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Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 13 november 2018, PZH-2018- 669636290
(DOS-2013-0010135) tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland betreffende wijzigingen in paragraaf 2.3
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is om technische wijzigingen door te voeren in paragraaf 2.3 van de
Uitvoeringsregeling POP-3 in verband met wijzigingen in de landelijke modelsubsidieregeling voor
POP-3;
Besluiten:

Artikel I
De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 2.3.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Onder vestiging als bedoeld in het tweede en het vijfde lid wordt de datum waarop de aanvrager
een handeling of handelingen stelt of voltooit in verband met die vestiging.
B.
Artikel 2.3.5 komt te luiden:
Artikel 2.3.5 weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 1.7 wordt subsidie geweigerd indien er op grond van deze paragraaf reeds een
subsidie van een euro of meer is verstrekt voor het landbouwbedrijf of er op grond van hoofdstuk 2,
titel 6 paragraaf 2 van de Regeling LNV subsidies of de Subsidieregeling jonge agrariërs van de Minister
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit reeds een subsidie van een euro of meer is verstrekt aan de
aanvrager.
C.
Artikel 2.3.7 komt te luiden:
Artikel 2.3.7 subsidiabele kosten
Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:
1.
kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
a.
kosten voor verwerving of leasing van onroerende goederen;
b.
kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de
c.
marktwaarde van de activa;
algemene kosten als bedoeld in artikel 1.8a;
d.
kosten voor projectmanagement en projectadministratie.
e.
2.

In aanvulling op het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat ook subsidie kan worden
verstrekt voor:
kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
a.
kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten of merken;
b.
kosten van koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde
c.
van de activa;
voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.8, vierde lid.
d.

D.
Artikel 2.3.9 komt te luiden:
Artikel 2.3.9 rangschikking
Gedeputeerde Staten stellen per fysieke investering op de lijst, genoemd in artikel 2.3.1 een
1.
puntenaantal vast.
Gedeputeerde Staten hanteren het puntenaantal als bedoeld in het eerste lid voor de rangschikking,
2.
bedoeld in artikel 1.13b.
Voor de rangschikking, bedoeld in artikel 1.13b, kunnen Gedeputeerde Staten tevens de bijdrage
3.
aan een in een openstellingsbesluit nader omschreven beleidsdoel hanteren.
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Artikel II
De uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van
inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit
besluit is geplaatst.

Den Haag 13 november 2018
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. H.M.M. Koek, secretaris.
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