
Tweede wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2023 

Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreden in 3 verschillende publicaties 

verwerkt worden. In dit Provinciaal Blad zullen de wijzigingen van het besluit onder artikel I, eerste lid, 

aanhef en onder c, e en f en artikel I, tweede lid, aanhef en onder c, e en f, verwerkt worden.] 

  

Bekendmaking van het besluit van 14 maart 2023 - zaaknummer 2023-002416 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van 

de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016; 

  

  

Besluiten 

Vast te stellen de tweede wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2023; 

  
  

Artikel  I Wijzigingen 
  

1. De volgende subsidieplafonds worden gewijzigd: 

  

a. ten behoeve van paragraaf 2.17a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Investeringen in niet-bewezen brongerichte stikstofreducerende innovaties in stalsystemen wordt de 

einddatum van de looptijd van de subsidieplafonds gewijzigd van 30 juni 2023 naar 31 december 2024; 

b. ten behoeve van paragraaf 2.17b van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen wordt de einddatum van 

de looptijd van de subsidieplafonds gewijzigd van 30 juni 2023 naar 31 december 2024; 

c. ten behoeve van paragraaf 2.18 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Aanleg Agroforestry wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 31 

december 2023 naar 31 december 2024 en wordt het subsidieplafond verhoogd met € 200.000; 

d. ten behoeve van paragraaf 2.21 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Circulaire mestverwerking wordt voor de looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2025 een subsidie- 

plafond vastgesteld op een bedrag van € 6.500.000; 

e. ten behoeve van paragraaf 5.3 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Functioneel gebruik erfgoed wordt de einddatum van de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd 

van 30 september 2023 naar 31 december 2023 en wordt het subsidieplafond verlaagd met een bedrag 

van € 265.389; 

f. ten behoeve van paragraaf 5.4 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Instandhouding gemeentelijke monumenten wordt het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van 

€ 265.389; 

g. ten behoeve van paragraaf 7.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

MIT-haalbaarheidsprojecten wordt de looptijd van het subsidieplafond gewijzigd van 1 januari 2023 

tot en met 31 december 2023 naar 4 april 2023 tot en met 12 september 2023 en wordt het subsidiepla- 

fond verhoogd met een bedrag van € 2.000.000; 

h. ten behoeve van paragraaf 7.2a van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

MIT R&D Samenwerkingsprojecten wordt de looptijd van de subsidieplafonds gewijzigd van 1 januari 

2023 tot en met 31 december 2023 naar 6 juni 2023 tot en met 12 september en wordt: 

i. het subsidieplafond van artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder a, verhoogd met een bedrag van 

€ 1.880.000; 

ii. het subsidieplafond van artikel 7.2a.7, tweede lid, aanhef en onder b, verhoogd met een bedrag van 

€ 1.880.000; 

i. ten behoeve van paragraaf 8.9 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Verduurzaming industrie wordt voor de looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2025 een subsidie- 

plafond vastgesteld op een bedrag van € 2.500.000; 

j. ten behoeve van paragraaf 10.2 van de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 voor de regeling 

Aanpassing gemeenschapsvoorziening wordt het subsidieplafond verhoogd met een bedrag van € 

1.000.000; 

  

  

2. Het Algemeen Plafondbesluit 2023 (PB 2022, 13708) wordt als volgt gewijzigd: 
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a. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ de subsidieplafonds van paragraaf 2.17a van de regeling Investeringen in 

niet-bewezen brongerichte stikstofreducerende innovaties in stalsystemen vervangen door: 

  

€ 6.500.000 31-12-2024 Investeringen in niet-bewezen brongerichte 

stikstofreducerende innovaties in stalsyste- 

men 

Paragraaf 2.17a vleeskal- 

verensector 

€ 5.000.000 31-12-2024 Investeringen in niet-bewezen brongerichte 

stikstofreducerende innovaties in stalsyste- 

men 

Paragraaf 2.17a overige 

sectoren 

  

b. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ de subsidieplafonds van paragraaf 2.17b van de regeling Investeringen in 

bewezen brongerichte stikstofreducerende innovaties in stalsystemen vervangen door: 

  

€ 7.500.000 31-12-2024 Investeringen in bewezen stikstofreduce- 

rende maatregelen in stalsystemen 

Paragraaf 2.17b gebied Ve- 

luwe 

€ 3.750.000 31-12-2024 Investeringen in bewezen stikstofreduce- 

rende maatregelen in stalsystemen 

Paragraaf 2.17b gebied 

Rijntakken 

€ 3.750.000 31-12-2024 Investeringen in bew stikstofreducerende 

maatregelen in stalsystemen 

Paragraaf 2.17b gebied 

Achterhoek 

  

c. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ het subsidieplafond van paragraaf 2.18 van de regeling Aanleg Agroforestry 

vervangen door: 

