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Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren m.b.t. POP3 subsidies

 
Advies

1 . Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren
met betrekking tot POP3-subsidies.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen
3593 van de Partij voor de Dieren met betrekking tot POP3-subsidies.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Beantwoording Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren mbt POP3 subsidies

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 maart 2020 17 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De Partij van de Dieren (PvdD) heeft vragen gesteld over het Europees Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid (GLB). Meer specifiek hebben de vragen betrekking over de Uitvoeringsregeling

POP-3 subsidies Zuid-Holland (hierna: uitvoeringsregeling). De uitvoeringsregeling strookt,

volgens de PvdD, niet met provinciale en nationale ambities op het gebied van onder andere

eiwittransitie.

Ook wordt er gevraagd naar de mening van het college over een onlangs in de Volkskrant

verschenen artikel waarin wordt aangegeven dat het Europese vergroeningsbeleid is mislukt.

 

Het GLB bestaat uit twee onderdelen. Het Europees Landbouw Garantie Fonds (ELGF) en het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

Het artikel uit de Volkskrant heeft betrekking op het ELGF. Vanuit het ELGF wordt aan agrariërs

die voldoen aan bepaalde landelijk vastgestelde minimum voorwaarden een bedrag per hectare

uitgekeerd, dit wordt de hectarepremie genoemd. De provincie heeft ten aanzien van het ELGF

geen bevoegdheden.  

 

De provincie heeft wel bevoegdheden ten aanzien van het ELFPO. 

Er is voor Nederland één Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het programma bestaat uit

een stelsel van maatregelen. De maatregelen hebben vooral als doel: een duurzame en

concurrentiekrachtige landbouw en een vitaal platteland. Het POP3 is de grondslag voor het

verstrekken van subsidie uit het ELFPO.  Het POP3 wordt voor een groot deel (90%) uitgevoerd

door provincies. 

 

De Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland  is gebaseerd op een landelijk uniforme

modelregeling. Binnen de regeling kan de provincie eigen accenten aangeven, om zo met het

POP bij te dragen aan het eigen provinciaal beleid. Dat gebeurt per openstellingsbesluit met

name via de selectiecriteria voor de rangschikking van projecten. 

 

De vraag van de PvdD heeft betrekking op artikel 1 .11, eerste lid, onder g, van de

uitvoeringsregeling. Op basis van die bepaling wordt geen subsidie verstrekt voor de kosten voor

de vervaardiging van producten die melk en zuivelproducten imiteren of vervangen. 

Binnen de Provincie Zuid-Holland zijn er (tot nu toe) geen subsidieaanvragen ontvangen die

betrekking hebben op de vervaardiging van producten die melk en zuivelproducten imiteren of

vervangen.

 

De vragen van de PvdD zijn tot nu toe in 11 van de 12 provincies gesteld. Daarnaast heeft de

PvdD in de Tweede Kamer de vragen ook gesteld aan de Minister. Voor de beantwoording van de

vragen heeft afstemming tussen de provincies en ministerie plaatsgevonden. 

Financieel en fiscaal kader

nvt 
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Juridisch kader

nvt

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1 .

 

3 Proces

 

Over de beantwoording van de vragen heeft afstemming plaatsgevonden met de andere

provincies, het ministerie van LNV en het Regiebureau POP.

 

4 Participatie

 nvt

 

5 Communicatiestrategie

 De antwoorden op de vragen worden na vaststelling door GS aan PS gezonden.

 


