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Onderwerp 

Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 

  

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank 1070176 

Nummer 

 4140023 

Directie 

ECIN 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

 

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

 

Overwegende dat de Subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 op 

enkele onderdelen een technische wijziging behoeft; 

 

 

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 2.1.6 wordt “8 maart 2017” vervangen door: 9 maart 

2017 om 17.00 uur. 

 

B. In artikel 2.1.8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Het derde lid vervalt.  

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.  

 

C. In artikel 2.2.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

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

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  

2   onverminderd het eerste lid, onder a, zijn de kosten voor aankoop 

van gronden maximaal 10% van de totale subsidiabele kosten van het 

project. 
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D. In artikel 2.2.6 wordt “8 maart 2017” vervangen door: 9 maart 

2017 om 17.00 uur. 

 

E. In artikel 2.2.8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1. Het derde lid vervalt. 

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. 

 

F. In artikel 2.2.9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1. In het eerste lid, onderdeel c, onder 2° wordt “artikel 2.2.3, 

eerste lid, onder e” vervangen door: artikel 2.2.3, eerste lid, 

onder c. 

2. In het vierde wordt “artikel 2.1.7” vervangen door: artikel 2.2.7. 

 

G. In artikel 2.5.5, eerste lid, onder f, wordt “artikel 2.5.10” vervangen 

door: artikel 2.5.11. 

 

H. In artikel 2.5.8 wordt “12 april 2017” vervangen door: 13 april 

2017 om 17.00 uur. 

 

I. In artikel 2.5.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Het vijfde lid vervalt. 

2. In het zesde lid wordt “€ 200.000” vervangen door: € 100.000. 

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid. 

 

J. In artikel 2.5.12 wordt “artikelen 2.5.6” vervangen door: artikelen 

2.5.5. 

 

K. In artikel 2.6.4, derde lid, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1. De onderdelen e en f vervallen. 

2. De onderdelen g en h worden geletterd tot e en f. 

 

L. In artikel 2.6.6 wordt “8 maart 2017” vervangen door: 9 maart 

2017 om 17.00 uur. 

 

M. In artikel 2.6.8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1. Het derde lid vervalt. 

2. Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot derde en vierde 

lid. 

 

N. In artikel 2.7.4, vijfde lid, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1. De onderdelen e en f vervallen. 

2. De onderdelen g en h worden geletterd tot e en f. 
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O. In artikel 2.7.6 wordt “8 maart 2017” vervangen door: 9 maart 

2017 om 17.00 uur. 

 

P. In artikel 2.7.8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Het derde lid vervalt. 

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. 

 

 

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 en werkt terug 

tot en met 23 januari 2017. 

 

Artikel III Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsregeling 

Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 

2014-2020. 

 

 
’s-Hertogenbosch, 31 januari 2017  
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter      de secretaris 

 

 


