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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-740640772 DOS-2019-
0006756

Onderwerp

Beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers

 

Advies

1 . Niet ontvankelijk te verklaren het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants van 4

september 2019 namens bezwaarde inzake de weigering van de door bezwaarde

aangevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers.

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan Flynth adviseurs en accountants

inzake de weigering van de door bezwaarde aangevraagde POP3 subsidie voor jonge

landbouwers.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het bezwaar van Flynth

adviseurs en accountants namens bezwaarde  inzake de weigering van de door bezwaarde

aangevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

         

                                                               

                                                                  

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 16 juni 2020 24 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Op 8 februari 2019 heeft bezwaarde een aanvraag om subsidie ingediend op grond van het

Openstellingsbesluit POP-3 Jonge Landbouwers Zuid-Holland december 2019. Bij besluit van 5

augustus 2019 is de gevraagde subsidie geweigerd. Het besluit van 5 augustus 2019 is in

mandaat door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (hierna RVO) genomen.

 

Bij brief van 4 september 2019 heeft Flynth adviseurs en accountants (hierna gemachtigde)

namens bezwaarde tegen het besluit van 5 augustus 2019 bezwaar gemaakt. In het

bezwaarschrift heeft gemachtigde verzocht om vergoeding van de proceskosten.

 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft een herbeoordeling van de aanvraag om subsidie

plaatsgevonden en is bij besluit van 9 januari 2020 de gevraagde subsidie van maximaal €

20.000,- alsnog verleend.

 

Bij besluit van 7 februari 2020 is besloten tot een vergoeding van de proceskosten ten bedrage

van € 525,- voor het indienen van het bezwaarschrift.

 

Gemachtigde heeft op 5 mei 2020 aangegeven het bezwaar niet in te trekken. Gemachtigde stelt

dat hij aanspraak op een hoger bedrag aan proceskostenvergoeding.

 

Het bezwaar is voorgelegd aan de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie heeft advies

uitgebracht. Het advies is om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Bezwaarde heeft

namelijk geen procesbelang meer. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0 

Programma   : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Tegen het besluit kan bezwaarde in beroep bij de rechtbank

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1 .

 

3 Proces

 

Het bestreden besluit is in mandaat genomen door RVO. Over het herziene besluit van 7 februari

2020 is overleg gevoerd met RVO. Het besluit is in mandaat door RVO genomen.

Het bezwaar is voorgelegd aan de onafhankelijke Bezwarencommissie.
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4 Participatie

 Nvt

 

5 Communicatiestrategie

Na besluitvorming wordt de beslissing op bezwaar aan bezwaarde verzonden. 

 

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden na verzending van de beslissing op bezwaar

gepubliceerd op de website van de provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit

aan de bezwaarmaker gemeld. Het GS-voorstel en de publiekssamenvatting worden als bijlage

aan de bezwaarde meegestuurd.

 

Verdere actieve communicatie is in het belang van bezwaarde niet wenselijk.

 


