GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-763771169 DOS-20200008719

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

9 februari 2021

17 februari 2021

Onderwerp
beslissing op bezwaar subsidies POP3 elektrische voermengwagen

Advies
1. Gegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van
12 oktober 2020 inzake de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor jonge
landbouwers voor het project 'elektrische voermengwagen', het besluit van 2 september
2020 te herroepen, de aangevraagde subsidie te verlenen voor maximaal € 15.256,80
en een vergoeding van de proceskosten te verlenen van € 1.068, -.
2.

Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan bezwaarde inzake de
gevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het project 'elektrische
voermengwagen'.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de beslissing op het bezwaar
inzake de gevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers voor het project
'elektrische voermengwagen'.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
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GS-brief - beslissing op bezwaar POP3 subsidie elektrische voermengwagen
2021-01-06 Advies bezwarencommissie RB-2020-151

1

Toelichting voor het College

Een jonge landbouwer heeft op basis van het Openstellingsbesluit POP3 jonge landbouwers
Zuid-Holland (hierna: openstellingsbesluit) subsidie aangevraagd voor een getrokken mengvoer
wagen, waarbij de vijzels elektrisch worden aangedreven. De aanvraag is gedaan voor

investeringscategorie 22 ‘Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte
activiteiten’.
De aanvraag is in eerste instantie afgewezen, omdat een getrokken mengvoerwaren niet binnen
de investeringscategorie valt.
Tegen de afwijzing heeft de jonge landbouwer bezwaar gemaakt.
Het bezwaar is behandeld door de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie is van mening
dat de getrokken mengvoerwagen wel subsidiabel is en adviseert het bezwaar gegrond te
verklaren en de gevraagde subsidie als nog te verlenen.

Voorgesteld wordt het advies van de Bezwarencommissie over te nemen.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 15.256,80 ( 24% van de subsidiabele kosten). De
subsidie bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen. De
subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

De jonge landbouwer verzoekt in zijn bezwaarschrift tevens om vergoeding van de proceskosten.
De proceskosten bestaan uit het indienen van het bezwaarschrift (1 punt) en het bijwonen van de
hoorzitting

(1 punt). Per punt bedraagt de vergoeding € 534, -, het totale bedrag aan
proceskostenvergoeding bedraagt € 1.068, -.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 16.324,80

Programma

: Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële

: Er zijn geen financiële risico’s.

risico’s

Juridisch kader
Tegen het besluit op bezwaar kan de jonge landbouwer in beroep gaan bij de rechtbank. Dit wordt
niet verwacht omdat het bezwaar gegrond wordt verklaard.

De proceskostenvergoeding is berekend op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

In het bijgevoegde advies van de bezwarencommissie en in de brief met de beslissing op
bezwaar staan mogelijk gegevens waardoor belanghebbenden, op grond van artikel 6, vijfde lid,
van de Wet openbaarheid van bestuur, mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen de actieve
openbaarheid van deze documenten. Om die reden worden alleen het GS-voorstel en de
publiekssamenvatting gepubliceerd. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat
mogelijke belangen van belanghebbenden en derden worden geschaad. In deze stukken zijn de
gegevens op basis van de AVG geanonimiseerd.
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2

Voorafgaande besluitvorming

Niet van toepassing.

3

Proces

De POP3 subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt in mandaat door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Het bestreden besluit is door RVO genomen. De
beslissing op bezwaar is in samenwerking met RVO voorbereid. Wanneer de subsidie is
vastgesteld, vindt de uitbetaling ervan door RVO plaats.

4

Participatie en rolneming

Niet van toepassing.

5

Communicatiestrategie

De beslissing op bezwaar wordt aan bezwaarde verzonden en via mijn.rvo.nl aan bezwaarde
bekendgemaakt.

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden gepubliceerd op de website van de
provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit gemeld. Het GS-voorstel en de
publiekssamenvatting worden als bijlagen meegestuurd.
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