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Verzenddatum
Betreft: Openstellingsbesluiten POP3 niet productieve investeringen
water en de regeling Jonge landbouwers 2018

16 NOVI 2018
Kenmerk

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:

1141 349/1 141350

Uw kenmerk

Op 1 3 november 201 8 hebben wij besloten:
1. de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland te wijzigen
conform bijgaand wijzigingsbesluit;
2. het openstellingsbesluit voor regeling Jonge landbouwers vast te
stellen en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 550.000,00;
3. het openstellingsbesluit voor de regeling ‘niet-productieve
investeringen water’ vast te stellen en daarbij het subsidieplafond te
bepalen op € 800.000,00;
4. Besluit 1, 2 en 3 te publiceren in het Provinciaal Blad;
Besluit 1: Uitvoeringsregeling POP3
In het convenant voor het POP3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma)
tussen rijk en provincies, is afgesproken dat provincies één uniforme
POP3-modelregeling hanteren. Voor ons is dat de Uitvoeringsregeling
POP3 subsidies Noord-Holland. Deze is op 1 0 november 201 5
vastgesteld. In verband met nieuwe inzichten en regelgeving wordt
deze regeling periodiek gewijzigd. Op 1 3 novemberjl. hebben wij
opnieuw een aantal wijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn
vooral juridisch-technisch van aard. De wijzigingsvoorstellen zijn
landelijk opgesteld en getoetst aan de Europese verordeningen voor het
POP3. De wijzigingen zijn voor alle provincies gelijk en worden door alle
1 2 provincies overgenomen in hun provinciale POP-regelingen. Wij
sturen via het openstellingsbesluit (zoals bij besluit 2 en 3) binnen de
reikwijdte van deze uitvoeringsregeling. Deze sturing betreft met name
de selectiecriteria, subsidiabele activiteiten en uiteraard het
subsidie Plafond.
Besluit 2: Openstellingsbesluit regeling Jonge landbouwers (jola) en
bepaling van het subsidieplafond op € 550.000,00
Wij hebben besloten om de POP3-regeling Jonge landbouwers open te
stellen. In het convenant POP3 is afgesproken dat alle 1 2 provincies
deze regeling telkens gelijktijdig openstellen. Dit is inmiddels de vierde
openstelling van deze regeling in het kader van het POP3 periode 201 4NH 0001
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2020. De eerdere openstellingen waren resp. in maart 2016 en
december 2016 en 201 7. De laatste openstelling is beoogd in 2020.
De regeling Jonge Landbouwers is landelijk opgesteld, en heeft als doel
om jonge landbouwers te stimuleren om te investeren in de
verduurzaming van het bedrijf. De regeling voorziet in een subsidie van
maximaal €20.000,00 voor jonge landbouwers (max. 40 jaar) voor
investeringen in de verduurzaming van het bedrijf. Jonge ondernemers
beschikken veelal over beperkte financiële mogelijkheden, waardoor
investeringen gericht op de verduurzamingen achterblijven. De hoogte
van de subsidie wordt bepaald door de omvang van de investering en
het aandeel in het bedrijf.
In nauw overleg met de Nederlands Agrarisch Jongerencontact (NAJK) is
de lijst voor investeringen die voor subsidie in aanmerking komen
uitgebreid ten opzichte van de vorige openstelling. Investeringen
komen voor de lijst in aanmerking als zij eenduidig als duurzaam
kunnen worden aangemerkt, eenvoudig controleerbaar en verifieerbaar
zijn en bovendien ook van enige omvang zijn. Dit met name om
uitvoeringskosten en —risico’s van de regeling te beperken. Wij hebben
de keuze om bepaalde investeringen uit te sluiten, maar wij hebben
ervoor gekozen om de investeringslijst geheel over te nemen. Op deze
wijze heeft de ondernemer voldoende mogelijkheden om voor zijn
situatie de beste keuze te maken. De hoogte van het subsidieplafond is
bepaald naar rato van het aandeel dat Noord-Holland heeft in het POP3
programma voor deze regeling. Het is 50% gedekt vanuit EU middelen
en 50% vanuit provinciale middelen.
Een aandachtspunt dat we ook bij de vorige openstellingen specifiek
onder de aandacht hebben gebracht is het feit dat twee van de
investeringscategorieën kleine windturbines en windmolens betreffen.
Subsidies worden alleen verstrekt indien de aanvrager over alle
benodigde vergunningen beschikt. Er is daarom geen strijdigheid met
ons beleid over wind op land.
Besluit 3: openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water
Dit betreft een tweede openstelling van de regeling Niet productieve
investeringen water (hst 2.6 van de UVR van besluit 1) in het kader van
het POP3 periode 201 4-2020. De eerste openstelling was in oktober
2016 (nr. 834073-8341 70). De regeling is bedoeld voor
(bovenwettelijke) investeringen in maatregelen voor de waterkwaliteit en
-kwantiteit in het kader van POP3.
Bij verkennende gesprekken met de drie waterschappen heeft
waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangegeven binnen hun gebied geen
grote projecten te voorzien die nog binnen de POP3 periode uitgevoerd
kunnen worden. De hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands
Noorderkwartier voorzien wel projecten in hun gebied die op korte
termijn kunnen worden gerealiseerd. Om deze reden wordt de regeling
alleen voor deze twee waterschapsgebieden opengesteld.
Financiële dekking:
De dekking van het subsidieplafond van € 800.000,00 is 50% EU
middelen en 50% provinciale middelen. Om te voorkomen dat wij veel
kleine projecten krijgen die leiden tot hoge uitvoeringskosten voor de
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) is de minimale te
verlenen subsidie bepaald op€ 350.000,00.
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Uitvoeringskosten

De openstellingen brengen uitvoeringskosten met zich mee voor
RVO.nl. Met deze kosten is reeds rekening gehouden bij de eerdere
raming van €3,82 mln voor het provinciale aandeel van de
uitvoeringskosten van RVO.nl voor het hele POP3.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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