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Datum

Schriftelijk vraag over subsidie aan jonge boeren

16 februari 2016
Ons kenmerk

C2184227/3917737
Uw kenmerk

Geachte heren,

Contactpersoon

Bij brief van 22 januari 2016, ingekomen op 27 januari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

P.L.A. (Paul) van Enckevort
Telefoon

(073) 681 21 36
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Hoe gaat de provincie deze regeling onder de aandacht brengen van deze

pvenckevort@brabant.nl
Bijlage(n)

Persbericht van het Rijk

doelgroep?
Antwoord: De (subsidie)Regeling Jonge Landbouwers wordt opengesteld met
middelen van de Europese Unie en de provincies en niet met middelen van het
Rijk zoals in verschillende media gemeld. De openstelling van 1 maart tot 15
april 2016 vormt onderdeel van de afspraken die de provincies met het Rijk
hebben gemaakt. Dit geldt ook voor de uitvoering ervan, die voor deze
openstelling geheel door het Rijk wordt verzorgd.
Aanvullend op de landelijke communicatie die in de tweede helft van januari is
gestart (zie bijgevoegd landelijk persbericht) zullen wij een persbericht
verspreiden. Dit doen wij aansluitend op ons besluit over deze openstelling voor
Brabant (voorzien op 23 februari 2016). In dit persbericht wordt de doelgroep
verwezen naar de website van Stimulus Programmamanagement voor de
benodigde informatie voor aanvragers (zie ook antwoord op vraag 2).

2. Heeft de provincie haar organisatie klaar staan voor het benutten van het
fonds?
Antwoord: Ja. Er is sprake van provinciale regelingen met provinciale
subsidieplafonds. Voor onze provincie gaat het voor deze openstelling om een
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

subsidieplafond van 1,12 mln. euro dat geheel door de Brabantse doelgroep
kan worden benut. Aanvragers kunnen met hun vragen terecht bij Stimulus dat
ook de toegangspoort vormt tot het landelijke ICT-systeem voor het indienen van
aanvragen. Stimulus is de uitvoeringsorganisatie van de provincie in het kader
van onder meer het POP3-programma in Brabant en beperkt zich voor specifiek
deze openstelling alleen tot bovengenoemde twee functies. RVO.nl zorgt, als
uitvoeringsorganisatie van het Rijk, voor de behandeling van aanvragen en
vervolgens de afwikkeling van projecten.
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3. Wat wordt de procedure voor jonge boeren die geïnteresseerd zijn in deze
regeling?
Antwoord:. Er wordt gewerkt met een tenderprocedure en een lijst van
investeringen waaruit jonge boeren kunnen kiezen. Projectaanvragen, die
binnen het tijdsbestek van de openstellingsperiode via de website van Stimulus
zijn ingediend en aan alle subsidie-eisen voldoen, worden beoordeeld en
gerangschikt op basis van selectiecriteria. De investeringen in de lijst hebben elk
een puntenwaardering voor een eenduidige selectie en eenvoudige afhandeling
van aanvragen waardoor de uitvoeringskosten beheersbaar blijven. Bij
overschrijding van het subsidieplafond worden alleen de ontvankelijke
aanvragen gehonoreerd met investeringen waaraan volgens deze lijst de meeste
punten zijn toegekend. Als er meerdere subsidieaanvragen precies dezelfde
score hebben waardoor het beschikbare budget van de tender wordt
overschreden, dan bepaalt (conform landelijke afspraak) loting binnen die
groep welk project voor subsidie in aanmerking komt. De lijst en het aantal
punten per investering is een landelijke afspraak en gebaseerd op de mate
waarin de investering bijdraagt aan verduurzaming en innovatie.

4. Provincies kunnen eigen accenten aanbrengen. Is Brabant dat van plan en
wat zijn deze accenten?
Antwoord: Ja. Binnen de landelijke afspraken en kaders voor de eerste
openstelling heeft Brabant alleen de mogelijkheid om enkele items uit de
landelijke lijst van 14 investeringen te schrappen. Op basis van een besluit dat
we naar verwachting op de korte termijn hierover nemen, zal de
subsidieregeling met de investeringslijst voor Brabant in ons provinciaal blad
wordt gepubliceerd.
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5. Vanaf volgend jaar moeten de provincies de regeling geheel op eigen

Ons kenmerk

initiatief uitvoeren. Welke route volgt de provincie Noord-Brabant daarbij?
Antwoord: Voor de volgende jaarlijkse openstellingen willen wij de
investeringslijst voor Brabant aanvullen met investeringen met een meer
innovatief karakter. Daarmee willen we met deze regeling beter aansluiten op
ons beleid.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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