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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Subsidie openstellingsbesluit POP-3 jonge

landbouwers Zuid-Holland 2020

Geachte Statenleden,

In de vergadering van 27 oktober 2020 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3

Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 vastgesteld.

Met deze brief wordt u over het bovengenoemde besluit en over het POP-3 geïnformeerd.

openstellingsbesluit

Met dit openstellingsbesluit wordt uitvoering gegeven aan de Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw.

Jonge landbouwers worden met de POP-3 subsidie gestimuleerd en in staat gesteld om te

investeren in de verduurzaming van 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.

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. Voorbeelden van investeringen waarvoor subsidie

kan worden verleend zijn: zonnepanelen, systemen voor precisielandbouw, mechanische

mestscheidingsinstallaties, machines voor niet kerende grondbewerking, voorzieningen voor

weidegang, koematrassen en voorzieningen die erfafspoeling tegen gaan.

De subsidie voor jonge landbouwers wordt met dit openstellingsbesluit voor de zevende keer

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

openstelling in maart 2016, behalve enkele toevoegingen, gelijkluidend.
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Voor de doelgroep van dit openstellingsbesluit is het belangrijk dat de subsidieregeling jaarlijks

wordt opengesteld. In het algemeen geldt dat jonge landbouwers op steeds latere leeftijd een

bedrijf overnemen. Vanwege de door de EU voorgeschreven leeftijdsgrens van 40 jaar, is de tijd

waarbinnen een jonge landbouwer in aanmerking komt voor subsidie beperkt. Daarnaast zijn de

investeringen doorgaans onderdeel van een meerjarige planning.

Het deelplafond bedraagt voor deze openstelling € 300.000,- waarvan de helft bestaat uit

Europese middelen. De subsidie per jonge landbouwer bedraagt maximaal € 20.000,-.

De provinciale middelen zijn afkomstig uit vrijvallende middelen uit eerder verleende POP-3

subsidies. De vrijval is ontstaan doordat projecten goedkoper uitvielen dan begroot of doordat

projecten geheel of gedeeltelijk niet zijn doorgegaan.

POP-3

Het POP-3 maakt deel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO) dat weer een onderdeel is van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

(GLB). Het GLB kent programmaperiodes van 7 jaar. De huidige programmaperiode is gestart in

2014 en loopt tot eind 2020, waarbij 2020 het laatste jaar is dat er Europese middelen uit het

ELFPO beschikbaar zijn. Op 1 januari 2021 zou dan de volgende programmaperiode in werking

treden. De start van de nieuwe programmaperiode is echter door onder andere de Brexit en de

Covid-19 crisis, vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat de huidige programmaperiode verlengd gaat

worden met 1 of 2 jaar. De verlening van het POP-3 wordt ook wel als transitieperiode aangeduid.

Voor 2021 en zeer waarschijnlijk ook voor 2022 komen er daarmee opnieuw Europese middelen

uit het ELFPO beschikbaar. Om in de transitieperiode de Europese middelen in te kunnen zetten,

zijn provinciale middelen vereist. De provinciale middelen zullen voor een groot deel bestaan uit

vrijvallende middelen uit eerder verleende POP-3 subsidies.

Het POP-3 zal in de transitieperiode uitvoering worden gegeven aan de Hoofdlijnennotitie Vitale

Landbouw. Naast het Openstellingsbesluit voor jonge landbouwers dat wij in onze vergadering

van 27 oktober 2020 hebben vastgesteld, zullen in de transitieperiode ook andere

openstellingsbesluiten vaststellen. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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