lid-Staten uit te voeren controles op de
verrichtingen in het kader van de financieringsregeling
van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatieen Garantiefonds voor de Landbouw en houdende
intrekking van Richtlijn 77/435/EEG (PbEG L 388);
gelet op de beschikking C(2000) 2751 van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen van
28 september 2000 tot goedkeuring van het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor
Nederland met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006;

overwegende dat voor het – in het kader van het
Plattelandsontwikkelingsplan – vaststellen van
subsidies, intrekken of wijzigen van al dan niet
vastgestelde subsidies, het terugvorderen van teveel
betaalde subsidies, het voeren van bezwaar- en
beroepsprocedures, het nodig is dat de Verordening
plattelandsontwikkeling Noord-Holland 2002 van
toepassing te verklaren op besluiten die genomen zijn
vanaf 28 september 2000 en dat er handhavingbevoegdheden ten aanzien van deze besluiten worden
gecreëerd;

gelet op artikel 45 Provinciewet en artikel 4:23, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 24 juni 2003, nr. 19711;

Artikel I
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a
Vóór de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
b
Er worden vier leden toegevoegd luidende:
2 Besluiten van gedeputeerde staten met
betrekking tot de verlening of vaststelling van
subsidies ten behoeve van het provinciale
programma, die zijn opgenomen voorafgaand
aan de inwerkingtreding van deze verordening, worden geacht op grond van deze
verordening te zijn genomen.
3 De geadresseerden van de verleningen en
vaststellingen, bedoeld in het tweede lid, zijn
verplicht te voldoen aan de in deze verordening opgenomen verplichtingen.

gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad
van de Europese Unie van 17 mei 1999 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het Europese
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal
verordeningen (PbEG L 160);
gelet op verordening (EG) nr. 1750/1999 van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van
23 juli 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
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gezien het verzoek van de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij van 22 januari 2001, kenmerk
TRCJZ/2000/14451;
Besluiten:

De Verordening plattelandsontwikkeling provincie
Noord-Holland 2002 als volgt te wijzigen:

4 Ten aanzien van de verleningen en vaststellingen, bedoeld in het tweede lid, zijn
gedeputeerde staten bevoegd tot subsidievaststelling, intrekking, terugvordering en het
opleggen van sancties overeenkomstig deze
verordening.
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het Provinciale Blad,
waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot
28 september 2000.

Haarlem, 15 september 2003
Provinciale Staten voornoemd,
H.J. Weeda, voorzitter.
K. Peters, Griffier der Staten van Noord-Holland.

uitgegeven op

# datum

Integrale tekst
Verordening plattelandsontwikkeling provincie
Noord-Holland 2002
- NA WIJZIGING Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
verordening (EG) nr. 1257/1999: verordening
(EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei
1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en
instelling van een aantal verordeningen (PbEG
L 160);
b
verordening (EG) nr. 1750/1999: verordening
(EG) nr. 1750/1999 van de Commissie van 23 juli
1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor verordening (EG) nr. 1257/1999 van de
Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling
uit het Europees Oriëntatie- Garantiefonds voor
de Landbouw (EOGFL) (PbEG L 214);
c
verordening (EEG) nr. 4045/89: verordening
(EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december
1989 inzake de door de Lid-Staten uit te voeren
controles op de verrichtingen in het kader van de
financieringsregeling van de afdeling Garantie
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw en houdende intrekking van
Richtlijn 77/435/EEG (PbEG L 388);
d
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland: het
door de Europese Commissie goedgekeurde
programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor Nederland met betrekking tot
de programmeringsperiode 2000-2006, met
inbegrip van de door de Europese Commissie
goedgekeurde wijzigingen;
e
provinciaal programma: Bijlage 2 van het
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland;
f
Verdrag : Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap;
g
agrarische vakbekwaamheid: het bezit van een
getuigschrift van een erkende landbouwkundige
opleiding of van een opleiding van een hiermee
gelijk te stellen niveau, of het naar het oordeel
van gedeputeerde staten beschikken over
voldoende werkervaring op een landbouwbedrijf
voor een duur van ten minste drie jaren;
h
handelsdocumenten : alle documenten als
bedoeld in artikel 1, tweede lid, en artikel 3 van
verordening (EEG) nr. 4045/89.
Artikel 2 Bevoegdheid Gedeputeerde Staten
1
Gedeputeerde staten kunnen ten behoeve van de
plattelandsontwikkeling een subsidie verlenen
voor activiteiten die voldoen aan de vereisten van
verordening (EG) nr. 1257/1999, verordening
(EG) nr. 1750/1999 en het provinciaal
programma.
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Geen subsidie wordt verleend:
a voor activiteiten die in strijd zijn met de
verordening (EG) nr. 1257/1999, de
verordening (EG) nr. 1750/1999, of het
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland;
b indien de subsidieverlening op grond van
Verordening (EG) nr. 1257/1999 of
Verordening (EG) nr. 1750/1999, naar het
oordeel van gedeputeerde staten een
ongeoorloofde samenloop van verschillende
subsidies met zich brengt;
c voor zover enig bestuursorgaan voor de
activiteit reeds een subsidie heeft verleend of
zal verlenen, waardoor
i het totaal van de te ontvangen subsidie
voor de activiteit meer bedraagt dan het
voor de desbetreffende activiteiten
geldende percentage als bedoeld in het
provinciaal programma, dan wel
ii de subsidie meer bedraagt dan 40% van de
subsidiabele kosten, indien de subsidiabele
kosten betrekking hebben op investeringen
in landbouwbedrijven of investeringen in
de verwerking en afzet van landbouwproducten;
d voor activiteiten die worden verricht ter
voldoening aan enige wettelijke verplichting.

