‘s-Hertogenbosch, 16 oktober 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: stand van zaken plattelandsontwikkelingsprogramma POP3
Geacht college,
Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen,
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verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland .
Bij de vorige plattelandsontwikkelingsprogramma’s POP1 en POP2 was de Rijksoverheid verantwoordelijk voor
de uitvoering. In het geval van POP3 is dat de provincie, die de subsidies verstrekt. POP3 loopt van 2014 tot
2020.
Voorbeelden van POP3-subsidies in de provincie Noord-Brabant zijn Innovaties voor precisiebemesting (2015),
Jonge Landbouwers (2016) en Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven
(2017).
Voor de agrarische sector, zowel agrarische ondernemers als agrofood-ketenpartners, zijn de
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een belangrijk stimuleringsinstrument om te innoveren, verduurzamen en
concurrerender te worden. Helemaal in lijn dus met uw eigen ambities in het Bestuursakkoord.
Gelet op het grote belang van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s voor de Brabantse landbouw is het CDA
benieuwd hoe de uitvoering van plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 ervoor staat.
Wij hebben voor u daarom de volgende vragen:
1.

Wat is de stand van zaken van plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 in Brabant?
a) Ligt de uitgifte van de voorziene begroting per subsidiemaatregel op schema?
b) Worden de termijnen voor het beoordelen van subsidieaanvragen én voor uitbetaling binnen de gestelde
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Awb-eisen gehaald?
c) Reageert de beoogde doelgroep conform de verwachting op de oproepen?
Indien niet, wat is hiervan de reden?

2.

Stemt u de invulling van de subsidiemaatregelen af met:
a) naburige provincies teneinde concurrentie te voorkomen?
b) de Rijksoverheid, daar waar het met agrarische sectoren afgesproken doelen t.a.v. innovatie en
duurzaamheid betreft?

3.

Wat zijn de eerste bevindingen en ervaringen van de nieuwe, decentrale opzet van POP3 door de provincie?
In het bijzonder die van de subsidiemaatregelen die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ton Braspenning
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Op citaat: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Algemene wet bestuursrecht.

