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Verzenddatum

Betreft: 2e openstelling POP3 verplaatsingsregeling
glastuinbouwbedrijven

13 FEB, 2019
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.

1167828/1167883
Uw kenmerk

Op 1 2 februari jI. hebben wij het volgende besloten:
1.

de uitvoeringsregeling POP3 te wijzigen conform bijgaand
wijziging s besluit;
2. het openstellingsbesluit voor verplaatsing van
glastuinbouwbedrijven POP3 vast te stellen en het subsidieplafond
te bepalen op € 4.000.000,00;
3. besluiten 1 en 2 en te publiceren in het Provinciaal blad;
4. P5 te informeren middels bijgevoegde brief.
Toelichting
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 2 februari jI. hebben wij
opnieuw een aantal wijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn
vooral juridisch-technisch van aard om te voldoen aan Europese
regelgeving voor POP3. 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, binnen de reikwijdte van
deze uitvoeringsregeling. Deze sturing betreft met name de
selectiecriteria, subsidiabele activiteiten en uiteraard het
subsidie Plafond.
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Besluit 2: openstellingbesluit bedrjfsverplaatsing glastuinbouw en
bepaling van het subsidieplafond op € 4.000.000,-.
Op 1 8 april 201 7 hebben wij uw Staten geïnformeerd over de eerste
openstelling van de POP3 verplaatsingsregeling voor de glastuinbouw in
Noord-Holland (934242-935259). De eerste openstelling vond plaats in
de periode van 3 mei 201 7 tot en met 28 februari 201 8. Het
subsidieplafond was € 9,3 mln. Er zijn daarbij 9 aanvragen ingediend,
waarvan er 3 zijn afgewezen. Totaal is er aan subsidie € 4.440.940,00
(50% EU en 50% TWIN-H) verleend voor 6 aanvragen. Er was daarmee
sprake van onderuitputting.
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Greenports in
onze provincie hebben aangegeven dat zij kansen zien voor nieuwe
bedrijfsverplaatsingen. Wij hebben mede daarom besloten om de
regeling opnieuw open te stellen en het subsidieplafond te bepalen op
€ 4.000.000,00 (50% EU en 50% TWIN-H). De openstellingsperiode is
van 25 februari tot en met 2 mei 201 9.
De regeling kent een tenderprocedure. De selectiecriteria zijn vrijwel
ongewijzigd ten opzichte van de eerste openstelling. Het te behalen
aantal punten wordt met name bepaald door:
•

•

het glastuinbouwconcentratiegebied waar de bedrijfsverplaatsing
naar toe gaat: de hoogste waardering wordt gegeven aan
verplaatsing in de Greenport Aalsmeer, vervolgens Alton, Grootslag
en Agriport;
het effect van de verplaatsing op energieverbruik, milieu, landschap
en landbouwstructuur: het kan daarbij gaan om de locatie waar het
glas verdwijnt evenals de nieuwe locatie.

Ook bedrijven binnen de Greenport Aalsmeer, die vanuit het ZuidHollandse deel verplaatsen naar het grondgebied van Noord-Holland
komen in aanmerking temeer omdat er alleen subsidie wordt verleend
voor de nieuwbouw.
-

Andere essenties uit de regeling zijn dat:
• subsidie alleen wordt verleend voor de te realiseren glastuinbouw
op de nieuwe locatie;
• subsidie niet kan worden verkregen voor sloop- en saneringskosten
(dit kan niet binnen het POP);
• de maximale subsidie bepaald wordt door het areaal glas dat wordt
afgebroken, te vermenigvuldigen met factor van € 30,- per m2 te
saneren glas; hiermee sturen we met de regeling dat er tegenover
de subsidie voor de nieuwbouw ook een evenredig areaal glas
elders wordt gesloopt;
• de minimale subsidie €250.000,- is en de maximale subsidie
€1 .000.000,-. De ondergrens is om te voorkomen dat er veel kleine
projecten worden ingediend waardoor de uitvoeringskosten van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de regeling
onevenredig hoog worden.
In de toelichting op het openstellingsbesluit wordt uitgebreid ingegaan
op de beleidsmatige context en de motivatie voor de selectiecriteria.
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Een volgende openstelling in het kader van het POP3 is voorzien in
december 2019, en betreft de regeling Jonge Landbouwers.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

R.M. Bergkamp
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