Artikel 3 Subsidieaanvraag
1
Een subsidie-aanvraag kan worden ingediend
gedurende een door gedeputeerde staten vastgestelde periode, die kan verschillen per maatregel van het provinciaal programma.
2
Gedeputeerde staten kunnen bij de openstelling
van de aanvraagperiode of bij de subsidieverlening een termijn stellen voor de indiening
van de aanvraag tot subsidievaststelling.
3
Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidieontvanger een voorschot verlenen tot ten hoogste
80% van de verleende subsidie.
Artikel 4 Subsidieplafond
1
Gedeputeerde staten stellen per maatregel van
het provinciaal programma een subsidieplafond
vast.
2
Het subsidieplafond voor het deel dat met
middelen van de Europese Gemeenschap wordt
gefinancierd, wordt voor een kalenderjaar
vastgesteld.
3
Gedeputeerde staten stellen bij vaststelling van
een subsidieplafond criteria vast voor de
bepaling van een rangorde van gedurende de
aanvraagperiode ingediende aanvragen.
Artikel 5 Subsidiepercentages
1
De subsidie bedraagt het percentage van de
subsidiabele kosten zoals voor de desbetreffende
maatregel is vastgesteld in het provinciaal
programma.
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Ingeval het subsidiepercentage voor een maatregel in het provinciaal programma aan een
maximum is gebonden, bedraagt de subsidie het
maximaal toegestane percentage, tenzij
gedeputeerde staten, op grond van daaraan
voorafgaand door hen vastgestelde criteria,
besluiten een lager subsidiepercentage toe te
passen.