  

€ 700.000 31-12-2024 Aanleg Agroforestry Paragraaf 2.18 

  

d. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ het subsidieplafond van paragraaf 2.21 van de regeling Circulaire mestver- 

werking toegevoegd: 

  

        € 6.500.000 30-4-2024 Circulaire mestverwerking Paragraaf 2.21 

  

e. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ het subsidieplafond van paragraaf 5.3 van de regeling Functioneel gebruik 

erfgoed vervangen door: 

  

€ 18.634.611 31-12-2023 Functioneel gebruik erfgoed Paragraaf 5.3 

  

f. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening 

Gelderland 2023’ het subsidieplafond voor paragraaf 5.4 van de regeling Instandhouding gemeentelijke 

monumenten vervangen door: 

  

€ 1.565.389 31-12-2023 Instandhouding gemeentelijke monu- 

menten 

Paragraaf 5.4 

  

g. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening 

Gelderland 2023’ het subsidieplafond voor paragraaf 7.2 van de regeling Haalbaarheidsprojecten MKB 

vervangen door: 

  

    Looptijd plafond:     € 2.000.000 Haalbaarheidsprojec- 

ten MKB 

Paragraaf 7.2 

  4-4-2023 tot en met 12-9-2023 
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h. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Subsidieplafonds Regels Subsidieverlening 

Gelderland 2023’ de subsidieplafonds voor paragraaf 7.2a van de regeling MIT R&D samenwerkings- 

projecten vervangen door: 

  

€ 1.880.000 MIT R&D samenwerkings- 

projecten 

Artikel 7.2a.7, tweede lid, 

aanhef en onder a 
  Looptijd plafond: 

6-6-2023 tot en met 12-9-2023 

€ 1.880.000 MIT R&D samenwerkings- 

projecten 

Artikel 7.2a.7, tweede lid, 

aanhef en onder b 
  Looptijd plafond: 

6-6-2023 tot en met 12-9-2023 

  

i. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ het subsidieplafond van paragraaf 8.9 van de regeling Verduurzaming indu- 

strie toegevoegd: 

  

€ 2.500.000 30-4-2025 Verduurzaming industrie Paragraaf 8.9 

  

j. in de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt onder ‘Meerjarige subsidieplafonds Regels Subsidie- 

verlening Gelderland 2023’ het subsidieplafond van paragraaf 10.2 van de regeling Aanpassing gemeen- 

schapsvoorziening vervangen door: 

  

€ 7.900.000 31-12-2023 Aanpassing gemeen- 

schapsvoorziening 

Paragraaf 10.2 

(mede van toepassing op paragraaf 2.12 

van de Regels Ruimte voor Gelderland 

2016) 

  

Artikel  II Verdeling van de plafonds 
1. De verdeling van de middelen ten aanzien van de subsidieplafonds genoemd in dit besluit vindt 

overeenkomstig artikel 1.3.2, eerste lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, plaats op volgorde 

van binnenkomst van de aanvragen met uitzondering van paragraaf 7.2a die op grond van artikel 1.3.2, 

derde en vierde lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, door onderlinge vergelijking worden 

verdeeld. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die 

aan een aanvraag worden gesteld. 

2. Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een 

dag waarop meerdere aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt de 

volgorde als bedoeld in artikel 1.3.2, eerste lid, van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 bepaald 

door loting. Aanvragen worden slechts in de volgorde opgenomen indien zij voldoen aan de eisen die 

aan een aanvraag worden gesteld. 

  

Artikel  III Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2023. 

2. In afwijking van het eerste lid treedt het besluit onder artikel I, eerste lid, aanhef en onder c, e en f 

en artikel I, tweede lid, aanhef en onder c, e en f in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte 

van het Provinciaal Blad. 

3. In afwijking van het eerste lid treedt het besluit onder artikel I, eerste lid, aanhef en onder g en artikel 

I, tweede lid, aanhef en onder g, in werking op 4 april 2023. 

  

Gepubliceerd te Arnhem 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

John  Berends     - Commissaris van de Koning 

Mi riam Nienhuis -van  Doremaele  - secretaris 

  

Meer informatie 

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl 

  

Rechtsmiddelen wissen indien niet van toepassing of vervangen door de juiste rechtsmiddelenclausule 

  

Rechtsmiddelen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw 

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 

6800 GX Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief. 
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U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt 

u DigiD, eHerkenning of eIDAS. 

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. 

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter 

een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl. 
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