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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de lande-

lijke investeringsregeling voor jonge boeren

Geachte heer Bolhuis,

Op 15 oktober jl. ontvingen wij uw schriftelijke vragen over de landelijke investerings-

regeling voor jonge boeren

Uw vragen op basis van artikel 41 Reglement van orde beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1.

ls GS met ons van mening dat de investeringsregeling Jonge Landbouwers (JOLA)
een goede stimulans is voor de landbouw en werkgelegenheid binnen Drenthe?

Antwoord 1.

Wij zijn van mening dat naast innovatieregelingen een landeliike investerings-

regeling Jonge Landbouwers (JOLA) een goede stimulans kan ziin voor de

landbouw en werkgelegenheid in Drenthe. De wiizigingen in het Gemeen-

schappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 bieden echter

meer mogelijkheden aan jonge landbouwers. ln de eerste piiler is aangegeven

dat tot maximaal 2% beschikbaar kan komen als top-up voor ionge landbou-

wers. lJitgaande van een budget van € 732 milioen in 2019/2020 voor piiler 1,

betekent dit dat er jaarlijks ongeveer € 14,6 milioen beschikbaar kan komen

voor jonge landbouwers. Daarnaast kunnen ionge landbouwers ook gebruik

maken van maatregelen in het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 die

de innovatie en concurrentiekracht stimuleren. Hiervoor zal provinciale cofi-

nanciering beschikbaar komen.
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Yraag2.
Kan GS aangeven om hoeveel subsidie het gaat in de provincie Drenthe en wie dit (in
POP2) financiert?

Antwoord 2.

Wij kunnen dit niet aangeven. De investeringsregeling Jonge Landbouwers is

een regeling die door het Rijk wordt beheerd en gefinancierd. Administratie,

subsidieverlening, (financiële) rapportage en verantwoording vindt door het

R'rjk plaats. De provincie Drenthe heeft vanaf de start van de lLG-periode in

2007 (waarin fussen Rijk en provincies afspraken ziin gemaakt over een breed
pakket van maatregelen voor het landelijk gebied) tot en met 2010 een pro-

vinciale bijdrage beschikbaar gesteld, aanvullend op het nationale budget.

Vraaq 3.

ls GS bereid bij het IPO te bepleiten dat de regeling wordt voortgezet in POP3 (vanaf

2015)?

Antwoord 3.

Voortzetting van de regeling is een riiksverantwoordeliikheid. W'| ziin bereid

om in het IPO te bepleiten dat het Rijk de regeling bl'rift voortzetten en te be-

pleiten dit financieel vanuit de Rijksbegroting te ondersteunen. Een biidrage

vanuit het reguliere Europese POP3-budget (2" piile) rs nref direct noodza-

kelijk voor het voortbestaan van de regeling en wii vinden het niet nodig om te

pleiten voor een Europese bijdrage uit POP3 voor dit doel. Zeker ook met in-

achtneming van de andere faciliteiten die het GLB in de periode 2014-2020

biedt voor jonge landbouwers (zie vraag 1).

Vraag 4.

Wat zou dit betekenen voor de financiering vanaf 2015?

Antwoord 4.

Jonge landbouwers kunnen via maatregelen die innovaties op het boerenerf

stimuleren toegang tot Europese middelen in POP3 kriigen. Het is nu nog niet

bekend hoe de Europese middelen over de verschillende maatregelen in

POPS worden verdeeld. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is,

zullen wij u hierover informeren.

Hoogachtend

Gedep Staten van Drenthe,
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 VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
                           STATENFRACTIE DRENTHE          
 
 
 
 
Aan de Voorzitter Provinciale Staten 
De heer J.Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen,  11 oktober 2013 
 
Ond.: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO; de landelijke investeringsregeling voor jonge boeren.           
 
 
 
Geachte Voorzitter, 
 
De investeringsregeling Jonge Landbouwers (JOLA) is een succesvolle regeling die jonge 
landbouwers financiëel ondersteunt. Deze regeling wordt gefinancierd vanuit POP2. Het is echter nog 
onzeker of deze regeling ook zal worden voortgezet in POP3. 
 
Voor Drenthe is de landbouwsector van groot belang. Ook wil Drenthe graag werkgelegenheid 
vasthouden en de leefbaarheid op het platteland in stand houden. Het ondersteunen van jonge 
landbouwers past daar bij. 
 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de VVD fractie de volgende vragen: 
 

1. Is GS met ons van mening dat de investeringsregeling Jonge Landbouwers (JOLA) een goede 
stimulans is voor de landbouw en werkgelegenheid binnen Drenthe? 

2. Kan GS aangeven om hoeveel subsidie het gaat in de provincie Drenthe en wie dit (in POP2) 
financiert? 

3. Is GS bereid bij het IPO te bepleiten dat de regeling wordt voortgezet in POP3 (vanaf 2015)? 
4. Wat zou dit betekenen voor de financiering vanaf 2015? 

  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Egbert Bolhuis, VVD Statenfractie 
 


