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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-746558746 DOS-2020-
0001988

Onderwerp

Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwers 2016

 

Advies

1 . Ongegrond te verklaren het bezwaar van Alfa accountants en adviseurs van 24 maart

2020 namens bezwaarde inzake de vaststelling op nihil van de aan bezwaarde

verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers, conform het advies van de

bezwarencommissie.

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

inzake de vaststelling op nihil van de aan bezwaarde verleende POP3 subsidie voor

jonge landbouwers.

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

Alfa accountants en adviseurs namens bezwaarde inzake vaststelling op nihil van de aan

bezwaarde verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Advies bezwarencommissie
2. beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers Alfa

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 8 september 2020 8 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Bij besluit van 14 februari 2020 is de aan bezwaarde verleende POP3 subsidie voor jonge

landbouwers op € 0,- vastgesteld. 

Aan de POP3 subsidie voor jonge landbouwers is als verplichting verbonden dat de investering

binnen drie jaar na subsidieverlening moet zijn uitgevoerd en dat de investering in gebruikt moet

zijn op het moment van het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Aan beide

verplichtingen is niet voldaan.

 

Tegen het besluit van 14 februari 2020 is bezwaar gemaakt. In bezwaar wordt aangevoerd dat de

opdracht voor de investering voor het einde van de projectperiode is verstrekt aan de leverancier.

Ook was de leverancier betaald. Tevens wordt aangevoerd dat de term ‘in gebruikt nemen’ ruim

uitgelegd kan worden.

 

Het bezwaar is behandeld door de Bezwarencommissie, de Bezwarencommissie heeft advies

uitgebracht. Het advies is om het bezwaar ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt het advies

over te nemen.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma 5 -2 toekomstbestendige landbouw

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

 

Juridisch kader

Bezwaarde kan tegen het besluit op bezwaar in beroep bij de rechtbank.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1

 

3 Proces

Het primaire besluit is in mandaat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

genomen.

De bezwarencommissie heeft over het bezwaar advies uitgebracht.

 

4 Participatie

 

nvt
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5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming wordt de beslissing op het bezwaar verzonden. Verdere actieve communicatie

is in het belang van bezwaarde niet wenselijk.

 


