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In de vergadering van 19 november 2019 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3

Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 vastgesteld. 

Met deze brief wordt u over het bovengenoemde besluit geïnformeerd.

 

Op basis van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 kan subsidie

worden verstrekt aan jonge landbouwers voor duurzame investeringen in het landbouwbedrijf.

De subsidie is bedoeld voor landbouwers tot 40 jaar die bedrijfshoofd zijn geworden van het

landbouwbedrijf of een landbouwbedrijf hebben overgenomen. Na overname van het

landbouwbedrijf hebben jonge landbouwers vanwege de hoge investeringslasten voor de

overname, te kampen met een investeringsdip. Daardoor blijven zij achter met verduurzaming

van hun bedrijven. 

Met de subsidie wordt de jonge landbouwer gestimuleerd om door middel van duurzame

investeringen het landbouwbedrijf te verduurzamen.

 

De duurzame investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd staan opgenomen in het

openstellingsbesluit. De lijst met investeringen is afgestemd met het NAJK, de landelijke

belangenvereniging van jonge landbouwers. Van de 26 investeringen die op de lijst staan hebben

er 14 een relatie met het PAS. Voorbeelden van deze investeringen zijn: zonnepanelen,

systemen voor precisielandbouw, mechanische mestscheidingsinstallaties en machines voor niet

kerende grondbewerking. Voorbeelden van de investeringen die geen directe relatie hebben met

het PAS zijn: voorzieningen voor weidegang, koematrassen en voorzieningen die erfafspoeling

tegen gaan.

De lijst met investeringen die voor subsidie in aanmerking komt, is sinds de eerste openstelling in

maart 2016, behalve enkele toevoegingen, gelijkluidend. Er zijn geen investeringen afgevallen.

Voor de doelgroep van dit openstellingsbesluit is dat belangrijk, omdat investeringen doorgaans

onderdeel uitmaken van een meerjarige planning.

http://www.zuid-holland.nl
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Het Openstellingsbesluit voor 2019 is interprovinciaal voorbereid. Het openstellingsbesluit is in

alle provincies gelijkluidend en wordt in alle provincies tegelijk opengesteld in de periode van 2

december 2019 tot en met 7 februari 2020. 

 

Voor de openstelling voor de jonge landbouwers is € 560.000,- beschikbaar. Dit bedrag bestaat

voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen.

 

Voortgang Uitvoeringsregeling POP-3

In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3, met daarbij het

bij het besluit van 29 oktober 2019 opengestelde bedrag.

 

Maatregel Opengesteld in 

2019  

 

Besluit 16 

november 2019 

 

Opengesteld voor

2020

 

2.1 kennisoverdracht 

landbouw 

€ 250.000,00 --- ---

2.3 jonge landbouwers --- € 560.000,- 

2.5 niet-productieve 

investeringen aanleg en

herstel biodiversiteit,

natuur en landschap en

hydrologische maatregelen

PAS

--- --- ---

2.6 niet-productieve 

investeringen water 

Maart 

€ 15.742.640,07

 --- 

2.7 samenwerking 

duurzame innovaties 

landbouw

Januari 

€ 4.341.641,71

 ---

 

3.4 uitvoering LEADER 

projecten

€ 1 .650.000,-  € 1 .600.000,-

Subtotalen € 21.948.281,78 € 560.000,- € 1 .600.000,-

Totaal bedrag 

openstellingen POP-3

2019

€ 22.544.281,78  

 

Het totaal bedrag van alle openstellingen voor 2019 bedraagt € 22.544.281,78. Het totaal aan

opengestelde en open te stellen bedragen in 2019 is daarmee hoger dan het voor 2019

vastgestelde subsidieplafond van € 21.500.000,-. Op grond van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 hebben Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om

onbenutte delen van eerdere openstellingen, te gebruiken bij nieuwe openstellingen. 

Het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019 van €

1 .650.000,- zal niet volledig benut worden. Ook worden door de Lokale Actie Groepen minder

aanvragen verwacht die voor subsidie in aanmerking komen. Hierdoor zal naar verwachting circa
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€ 1 .000.000,00 onbenut blijven en daarmee het totaal benodigde budget voor 2019 binnen het

voor 2019 vastgestelde plafond vallen.

 

De openstellingsbesluiten in 2019 passen dus binnen het door Provinciale Staten voor 2019

vastgestelde subsidieplafond van € 21.500.000,-.

 

Het totaal aan subsidies dat op basis van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt

verstrekt, blijft binnen de deelplafonds per openstelling en binnen het door Provinciale Staten

vastgestelde subsidieplafond voor 2019.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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