
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 21 februari 2012 tot 
wijziging van de subsidiecriteria t.b.v. 
het provinciaal meerjarenprogramma 
(pMJP) deel B 2012.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

Overwegende dat het wenselijk is om de pMJP ILG 
deel B te wijzigen. 

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidie
verordening Inrichting Landelijk Gebied Noord
Holland 2008; 

Besluiten:

pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012 als volgt te 
wijzigen: 

Artikel I

A
In artikel 3.5 wordt een vierde lid toegevoegd 
luidende: 

4  Subsidie kan worden verstrekt aan landbouw
ondernemingen en overheden.

a  Subsidie wordt verstrekt voor eenmalige 
investeringen in en op:

 1°  landbouwgronden die leiden tot verbete
ring van de waterkwaliteit;

 2°  nietlandbouwgronden gericht op een 
duurzamer gebruik van landbouw
gronden dat leidt tot verbetering van de 
waterkwaliteit.

b  Subsidie wordt verstrekt voor de kosten:
 1°  voor het opstellen van een waterkwali

teits verbeteringplan;
 2°  voor het opstellen van een waterinrich

tings plan;
 3°   voor herstel of aanleg van landschappe

lijke elementen;
 4°  van maatregelen gericht op wijziging van 

de waterhuishouding;

 5°  van grondverzet;
 6°  van het plaatsen van een raster;
 7°  de afvoer van grond;
 8°  van overige maatregelen die noodzakelijk 

zijn in verband met de betreffende 
inrichting.

c  Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten 
van:

 1°  verwijdering van bodemverontreiniging 
of afval;

 2°  de bouw van opstallen;
 3°  achterstallig onderhoud aan land

schappe lijke elementen;
 4°  de aanschaf van machines;
 5°  de aanschaf van niet noodzakelijke 

materialen;
 6°  het bekalken van landbouwgronden of 

natuurgronden.

d  De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 1.500.000,.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin zij wordt geplaatst.

Haarlem, 21 februari 2012.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 1 maart 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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