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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-762696035 DOS-2020-

0007540

Onderwerp

Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwer ‘Zonnepanelen jz6’

Advies

1. Deels ongegrond te verklaren het bezwaarschrift van 16 september 2020  inzake de

vaststelling op nihil van de POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het project

'Zonnepanelen jz6', het besluit van 7 augustus te handhaven onder wijziging van de

grondslag in artikel 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, conform het

advies van de bezwarencommissie.

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde inzake de vaststelling

op nihil van de aan bezwaarde verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het

project 'Zonnepanelen jz6'.

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

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

landbouwers voor het project 'Zonnepanelen jz6'.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. 2020-12-01 Advies bezwarencommissie

2. beslissing op bezwaar jonge landbouwers Zonnepanelen jz6.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 januari 2021 21 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 22 mei 2017 is aan bezwaarde een subsidie verleend in het kader van de POP3 regeling voor

Jonge Landbouwers. Op 7 mei 2020 heeft bezwaarde de aanvraag tot vaststelling van de

subsidie ingediend. Bij de beoordeling van de aanvraag tot vaststelling bleek dat bezwaarde

voordat de aanvraag om subsidie was ingediend, al de overeenkomst voor de te subsidiëren

investering heeft gesloten. Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland komen

allen kosten voor subsidie in aanmerking die zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is

ingediend. Bij besluit van 7 augustus 2020 is de verleende subsidie om die reden op € 0,00

vastgesteld.

Tegen het besluit van 7 augustus 2020 heeft de subsidieontvanger bezwaar gemaakt. Het

bezwaar is behandeld door de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie heeft advies

uitgebracht. 

De Bezwarencommissie komt tot de conclusie dat de verleende subsidie terecht op € 0,00 is vast

gesteld, maar adviseert om het besluit te baseren op artikel 4:46, tweede lid, van de Algemene

wet bestuursrecht.

Voorgesteld wordt om het advies van de Bezwarencommissie over te nemen en het bezwaar

gedeeltelijk ongegrond te verklaren onder wijziging van de grondslag.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Tegen het besluit op bezwaar kan beroep bij de rechtbank worden ingesteld. In vergelijkbare

procedures zijn beroepen ongegrond verklaard.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1.

 

3 Proces

 

De POP3 regeling voor jonge landbouwers wordt, in mandaat, uitgevoerd door de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het advies van de Bezwarencommissie is gedeeld met

de RVO.nl, zodat bij toekomstige gevallen de juiste grondslag in de beschikkingen kan worden

opgenomen.

 

4 Participatie en rolneming

 ---
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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..

 