Artikel 6 Investeringen in landbouwbedrijven
1
Subsidie voor investeringen in landbouwbedrijven wordt slechts verleend voor
investeringen die gericht zijn op:
a verlaging van productiekosten;
b verbetering en omschakeling van de
productie;
c verhoging van de kwaliteit;
d instandhouding en verbetering van het
natuurlijk milieu, de hygiënische omstandigheden en de normen op het gebied van
dierenwelzijn, of
e bevordering van de diversificatie van landbouwactiviteiten.
2
Subsidie voor investeringen in landbouwbedrijven wordt slechts verleend indien:
a de aanvrager voor eigen rekening en risico een
landbouwbedrijf exploiteert;
b op het tijdstip van de indiening van de
aanvraag de economische levensvatbaarheid
van het landbouwbedrijf aantoonbaar is;
c het landbouwbedrijf voldoet aan de geldende
nationale en Europese minimumeisen en
minimumnormen op het gebied van milieu,
hygiëne en dierenwelzijn, hetgeen omvat de
geldende normen bij of krachtens de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Meststoffenwet, de Wet
bodembescherming, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren, de Diergeneesmiddelenwet en de
Plantenziektewet, en
d de aanvrager naar het oordeel van
gedeputeerde staten beschikt over voldoende
agrarische vakbekwaamheid.
3
Geen subsidie wordt verleend voor investeringen
die naar het oordeel van gedeputeerde staten
gericht zijn op een productieverhoging waarvoor
op de markt geen normale afzetmogelijkheden
kunnen worden gevonden.
Artikel 7 Beroepsopleiding land- en bosbouw
1
Subsidie voor beroepsopleiding van landbouwers
en andere personen die betrokken zijn bij
landbouw- en bosbouwactiviteiten wordt slechts
verleend indien de opleiding gericht is:
a op voorbereiding van de landbouwers op een
kwalitatieve heroriëntering van de productie
en op de toepassing van productiemethoden
die verenigbaar zijn met het landschaps-
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behoud en landschapsverbetering, milieubescherming, hygiënische normen en dierenwelzijn, en op verwerving van vaardigheden
die noodzakelijk zijn om landbouwers in staat
te stellen economisch levensvatbare bedrijven
te beheren, of
b op het bekwamen van boseigenaren en andere
personen die bij bosbouwactiviteiten zijn
betrokken, in de toepassing van bosbeheerpraktijken ter verbetering van de
economische, de ecologische of de maatschappelijke functies van bossen.
Geen subsidie wordt verleend voor een beroepsopleiding die onderdeel is van een normaal
opleidingsprogramma of van leergangen voor
middelbaar of hoger land- en bosbouwonderwijs.
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Artikel 8 Verbetering verwerking afzet
landbouwproducten
1
Subsidie voor investeringen in bedrijven voor de
verbetering van de verwerking en afzet van
landbouwproducten wordt slechts verleend,
indien:
a op het tijdstip van de indiening van de aanvraag de economische levensvatbaarheid van
het bedrijf van de aanvrager aantoonbaar is;
b het landbouwbedrijf voldoet aan de geldende
nationale en Europese minimumeisen en
minimumnormen op het gebied van milieu,
hygiëne en dierenwelzijn, hetgeen omvat de
geldende normen bij of krachtens de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Meststoffenwet, de Wet
bodembescherming, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren, de Diergeneesmiddelenwet en de
Plantenziektewet, en
c de investeringen betrekking hebben op de
verwerking en afzet van producten
opgenomen in bijlage I bij het Verdrag, met
uitzondering van visserijproducten.
2
Geen subsidie wordt verleend voor:
a investeringen die gericht zijn op een
productieverhoging waarvoor op de markt
naar het oordeel van gedeputeerde staten geen
normale afzetmogelijkheden kunnen worden
gevonden;
b investeringen op het niveau van de detailhandel, en
c investeringen in de verwerking of afzet van
producten uit landen die niet behoren tot de
Europese Unie.
Artikel 9 Maatregelen in de bosbouw
1
Subsidie voor maatregelen in de bosbouw wordt
slechts verleend voor maatregelen die betrekking
hebben op:
a bebossing van gronden, met uitzondering van
landbouwgrond;
b investeringen in bossen die gericht zijn op de
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verhoging van de economische, ecologische of
maatschappelijke waarde;
c investeringen om de oogst, verwerking en
afzet van bosbouwproducten te verbeteren en
te rationaliseren;
d bevordering van nieuwe afzet- en gebruiksmogelijkheden voor bosbouwproducten;
e de instelling van verenigingen van boseigenaren, of
f herstel van het productiepotentieel van
bossen die door een natuurramp of brand
zijn beschadigd, en het treffen van
preventieve voorzieningen.
De artikelen 6 en 8 zijn, in geval van
investeringssteun, van overeenkomstige
toepassing.
Subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a
tot en met e, wordt slechts verleend voor bossen
en gronden die eigendom zijn van natuurlijke
personen, verenigingen van natuurlijke personen,
gemeenten of verenigingen van gemeenten.
Subsidie voor de bebossing van landbouwgrond
wordt verleend voor:
a de aanplantkosten, of
b de door de bebossing jaarlijks gederfde
inkomsten voor een periode van maximaal
20 jaar.
De voorwaarden, genoemd in hoofdstuk VIII van
verordening (EG) nr. 1257/1999 zijn van toepassing bij de subsidieverlening op grond van
het eerste of vierde lid.
Geen subsidie als bedoeld in het vierde lid wordt
verleend:
a aan landbouwers die een subsidie hebben
ontvangen voor vervroegde uittreding, en
b voor de aanplant van kerstbomen.

