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Checklist verplichte bijlagen POP3 
Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de bijlagen die u bij uw subsidieaanvraag moet indienen. Deze dient u 

tegelijk met de aanvraag in via de POP3-webportal. 

 

Let op! Deze regeling werkt via een tenderprocedure. Bijlagen die u na de sluitingsdatum van de 

openstelling indient, worden niet in behandeling genomen.  

 

1   Projectplan 
Hiervoor is een format beschikbaar. Het projectplan moet in elk geval de verplichte onderdelen uit 

dit format bevatten. 

 

2   Belastingverklaring 
Als u de btw niet óf deels kunt verrekenen dan moet u hiervoor een verklaring van de Belastingdienst 

aanleveren. 

 

3   Begroting 
Een begroting van de kosten van de activiteit. 

 

4   Toelichting op de begroting  
De kosten moeten uitgesplitst zijn en van alle kosten moet worden toegelicht waar ze op gebaseerd 

zijn, dus welke uitgangspunten gehanteerd zijn voor de aantallen en de tarieven. De redelijkheid van 

de kosten moet daarbij worden aangetoond. Zie het Handboek POP3 subsidies voor meer uitleg.  

5   Onderbouwing van de kostenbegroting 
Voeg alle offertes en andere bewijsstukken voor de onderbouwing van de kosten van uw project toe 

aan uw aanvraag.  

 

6   Personeelskosten - berekening uurtarief  
Als u personeelskosten opneemt in uw begroting, voeg dan een berekening van de uurtarieven toe. 

Voor de berekeningswijze zie artikel 1.9 van de Verordening POP3 subsidies en een toelichting 

hierop in paragraaf 2.6 van het Handboek POP3 subsidies. 

 

7   Bewijs eigenaar/langdurig pachter 
Een bewijs van de subsidieaanvrager waaruit blijkt dat deze al een onafgebroken periode van vijf jaar 

eigenaar en/ofof langdurig pachter is van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf op het moment van 

subsidieaanvraag. 

 

8   Bewijs volwaardig in gebruik 
Een bewijs van de subsidieaanvrager waaruit blijkt dat het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf op het 

moment van subsidieaanvraag volwaardig in gebruik is. 

 

9   Bewijs sloop 
Een bewijs waaruit blijkt dat alle achterblijvende bedrijfsgebouwen op de te verplaatsen locatie en 

eventuele sprokkellocaties volledig worden gesloopt. 
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10   Bewijs eigenaar/langdurig pachter op nieuwe vestigingslocatie 
Een bewijs van de subsidieaanvrager waaruit blijkt dat deze eigenaar of langdurig pachter van de 

bedrijfsgebouwen en gronden op de nieuwe vestigingslocatie is.  

(Het bewijs kan worden geleverd door middel van transportakte, koopovereenkomst of 

pachtovereenkomst, met daarin een ontbindende voorwaarde voor het rondkrijgen van de 

financiering.) 

 

11   Bewijs cumulatieve voorwaarden 
Een bewijs van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden: 

1. Op de achtergebleven gronden zal geen nieuw glastuinbouwbedrijf worden gevestigd; 

2. Hetgeen hiervoor onder 1. is opgenomen wordt als kwalitatieve verplichting opgelegd aan 

diegenen die de grond onder bijzondere titel zullen verkrijgen en het onder 1. vermelde 

wordt als zodanig opgenomen in de koopovereenkomst of de notariële akte;  

3. De gemeente is schriftelijk verzocht de bestemming glastuinbouw van het solitair gelegen 

glastuinbouwbedrijf en de eveneens in eigendom bijbehorende gronden te ontdoen van de 

bestemming glastuinbouw  

4. Er is overeenstemming bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over 

de locatie van de nieuwbouw. 

 

12   Topografische kaart 
Topografische kaart met een schaal van bij voorkeur 1:10.000 waarop de ligging is aangegeven van 

de te verplaatsen locatie, de nieuwe bedrijfslocatie en de sprokkellocaties. 

 

13   Rapport taxateur 
Een rapport van een taxateur die staat ingeschreven in de kamer Landelijk Vastgoed van de Stichting 

Vastgoed of in de kamer Agrarisch Vastgoed van de Stichting Certificering Voor Makelaars en 

taxateurs. Dit rapport bevat in ieder geval de volgende informatie van de te verplaatsen 

bedrijfslocatie en de eventuele sprokkellocatie(s): 

1. de gegevens van de eigenaar; 

2. een opgave van de oppervlakte van de glasopstanden én de glasopstanden die worden 

gesaneerd;  

3. een kadastrale kaart met daarop de glastuinbouwopstanden en overige bedrijfsgebouwen;                                                                                                               

4. foto's van de te slopen glastuinbouwopstanden, inclusief de gebouwen, bouwwerken en 

voorzieningen ten dienste van het glastuinbouwbedrijf.  

NB: Het betreft hier dus geen waardetaxatie! 

 

14   Geprognotiseerde winst en verliesrekening en balans 
Geprognotiseerde winst en verliesrekening en balans voor de gehele projectperiode. 

Let op! U hoeft deze bijlage alleen bij te voegen indien de bedrijfsverplaatsing niet leidt tot een 

verhoging van de productiecapaciteit, de waarde of rentabiliteit van de onderneming. 

 

15   Beslissing op andere subsidies 
Als u binnen uw project gebruik maakt van andere subsidies. 

16   Machtigingsformulier intermediair 
Als u de subsidieaanvraag door een intermediair laat indienen. Hiervoor is een format beschikbaar. 

 

 


