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BIJLAGE A 
 
Checklist met verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag in het kader van Subsidieregeling 
plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020, maatregel “Verplaatsing van 
landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur”. 
  
In onderstaand overzicht zijn de verplichte bijlagen opgenomen. Deze maken onderdeel uit van uw 
subsidieaanvraag en dienen daarom samen met het aanvraagformulier te worden ingediend. Zolang 
wij niet in het bezit zijn van de voorgeschreven bijlagen is de aanvraag onvolledig en wordt deze niet 
door ons in behandeling genomen.  
 
Algemene verplichte bijlagen 
 

1 Projectplan (bijlage B)  
Het projectplan bevat de minimaal verplichte onderdelen zoals opgenomen in het 
model projectplan (bijlage B bij dit aanvraagformulier). 

2 Begroting conform format zoals opgenomen in het model projectplan/beschikbaar 
gestelde Exceldocument. 
 
Wij verzoeken u de begroting tevens als apart Exceldocument toe te voegen aan de 
subsidieaanvraag. 

3a Volledig ingevulde en ondertekende MKB-verklaring (bijlage C)  
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht voor de aanvragers en partners die MKB-
organisatie(s) zijn 

3b Volledig ingevulde achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring. In het 
format MKB-verklaring is een link opgenomen naar een website waarop een berekening 
kan worden gemaakt. Van de uitkomst van de berekening dient een afdruk meegestuurd 
te worden.  
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht voor de aanvragers en partners die MKB-
organisatie(s) zijn 

4 Kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 1 jaar) waarop ten minste 
rekeningnummer, tenaamstelling en datum zichtbaar zijn, of een verklaring van de bank 
dat het opgegeven rekeningnummer bij de betreffende bank bekend is en op naam van 
de aanvrager staat.  

5 Verklaring geen financiële moeilijkheden (bijlage D).  

6 Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project. Alleen indien 
het project wordt medegefinancierd (geen lening) door organisaties die geen aanvrager 
of partner zijn. 
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7 Kopie volmacht.  
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien de aanvraag wordt ingediend door een 
intermediair. 

8 In geval van vestiging op een bestaande locatie een afschrift van de vigerende 
bestemming ten aanzien van de  locatie waar het landbouwbedrijf naartoe verplaatst 
ofwel indien hiervoor een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk is bewijsstukken dat 
de bestemmingsprocedure is gestart.  
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien het landbouwbedrijf wordt verplaatst naar 
een locatie gelegen in de provincie Noord-Brabant. 

9 In geval van nieuwvestiging bewijsstukken waaruit blijkt dat een 
bestemmingsplanprocedure is gestart ten aanzien van de locatie waar naartoe het 
landbouwbedrijf verplaatst.  
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien het landbouwbedrijf wordt verplaatst naar 
een locatie gelegen in de provincie Noord-Brabant. 

10 Bewijsstukken waaruit blijkt dat een bestemmingsplanprocedure is gestart voor het 
leggen van een passende herbestemming ten aanzien van het bouwperceel van de 
oorspronkelijke agrarische bedrijfslocatie. 

11 Een schriftelijke verklaring van de desbetreffende gemeente dat met de functiewijziging 
voor natuur wordt ingestemd en deze functiewijziging in de eerstvolgende wijziging van 
het bestemmingsplan wordt meegenomen. 
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien sprake is van in agrarisch gebruik zijnde 
gronden van de oorspronkelijke bedrijfslocatie welke gelegen zijn binnen het 
Natuurnetwerk Brabant. 

12 Een schriftelijke verklaring van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, waaruit volgt dat 
het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV bereid is om, gebaseerd op de getaxeerde waarde, 
tot onderhandeling over te gaan over de aankoop van de betreffende gronden. 
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien er sprake is van in agrarisch gebruik zijnde 
gronden van de oorspronkelijke bedrijfslocatie welke gelegen zijn binnen het 
Natuurnetwerk Brabant en deze gronden in eigendom worden overgedragen aan het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

13 De subsidieaanvraag voor het realiseren van natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant, 
zoals ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV op grond het 
Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2017, alsmede de 
ontvangstbevestiging van deze subsidieaanvraag door het Groen Ontwikkelfonds Noord-
Brabant als bewijs voor het vestigen van een kwalitatieve verplichting 
 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien er sprake is van in agrarisch gebruik zijnde 
gronden van de oorspronkelijke bedrijfslocatie welke gelegen zijn binnen het 
Natuurnetwerk Brabant en deze gronden door de grondeigenaar of een gecertificeerd 
natuurbeheerder worden omgezet naar natuurgronden. 
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14 Een kadastrale kaart met een schaal van ten hoogste 1:10.000 waarop het aantal 
hectare agrarisch in gebruik zijnde gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant wordt 
aangeduid. 
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