Artikel 10 Plattelandsgebieden
1
Indien subsidie wordt verleend voor maatregelen
ten behoeve van de bevordering van de aanpassing en de ontwikkeling van plattelandsgebieden, dienen de maatregelen gericht te zijn
op de volgende onderwerpen of activiteiten:
a grondverbetering;
b herverkaveling;
c de oprichting van bedrijfsverzorgingsdiensten
en diensten ter ondersteuning van het
bedrijfsbeheer voor de landbouw;
d de afzet van kwaliteitslandbouwproducten;
e dienstverlenende instanties voor de basiszorg
voor de plattelandseconomie en -bevolking;
f dorpsvernieuwing en -ontwikkeling en de
bescherming en instandhouding van het
landelijk erfgoed;
g de diversificatie van de bedrijvigheid in de
landbouw en in verwante activiteiten, gericht
op het combineren van verscheidene
activiteiten of het aanboren van alternatieve
inkomstenbronnen;
h het waterbeheer in de landbouw;
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de ontwikkeling en verbetering van de met de
ontwikkeling van de landbouw samenhangende infrastructuur;
j de bevordering van toeristische en
ambachtelijke activiteiten;
k milieubehoud in samenhang met land- en
bosbouw en landschapsbeheer, en met
verbetering van het welzijn van dieren;
l het herstel van door een natuurramp
beschadigd agrarisch productiepotentieel en
het treffen van passende preventieve voorzieningen;
m financiële instrumentering.
Geen subsidie op grond van het eerste lid wordt
verleend voor maatregelen waarvoor een subsidie kan worden verleend op grond van de
artikelen 6 tot en met 9.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger is verplicht, voor zover
verordening (EEG) nr. 4045/89 van toepassing is, de
handelsdocumenten gedurende ten minste drie jaren te
bewaren, ingaande na afloop van het jaar waarin zij zijn
opgesteld.
Artikel 12 Niet nakomen verplichtingen, ernstige
nalatigheid of opzet
1
De subsidie wordt ingetrokken indien de
subsidieontvanger zijn verplichtingen ingevolge
onderhavige verordening of de subsidiebeschikking niet nakomt.
2
Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht, besluiten gedeputeerde staten in
ieder geval tot weigering of intrekking van de
subsidie, indien de aanvrager naar hun oordeel
door ernstige nalatigheid of opzet een onjuiste
aanvraag tot subsidieverlening of -vaststelling
heeft ingediend.
3
Artikel 4:49, eerste lid, onderdeel c, van de
Algemene wet bestuursrecht vindt geen toepassing ten aanzien van reeds uitbetaalde
subsidies indien het niet voldoen aan de uit deze
verordening en de subsidiebeschikking voortvloeiende verplichtingen het gevolg is van:
a overmacht als bedoeld in artikel 30 van
verordening (EG) nr. 1750/1999, of
b ruilverkaveling of een andere publiekrechtelijke landinrichtingsmaatregel als
bedoeld in artikel 29, derde lid, van
verordening (EG) nr. 1750/1999.
Artikel 13 Andere aanvragen
Gedeputeerde staten besluiten tot weigering of
intrekking van de subsidieverlening of de subsidievaststelling, indien de aanvrager naast de aanvraag tot
subsidieverlening of subsidievaststelling bij
gedeputeerde staten, in hetzelfde of het voorafgaande
kalenderjaar een andere aanvraag tot subsidieverlening
of vaststelling bij een Nederlands bestuursorgaan heeft
ingediend waarop dezelfde hoofdstukken van
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verordening (EG) nr. 1257/1999 van toepassing zijn en
deze andere aanvraag door ernstige nalatigheid of
opzet onjuist is.
Artikel 14 Strijd met Europees recht
1
Een aanvraag kan worden afgewezen en een
beschikking, inhoudende de verstrekking van een
subsidie op grond van deze verordening, kan
worden ingetrokken of gewijzigd voor zover
subsidieverstrekking in strijd zou zijn met
ingevolge het Verdrag voor de lidstaat
Nederland geldende verplichtingen.
2
Bij de intrekking of wijziging kan worden
bepaald dat over onverschuldigd betaalde
subsidiebedragen een rentevergoeding
verschuldigd is.
3
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met
het tijdstip waarop de subsidie is verstrekt, tenzij
bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
Artikel 15 Mandaat
Gedeputeerde staten kunnen ten behoeve van de
krachtens deze verordening te nemen beschikkingen
mandaat verlenen aan niet-ondergeschikten.
Artikel 16 Toezicht
1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde
in deze verordening zijn belast de bij besluit van
gedeputeerde staten aangewezen personen.
2
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt
mededeling gedaan door plaatsing in het
Provinciaal Blad.
Artikel 17 Inwerkingtreding
1
Deze verordening treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst en
werkt terug tot en met 28 september 2000.
2
Besluiten van gedeputeerde staten met
betrekking tot de verlening of vaststelling van
subsidies ten behoeve van het provinciale
programma, die zijn opgenomen voorafgaand
aan de inwerkingtreding van deze verordening,
worden geacht op grond van deze verordening te
zijn genomen.
3
De geadresseerden van de verleningen en vaststellingen, bedoeld in het tweede lid, zijn
verplicht te voldoen aan de in deze verordening
opgenomen verplichtingen.
4
Ten aanzien van de verleningen en vaststellingen,
bedoeld in het tweede lid, zijn gedeputeerde
staten bevoegd tot subsidievaststelling,
intrekking, terugvordering en het opleggen van
sancties overeenkomstig deze verordening
5
Deze verordening vervalt op de dag nadat het
laatste besluit op basis van deze verordening
onherroepelijk is geworden.
6
Deze verordening blijft van toepassing op
besluiten, die op grond van deze verordening zijn
genomen.
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Artikel 18 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening
plattelandsontwikkeling provincie Noord-Holland 2002.

Haarlem, 15 september 2003
Provinciale staten voornoemd,
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H.J. Weeda, voorzitter.
K. Peters, Griffier der Staten van Noord-Holland.

Uitgegeven op 10 oktober 2003.
De provinciesecretaris van Noord-Holland.

Afdeling: ELM
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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