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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-753621013 DOS-2013-

0010135

Onderwerp

Subsidie openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020

Advies

1. Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020.

3. Te bepalen dat het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit POP-3 jonge

landbouwers Zuid-Holland 2020.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlage

1. Openstellingsbesluit POP3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020
2. GS brief - Subsidie openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 27 oktober 2020 27 oktober 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de start van het POP3 in 2014 is het grootste deel van het POP aan de provincies

gedelegeerd. Het Rijk voert nog alleen de regeling ‘brede weersverzekering’ en de ‘knelsectoren

regeling’ uit. De door Europa verplichte steunmogelijkheid voor jonge landbouwers is daarmee

dus ook de bevoegdheid voor provincies geworden.  

Voorgesteld wordt om met dit openstellingsbesluit € 300.000,- open te stellen. Deze € 300.000,-

bestaat voor € 150.000,- uit Europese middelen en voor de resterende € 150.000,- uit provinciale

middelen.

De provinciale middelen worden gevonden in vrijval uit eerder verleende POP-subsidies.

Uit de eerdere openstellingen van de jonge landbouwers regeling is aan provinciale middelen €

72.500,- vrijgevallen.

Uit de andere openstellingen voor landbouw is tot nu toe ruim € 600.000,- aan provinciale

middelen vrijgevallen. Van deze € 600.000,- wordt € 77.500,- benut voor deze openstelling voor

jonge landbouwers. 

Zie voor de inhoudelijke toelichting op het openstellingsbesluit de GS-brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 300.000,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Het Openstellingsbesluit vormt samen met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland de

grondslag voor de subsidieverstrekking.

Het Openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De dag na de datum van

uitgifte van het Provinciaal Blad is het besluit in werking getreden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De subsidie voor jonge landbouwers wordt met deze openstelling voor de zevende keer

opengesteld. Met de eerste zes openstellingen hebben 136 jonge landbouwers subsidie

ontvangen om duurzaam te investeren in het landbouwbedrijf.

 

3 Proces

 

Het openstellingsbesluit is interprovinciaal voorbereid en is in alle provincies gelijkluidend. Bij de

voorbereiding is de belangenorganisatie van jonge landbouwers (het NAJK) geconsulteerd.

Het openstellingsbesluit wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

hiervoor is in 2017 mandaat verleend
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4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020, 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.

 


