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Betreft: Wijziging Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland,
wijziging Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL
2016-2021), beleidsregel verlagen subsidie POP, vaststelling LEADER,
openstelling regeling Jonge landbouwers.

Verzenddatum

Kenmerk
764953/764965

Geachte leden,

Uw kenmerk
-

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u de volgende besluiten over het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van ons college
ter kennis.
Op 15 december 2015 hebben wij uw staten geïnformeerd over de
implementatie POP3 voor Noord-Holland. In deze brief hebben wij
aangekondigd dat wij u begin 2016 informeren over het vervolg van de
implementatie POP3 in Noord-Holland.
Op 16 februari 2016 hebben wij besloten:
1. de beleidsregels verlagen subsidie POP Noord-Holland vast te
stellen;
2. de wijzigingen van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies NoordHolland vast te stellen;
3. het openstellingsbesluit voor de regeling Jonge landbouwers vast te
stellen en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 780.000,-;
4. de lokale ontwikkelingsstrategie voor LEADER ‘Kopkracht’ vast te
stellen;
5. instellingsbesluit Lokale actiegroep LEADER vast te stellen;
6. het openstellingsbesluit voor artikel 3.5.1. beheer van de uitvoering,
promotie en voorlichting LEADER vast te stellen en het
subsidieplafond te bepalen op € 500.000,-;
7. de wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur-en landschapsbeheer
Noord-Holland 2016-2021 vast te stellen.
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Toelichting:
Het POP is een Europees subsidieprogramma gericht op duurzame
landbouw en plattelandsontwikkeling. Bij besluit 1 zijn de
sanctiebepalingen POP uitgewerkt in beleidsregels op basis van de
Europese voorschriften. De sanctiebepalingen gelden voor
subsidieaanvragers en treden in werking indien aanvragers zich niet
houden aan de subsidievereisten.
De regeling voor jonge landbouwers onder besluit 3 vloeit voort uit het
convenant POP3 waarin is afgesproken dat provincies een landelijk
uniforme regeling voor jonge landbouwers financieren en uitvoeren. De
regeling richt zich op investeringen in de verduurzaming van
landbouwbedrijven. Wij ondersteunen daarmee het beleid zoals
verwoord in onder meer de agenda Landbouw en Visserij die wij in
december 2015 hebben verlengd tot er een nieuwe beleidsagenda is
vastgesteld. Besluiten 4, 5 en 6 betreffen de goedkeuring van de
zogenoemde ‘Lokale ontwikkelingsstrategie’ (LOS) LEADER, die is
ingediend naar aanleiding van de openstelling LEADER begin 2015 (brief
547348/559055). LEADER is een verplicht onderdeel van het POP. Er is
naar aanleiding van de openstelling één strategie in Noord-Holland
ingediend. Deze heeft betrekking op de Kop van Noord-Holland. De
strategie is positief beoordeeld door het mede door ons ingestelde
landelijk selectiecomité LEADER. Wij hebben het advies van het
selectiecomité overgenomen.
Met het POP3 ondersteunen wij het vigerend beleid van de provincie
gericht op de verduurzaming en innovatie in de landbouw. Over een
aantal onderdelen vindt landelijk overleg plaats over de mogelijkheden
voor de implementatie voor de provincies en sturing op de
uitvoeringskosten van RVO.nl. Wij informeren u de komende maanden
over de vervolg besluiten over het POP3.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

