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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De Negentiende POP3 openstelling voor subsidieverlening
Aanleiding
POP3 staat voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en is gericht
op verduurzaming en innovatie van de landbouw en de daarmee verbonden
thema’s zoals transitie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Dit subsidieprogramma loopt tot en met 2020 en de uitvoering
ervan ligt vooral bij de provincies. Met de Europese POP3-middelen verdubbelt
de provincie de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s en die van
de waterschappen waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Daar staat tegenover
dat de uitvoering van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelings-programma 3
Noord-Brabant (ofwel POP3-subsidieregeling) dient te voldoen aan de Europese
randvoorwaarden.
In dit kader hebben Gedeputeerde Staten € 560.000 beschikbaar gesteld voor
de nieuwe openstelling Fysieke investeringen voor verduurzaming en innovatie
van landbouwbedrijven van jonge landbouwers. Via deze statenmededeling
informeren wij u hierover.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd de gewijzigde POP3-subsidieregeling voor Brabant met de
voorgestelde openstellingen vast te stellen en PS hierover te informeren. De
daarvoor benodigde voorwaarden zijn geregeld met eerdere GS-besluiten (zie
statenmededeling van 7 september 2015).

Kernboodschap

Datum

1. Wij stellen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 € 560.000
beschikbaar voor ondersteuning van jonge landbouwers om hun bedrijf te
moderniseren en te innoveren.
De jonge landbouwers openstelling vindt jaarlijks plaats en kent telkens weer
een grote belangstelling onder de doelgroep. Jonge landbouwers tot 41
jaar kunnen in genoemde periode een aanvraag indienen voor een
investering om hun bedrijf de verduurzamen en te innoveren. Daarvoor is,
conform afspraken met het Rijk en de andere provincies, een landelijke lijst
opgesteld van type investeringen die voor subsidie in aanmerking komen.
Daarvoor kan maximaal 20.000,- euro subsidie worden gekregen met
maximaal 30% van het investeringsbedrag. Dit is een tendersystematiek: aan
elk van de type investeringen zijn landelijk verschillende
duurzaamheidsscores toegekend. Hierdoor ontvangen alleen projecten
subsidie die het meest bijdragen aan het doel van de openstelling. Zo heeft
bijvoorbeeld precisielandbouwtechnologie een hogere score dan
zonnepanelen. Dit alles staat in detail in de subsidieregeling die de
aanvragers kunnen raadplegen.
De lijst van investeringen waaruit kan worden gekozen, bestaat dit jaar uit
28 categorieën. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zie de
statenmededeling van december 2019, hebben we geen categorieën uit de
landelijke lijst geschrapt om de keuzemogelijkheden voor aanvragers niet
teveel te beperken.
De onderstaande tabel geeft weer hoe vaak welke type investering in de
vorige openstelling 2019/2020 voorkwam in de aanvragen en welke typen
investeringen vorig jaar zijn geschrapt. Een aanvraag kan meerdere
investeringen bevatten. Emissiearme vloeren staat boven aan de lijst, terwijl
zonnepanelen alle jaren in de top 3 staan. Doordat de afgelopen
openstelling fors werd overtekend, is met het beschikbare bedrag van €
560.000 voornamelijk subsidie verleend voor aanvragen voor emissiearme
vloeren in de veehouderij.
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categorie
Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij
Zonnepanelen en zonnecollectoren
Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische
Systemen om plaatsspecifiek te kunnen werken in het kader van
precisielandbouw.
Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of
koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen
Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte
activiteiten
Voorzieningen voor weidegang
Pad cooling in stallen voor veehouderij
Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
Automatisch ruwvoermengsysteem
Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging
door erfafspoeling
Windmolen
Kleine windturbine
Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
Emissie arme stalsystemen voor de varkenshouderij
Mechanische mestscheidingsinstallatie
Machine om een grondbewerking uit te voeren en zaaien en poten/planten
tegelijk.
Koematras, waterbed
Varkensvriendelijke vloeren
Open water voorzieningen voor pluimvee
Biobed of biofilter
Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de
vloeren van pluimveestallen
Luchtwassystemen in de veehouderij
Omgekeerde osmose
Systemen om productierisico’s te verkleinen
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Consequenties

1. De JoLa-openstelling ondersteunt investeringen van jonge landbouwers om
hun bedrijf te verduurzamen en te innoveren.
Europese en internationale zaken
POP3 is één van de Europese programma's waarin de provincie een belangrijke
rol vervult. De andere zijn het OP-Zuid (gericht op kennis, innovatie en MKB) en
Interreg (internationale projectmatige samenwerking op meerdere thema's).

Communicatie
De Negentiende wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal
Blad. Naar verwachting zal ook deze openstelling fors worden overtekend en
tot teleurstellingen kunnen leiden bij aanvragers. Dit wordt voorkomen door een
actieve communicatie naar de doelgroep over dit risico, met name voor
aanvragen van investeringen die een relatief lage duurzaamheidsscore hebben.
Daarbij werken we samen met ZLTO, NAJK en BAJK (Nederlands resp.
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Brabantse Agrarisch Jongeren Contact, de belangenorganisatie voor deze
groep) om de regeling wederom actief te communiceren naar hun achterban
 De jonge landbouwers openstelling wordt landelijk gecommuniceerd door
RVO.nl en in Brabant op de website van Stimulus gezet.
 De openstellingen worden bekend gemaakt via websites, digitale
nieuwsbrieven en mailings van de provincie en ZLTO.
Vervolg
PS worden eind 2021 geïnformeerd door middel van een voortgangsrapportage
over de resultaten van POP3 tot en met 2021.
Bijlagen
Geen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A.F. Meulepas, ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer drs. S.A. Willems, sawillems@brabant.nl.
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