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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-713026498 DOS-2013-
0010135

Onderwerp

Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden

geïnformeerd over het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019; 

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit POP-3 jonge

landbouwers Zuid-Holland 2019.
 
Besluit GS
Wordt na de GS-vergadering ingevuld.
 

Bijlagen

1 . GS-brief - Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019.

2. Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie hiervoor de GS-brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader:

De subsidieregeling POP-3 wordt gefinancierd uit de € 40 miljoen die in het Hoofdlijnenakkoord

2015-2019 beschikbaar is gesteld voor Groen (de UPG 40).

Met het vaststellen van de ‘Meer jaren programmering Groen 2016-2019 (het MJPG) in de GS

vergadering van 25 oktober 2016 (PZH-2016-567756696) hebben GS een onderverdeling

gemaakt van de UPG40. 

Voor doel 1 .5 ‘sterke positie voor duurzame en economisch rendabele grondgebonden landbouw’

is in de periode tot en met 2020 € 23.91 .000,- beschikbaar. Onder doel 1 .5 vallen de volgende

POP-3 onderdelen:

- kennisoverdracht;

- fysieke investeringen voor innovatie;

- duurzame investeringen jonge landbouwers;

- samenwerking duurzame innovaties;

- LEADER.

 

Voor ‘kennisoverdracht’ is tot nu toe een bedrag van € 373.406,04 aan subsidies verleend en een

bedrag van € 250.000,- aan subsidieaanvragen is in behandeling. Totaal wordt voor

‘kennisoverdracht’ een bedrag van € 623.406,04 aan subsidie verleend.

Voor ‘fysieke investeringen voor innovatie’ is een totaal bedrag van € 1 .528.352,05 aan subsidies

verleend.

Voor ‘duurzame investeringen jonge landbouwers’ is tot nu toe een totaal bedrag van 

€ 2.371.402,53 aan subsidies verleend.

Voor ‘samenwerking duurzame innovaties’ wordt in totaal een bedrag van € 14.948.881,50

verleend.

Voor LEADER is tot nu toe een totaal bedrag van € 2.248.064 ,- aan LEADER-steun verleend en

is voor het jaar 2020 een deelplafond van € 1 .600.000,- vastgesteld. In totaal betekent dit een

beoogde LEADER-steun van maximaal € 3.848.064,- aan subsidies wordt verleend.

 

In totaal is er voor doel 1 .5 aan POP-3 subsidies een bedrag van € 23.320.106,12 aan subsidies

verleend. Er is dus nog voldoende ruimte beschikbaar binnen de UPG 40 voor het vast te stellen

openstellingsbesluit voor € 560.000,-. 

 

Totaalbedrag excl. BTW € 560.000. Het bedrag bestaat voor 50% uit Europese middelen

                                                   en voor 50% uit provinciale middelen.

Programma Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon

Doel 1 .5 Sterke positie voor duurzame en economisch rendabele

                                                   grondgebonden landbouw.

Financiële risico’s Er is geen financieel risico.

                                                   Er wordt nu geen verplichting aangegaan. Een verplichting wordt

                                                   pas aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.



3/3

Juridisch kader

Binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond kunnen GS per

openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen. Het deelplafond van het Openstellingsbesluit

POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2019, past binnen het door Provinciale Staten

vastgestelde subsidieplafond. Op basis van het openstellingsbesluit kunnen subsidies worden

verstrekt.

 

Het besluit wordt, na vaststelling, gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De dag na de datum van

uitgifte van het Provinciaal Blad treden de besluiten in werking. Publicatie vindt binnen 5

werkdagen na vaststelling door GS plaats. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland is door GS vastgesteld op 14 april 2015. Voor

duurzame investeringen door jonge landbouwers zijn in 2015, 2016, 2017 en 2018

openstellingsbesluiten vastgesteld.

 

In november 2016 is door GS mandaat en machtigingsbesluit aan Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO) gegeven, waardoor RVO bevoegd is om de openstelling namens GS uit te

voeren. (Provinciaal Blad 2017, nummer 5258).

 

Voor het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 is interprovinciaal een

model openstellingsbesluit voorbereid. Dit model openstellingsbesluit was helaas niet op tijd

gereed om gelijktijdig met de andere POP-3 besluiten op 29 oktober 2019 te kunnen vaststellen. 

Tot medio 2020 worden geen nieuwe openstellingsbesluiten meer verwacht.

3 Proces

 

Het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2019 is

interprovinciaal voorbereid. Bij de voorbereiding is ook de vertegenwoordiging van de jonge

landbouwers in Nederland, het NAJK, betrokken. 

De openstellingen voor de jonge landbouwers zijn gelijkluidend in alle provincies en worden

uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

4 Participatie

 nvt

 

5 Communicatiestrategie

 

Het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019, wordt gepubliceerd in het

Provinciaal Blad. Daarnaast wordt de website ww.pzh.nl/pop3 geactualiseerd en vindt

communicatie plaats via de LinkedIn pagina van de provincie

 


