
Wijziging Openstelling POP3 Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 

2022 Drenthe 

  

Gedeputeerde Staten van Drenthe; 

  

gelet op artikel 1.3 en paragraaf 4 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 

2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe), hierna te noemen de Verordening; 

overwegende dat de doelgroep voor het aanvragen van subsidie voor het onderdeel glastuinbouw 

verbreed dient te worden; 

  

dat de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd moet worden, zodat de toegevoegde mo- 

gelijke aanvragers een redelijke termijn hebben om een aanvraag in te dienen; 

  

dat het onderscheid in de subsidiabele kosten voor de onderdelen kavelruil en glastuinbouw verduidelijkt 

dient te worden; 

  

BESLUITEN: 

  

  

het Openstellingsbesluit POP3 Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 Drenthe, zoals 

vastgesteld bij besluit van 11 januari 2022, kenmerk 2021002414, Provinciaal Blad 532 van 2022, als 

volgt te wijzigen. 

  

In artikel 2, lid 1 wordt “31 maart” gewijzigd in: “31 mei” 

  

Artikel 3, lid 2 komt te luiden: 

  

Subsidie op grond van deze openstelling kan voor glastuinbouw worden aangevraagd door: 

a. landbouwers, waaronder tuinbouwers; 

b. gemeenten. 

  

In artikel 8, lid 1 wordt na “wordt” ingevoegd: “, voor de openstelling kavelruil en de openstelling 

glastuinbouw,” 

  

In artikel 8, lid 2 wordt na “wordt” ingevoegd: “, voor de openstelling glastuinbouw,” 

  

In artikel 8, lid 3 wordt na “2.4.3.1” ingevoegd: “en in gevolge artikel 2.4.3.2, tweede lid” 

  

In artikel 8, lid 3 wordt na “wordt” ingevoegd: “, voor de openstelling glastuinbouw,” 

  

Aan artikel 8, lid 3 wordt onderdeel f toegevoegd, luidende: voorbereidingskosten, als bedoeld in artikel 

1.12, derde en vierde lid. 

  

Artikel 8, lid 6, onderdeel f, vervalt. 

  

  

Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2022. 

  

  

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

  

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

  

  

Assen, 29 maart 2022 

Kenmerk 4.4/2022000470 
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