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Onderwerp 

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 

3 Noord-Brabant 2014-2020  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Nummer 

172/16 

Bijlage(n) 

- 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 

 

Overwegende dat op 1 maart paragraaf 4, Fysieke investeringen in 

verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers, van de 

Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-

2020 is opengesteld tot en met 15 april 2016; 

 

Overwegende dat in samenspraak met de andere provincies en het Rijk deze 

paragraaf wederom wordt opengesteld om jonge landbouwers de gelegenheid 

te bieden subsidie te ontvangen om hun bedrijf te verduurzamen en te 

innoveren; 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:  

 

Artikel I Wijzigingen 

De Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 

2014-2020 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A.  In artikel 2.4.4 vierde lid wordt “Unie” vervangen door: Europese Unie. 

 

B. In artikel 2.4.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1” geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2.  De kosten als bedoeld in het eerste lid  komen voor subsidie in 

aanmerking als deze per fysieke investering totaal tenminste € 20.000 

bedragen.   

 

C.  In artikel 2.4.7 wordt “ 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016” vervangen 

door: 1 december 2016 tot en met 15 januari 2017. 
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D.  In artikel 2.4.8 wordt “ €1.120.000” vervangen door: € 560.000. 

 

E.  In artikel 2.4.9 wordt in het vijfde lid onder a, na “ het landbouwbedrijf” 

toegevoegd: op 31 december 2015 dan wel 30 april 2016 

 

F. Na artikel 2.4.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2.4.11 Verplichtingen 

In afwijking van artikel 1.9, eerste lid, onder e en i, wordt in de beschikking tot 

subsidieverlening bepaald: 

a. binnen welke termijn na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening 

wordt gestart met de uitvoering van de activiteit; en, 

b. op welke momenten een tussentijds voortgangsverslag wordt ingediend. 

 

G. Bijlage 2 komt te luiden: 

 

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-

2020 Noord-Brabant  

 

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 precisielandbouw betreffende plaats 

specifieke bemesting,  plaats specifieke 

gewasbescherming  of plaats specifieke bewatering 

inclusief GPS/GIS apparatuur  

8 

9 Machines voor niet kerende grondbewerking 10 

10  Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10 

11 GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7 

15.  Pad cooling in  stallen voor veehouderij 5 

16.  Warmte wisselaar  in stallen voor veehouderij 6 

17.  

  

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging  van risico’s 

van  verontreiniging door erfafspoeling bij een 

veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, 

akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of 

bedekte teelt 

8 

18.  Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, 9 
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bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 

 

 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 

uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 

 

Artikel III Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling 

Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-

2020 Noord-Brabant. 

 

 

 

Kenmerk: 4112397 

Uitgegeven, 21 november 2016 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

mw. ir. A.M. Burger. 

 

’s-Hertogenbosch, 15 november 2016 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 
de voorzitter de secretaris 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 


