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Kenmerk

Geachte leden,
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Uitvoeringsregeling subsidie Kavelruil Noordelijke Vechtstreek NoordHolland 2022.

1771106/1771165

Uw kenmerk

Inleiding

De Groene Uitweg is het gebied tussen Amsterdam en het Gooi en
tussen de Loosdrechtse plassen en het Gooimeer, ook wel de
Vechtstreek genoemd. Het programma De Groene Uitweg is bedoeld om
de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van de Vechtstreek te
versterken. Dit doen we in samenhang met de infrastructurele ingrepen
aan de Rijkswegen Al, A6 en A9. Partners in het programma zijn 6
gemeenten, Goois Natuurreservaat, Staatbosbeheer, LTO-Noord,
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Amstel Gooi en
Vecht.

Het uitvoeringsprogramma De Groene Uitweg kent verschillende
thema’s. Er wordt geïnvesteerd in recreatie, in behoud van
cultuurhistorie, in natuur en in landbouw. Onderdeel van het thema
“landbouw” is de Kavelruil Noordelijke Vechtstreek. In 201 6 is de
Kavelruil Noordelijke Vechtstreek gestart. Na een lang en intensief
proces is eind 2021 de eerste fase van de Kavelruil overeenkomst
ondertekend door de provincie Noord-Holland, de
Staat/Rijksvastgoed bed rijf, Natuurmonumenten, vier agrarische
ondernemers en één particulier. Hierover bent u eind 2021
geïnformeerd middels brief nr. 1 004387/1 741 771.

Uitvoeringsregeling Kavelruil Noordelijke Vechtstreek
Deelnemers aan de Kavelruil verrichten aanpassingen aan hun percelen,
waardoor die beter bereikbaar en/of geschikter zijn voor de
bedrijfsvoering. Het gaat om aanpassingen zoals het egaliseren van
grond, het realiseren van erfpaden en het plaatsen van dammetjes.
Deze werkzaamheden zijn normaal gesproken subsidiabel volgens het
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Echter deze regeling was
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ten tijde van de Kavelruil niet meer operationeel. Daarom is er een
aparte regeling gemaakt, specifiek voor de deelnemers aan deze
Kavelruil van fase 1.

Overigens hebben wij op 22 maart jl. het POP3 onderdeel verbetering
van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven opengesteld voor
subsidieaanvragen. Wij hebben uw Staten hierover schriftelijk
geïnformeerd (1 794847/794850). Deze openstelling voorziet ook in
steun voor aanpassingswerken, maar dus niet voor deze kavelruil van
Fase 1 van de kavelruil Noordelijke Vechtstreek. Het is naar verwachting
pas na de zomer 2022 bekend of en welke subsidieaanvragen worden
gehonoreerd van deze POP3.
Samen met de overige maatregelen in het Groene Uitweggebied zorgt
deze nieuwe uitvoeringsregeling voor een agrarische
structuurverbetering in het gebied.

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pravinciesecretaris

R.M. Bergkamp

iorzitter

A.Th.H. van Dijk

