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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2015 tot vaststelling 

van een subsidieplafond 2016 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 

subsidies Noord-Holland voor het onderdeel verbetering van de verkavelingsstructuur van 

landbouwbedrijven 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland; 

 

Besluiten:  

 

I . Gedeputeerde Staten stellen open: hoofdstuk 2, paragraaf 4 van de Uitvoeringsregeling POP3 

subsidies Noord-Holland verder te noemen de Uitvoeringsregeling  -voor de periode van 11 

januari tot en met 19 februari 2016- voor het indienen van aanvragen. 

 

II.  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast voor het jaar 2016 ten behoeve van de 

Uitvoeringsregeling op de onderstaande bedragen: 

a. artikel 2.4.1 en onder a van de Uitvoeringsregeling: een plafond van € 3.500.000,00. 

 

III. Gedeputeerde Staten stellen de volgende regels vast: 

 

Artikel 1 Indienen van aanvragen 

1. Aanvragen op grond van dit besluit kunnen worden ingediend tussen 11 januari en 19 

februari 2016 en dienen uiterlijk op 19 februari 2016 door Gedeputeerde Staten te zijn 

ontvangen. 

2. Aanvragen worden ingediend op het door de provincie ten behoeve van dit 

openstellingsbesluit ter beschikking gesteld aanvraagformulier.   

3. Aanvragen die na 19 februari 2016 door Gedeputeerde Staten worden ontvangen, 

worden afgewezen. 

 

Artikel 2:  subsidie voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van 

landbouwbedrijven.  

1. In afwijking van artikel 2.4.2 van de Uitvoeringsregeling wordt subsidie voor de 

activiteiten als bedoeld in artikel 2.4.1 onder a van de Uitvoeringsregeling alleen 

verstrekt aan:  

a. landbouwers; 

b. stichtingen voor kavelruil; 

c. landbouworganisaties; 

d. waterschappen. 

2. De subsidie als bedoeld in artikel 2.4.1 onder a van de Uitvoeringsregeling bedraagt 

minimaal € 750.000,- per aanvraag.  

3. De looptijd van projecten kan gelet op de aard van de activiteiten, langer zijn dan drie 

jaar als bedoeld in artikel 1.17 lid 1 onder f. Het verzoek tot subsidievaststelling dient 

uiterlijk 31 december 2022 te worden ingediend. 

4. De  kosten van investeringen als bedoeld in artikel 2.4.3 onder c van de 

Uitvoeringsregeling, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 800,- per 

door het in de kavelruil betrokken bedrijf geruilde hectare.    
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5. In afwijking van artikel 2.4.5 van de Uitvoeringsregeling wordt voor de subsidiabele 

activiteit als bedoeld in artikel 2.4.1 onder a van de Uitvoeringsregeling:  

a. geen subsidie verstrekt voor de kosten zoals bedoeld in artikel 2.4.5 onder b, c 

en g van de Uitvoeringsregeling. 

6. Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 onder a van de Uitvoeringsregeling 

worden de volgende criteria gehanteerd: 

a. Kosteneffectiviteit: het aantal hectares te ruilen landbouwgrond dat binnen de 

activiteiten van de subsidieaanvraag, in de kavelruil betrokken is ten opzichte van 

de totale kosten voor kavelruil, inclusief de kosten als bedoeld onder artikel 2.4.3 

onder a en b van de uitvoeringsregeling, uit te drukken in kosten per geruilde 

hectare. Het te behalen aantal punten op dit criterium bedraagt: 

i. 10 punten indien de kosten minder dan € 1800,- (incl BTW) per geruilde hectare 

bedragen;  

ii. 5 punten indien de kosten tussen € 1800,- en  € 2200,- (incl BTW) per geruilde 

hectare bedragen; 

iii. 0 punt indien de kosten meer dan € 2200,- (incl BTW) bedragen.  

b. De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het beleidsdoel 

landbouwstructuurverbetering in Noord-Holland, te beoordelen op basis van de 

kwaliteit en slagingskans van het projectplan, waarbij wordt gelet op 

bijstuurbaarheid, planning en opzet, de objectiveerbaarheid van de ambitie en 

onderbouwing van het projectplan.  

7. Per criterium kunnen 0, 5 of 10 punten worden behaald. 

8. De criteria hebben de volgende wegingsfactoren: 

a. onderdeel a een wegingsfactor van 1,0; 

b. onderdeel b een wegingsfactor van 1,5. 

9. Indien er met toepassing van de in lid 6 omschreven wegingsfactor in totaal minder dan 

17,5 punten worden behaald, wordt de aanvraag om subsidie geweigerd. 

10. Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4.1 lid a, 

voor advies over de artikelen 2, lid 6 voor aan de adviescommissie POP3 als bedoeld in 

artikel 1.14 lid 2. 

 

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 

 

Haarlem, 15 december 2015. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 17 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 


