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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Op 8 mei 201 8 hebben wij het volgende besloten:
1.

het subsidieplafond voor de regeling jonge landbouwers 201 7 van
de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van
€550.000,- (GS besluit 999802-99981 2) te verhogen met
€275.000,- en vast te stellen op €825.000,-;
2. besluit te publiceren in het provinciaal blad;
3. PS te informeren via inliggende brief.

Op 1 7 oktober 201 7 hebben wij de regeling jonge landbouwers’ (Jola)
vastgesteld en daarbij het plafond bepaald op € 550.000,-. Uw Staten
zijn hier schriftelijk over geïnformeerd (999802-99981 2). De regeling
voorziet in een subsidie van maximaal € 20.000,- voor duurzame
investeringen voor agrariërs met een leeftijd tot maximaal 40 jaar.
Op 8 mei jl. hebben wij besloten om het plafond te verhogen met
€ 275.000,- tot € 825.000,-. Het oude plafond was niet toereikend om
alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Met deze verhoging
is het mogelijk om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren.
De verhoging draagt bi] aan de gewenste versnelling van het POP3.
De regeling wordt tot 2020 jaarlijks opengesteld. Het niet verhogen van
het plafond zou er toe leiden dat aanvragers opnieuw een aanvraag
doen bij de volgende tender. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten en
meer administratie voor de provincie en voor de aanvrager.
De regeling wordt jaarlijks door alle provincies gelijktijdig opengesteld.
In 9 van de 1 2 provincies is het subsidieplafond niet toereikend. Het
beeld is dat alle provincies voornemens zijn het plafond te verhogen.
De verhoging is landelijk afgestemd met het Nederlands Agrarisch
jongeren Kontakt (NAjK), de Nederlandse koepelorganisatie voor
agrarische jongeren.
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De verhoging wordt gedekt met 50% EU middelen en 50% provinciale
middelen met dekking uit de reserve Europese projecten
landbouwsubsidies.

Hoogachtend,
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