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Geachte heren Van Dalen en Kuipers,

ln uw brief van 19 oktober 2017 stelde u een aantal vragen over de Regeling fysieke
investeringen voor agrarische ondernemingen. Deze vragen beantwoorden wij als
volgt.

Vraaq I
De besproken regeling geeft de hoogste waardering (10 punten) op de investeringslijst
en dus de grootste kans op subsidietoekenning aan landbouwmachines. ln hoeverre
zijn GS het met ons eens dat deze beleidskeuze onvoldoende recht doet aan het in-
novatieve en verduurzamende karakter dat de regeling zou moeten hebben?

Antwoord 1

Het opstellen van de investeringslijst is mede tot stand gekomen door (lande-
lijke) experts, waarbij gekeken is naar het innovatieve en verduurzamende
karakter van de investeringen. De investeringen die op de lijst staan dragen
allen in meer of mindere mate bij aan de verduurzaming van de landbouw. De
maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma richt zich met name op
de uitrol van nieuwe technieken naar de grote groep boeren. De investeringen
richten zich onder andere op duurzamere technieken om de bodemkwaliteit te
verbeteren, het stimuleren van het gebruik van precisielandbouw en tech-
nieken om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.
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Vraas2
De beslissing tot toekenning van de subsidie gebeurt op basis van een lijst met inves-
teringen die door GS is opgesteld. ln hoeverre kunnen PS over het algemeen deze
opstelling en de gevolgen hiervan politiek beoordelen vanuit hun kaderstellende rol?

Antwoord 2
U voert uw kaderstellende rol uit bij het vaststellen van de verordening; op
23 september 2015 hebt u de Verordening POP3 subsrdies vastgesteld. Uit-
voering van de Verordening gebeurt door Gedeputeerde Sfafen door middel
van openstellingsbesluiten. De openstellingsbesluiten worden gepubliceerd in
het Provinciaal blad en worden kenbaar gemaakt via de landbouwbladen.

Vraaq 3
ln hoeverre zijn GS het met Groenlinks en D66 eens dat er een te kleine mogelijkheid
is op democratische controle door de vaststelling van criteria en bijbehorende waarde-
ringen op bovenregionaal c.q. landelijk niveau?

Antwoord 3
WIzijn het niet met u eens. Er is voldoende democratische controle. De
methodiek voor vaststelling van criteria, bijbehorende waarderingen op boven-
regionaal c.q. landelijk niveau en aansluitend daarop de verantwoording wordt
bepaald door de spe/regels die zijn opgenomen in de Europese verordening
voor het Plaftelandsontwikkelingsbeleid en de wijze waarop dit in het lande-
lijke programmadocument is uitgewerkt. Een landelijk Comité van Toezicht,
waarin onder andere het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), landsdelige vertegenwoordigers voor de provincies, Unie van Water-
schappen, de Europese Commissie en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
Nederland zijn vertegenwoordigd bewaakt de uitvoering van het Plattelands-
ontw i kke I i ng s progra m m a.

Vraaq 4
Welke mogelijke verbeteringen zien GS omtrent het betrekken van het Drents Par-
lement bij toekomstige vergelijkbare beleidskeuzes in het kader van haar contro-
lerende taak?

Antwoord 4
Het Drentse parlement wordt op diverse momenten in het kader van haar con-
trolerende taak betrokken. Op het moment van het vaststellen van de kaders
van de Verordening, in de begrotingscyclus en op momenten van het vast-
stellen van beleidskeuzes zoals recent met het vaststellen van het Program-
m a Toe ko m stge r ichte La nd bouw.

Hoogachtend

Gede

ffi""
Staten van Drenthe,

/ , voorzitte_\



   

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe  
Dhr. J. van Aartsen 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex.art.41 RvO betreffende regeling fysieke investeringen 
voor agrarische ondernemingen 
 

Assen, 19 oktober 2017 
 
Geachte heer Van Aartsen, 
 
De provincie Drenthe stelde in februari 2017 de POP3-maatregel “fysieke investeringen voor 
agrarische ondernemingen” open. Er is in samenwerking met onder andere het Rijk en het 
RVO op landelijk niveau een investeringslijst opgesteld. Uit deze lijst hebben Gedeputeerde 
Staten (GS) vervolgens een aantal investeringen geselecteerd voor de betreffende regeling. 
Ondanks dat D66 en GroenLinks positief staan tegenover het initiatief dat GS hebben 
getoond om Europese gelden voor onze provincie binnen te halen, hebben onze fracties 
twijfels bij diverse aspecten van de regeling. 

De regeling, die volgens de subsidieverordening o.a. behoort bij te dragen aan “het 
versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw” 
(Statenstuk 2015-688, pagina 4), geeft voorrang aan het subsidiëren van landbouwmachines 
ten behoeve van niet-kerende grondbewerking (bijvoorbeeld woelpoten en cultivators)1; 
hiervan valt het innovatieve gehalte sterk te betwisten. Ten tweede lijkt een democratisch 
tekort te ontstaan door de op landelijk niveau geregelde totstandkoming van de regeling. 
Provinciale Staten (PS) hebben hierdoor namelijk weinig tot geen mogelijkheid voor 
democratische controle op de inhoud van de regeling, de beoordelingscriteria en de 
wegingen van de diverse criteria.   
 
D66 en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen voor het college van GS: 
 
1. De besproken regeling geeft de hoogste waardering (10 punten) op de investeringslijst en 

dus de grootste kans op subsidietoekenning aan landbouwmachines. In hoeverre zijn GS het 

met ons eens dat deze beleidskeuze onvoldoende recht doet aan het innovatieve en 

verduurzamende karakter dat de regeling zou moeten hebben?  

2. De beslissing tot toekenning van de subsidie gebeurt op basis van een lijst met 

investeringen die door GS is opgesteld. In hoeverre kunnen PS over het algemeen deze 

opstelling en de gevolgen hiervan politiek beoordelen vanuit hun kaderstellende rol?  

3. In hoeverre zijn GS het met GroenLinks en D66 eens dat er een te kleine mogelijkheid is 

op democratische controle door de vaststelling van criteria en bijbehorende waarderingen op 

bovenregionaal c.q. landelijk niveau? 

4. Welke mogelijke verbeteringen zien GS omtrent het betrekken van het Drents Parlement 

bij toekomstige vergelijkbare beleidskeuzes in het kader van haar controlerende taak? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van D66,    Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Jurr van Dalen     Hans Kuipers 

                                                           
1
 http://www.snn.eu/upload/documenten/subsidies/pop3/drenthe/maatregel-2/maatregel-2-fysieke-

investeringen-voor-agrarische-ondernemingen-16-febr-2017.pdf  

http://www.snn.eu/upload/documenten/subsidies/pop3/drenthe/maatregel-2/maatregel-2-fysieke-investeringen-voor-agrarische-ondernemingen-16-febr-2017.pdf
http://www.snn.eu/upload/documenten/subsidies/pop3/drenthe/maatregel-2/maatregel-2-fysieke-investeringen-voor-agrarische-ondernemingen-16-febr-2017.pdf


Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering

van agrarische ondernemingen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 januari 2017, kenmerk 5.2/2017000261, team

Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-

subsidies provincie Drenthe, Provinciaal Blad 5440 van 2016), hierna te noemen de Verordening;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening;

 

overwegende dat het wenselijk is dat agrarische ondernemingen kunnen investeren in innovatie en

modernisering voor verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een

verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap,

ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de volgende nadere regels ten opzichte van de Verordening vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad

waarin het wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

dr. H.C. J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

 

 

Uitgegeven 16 februari 2017

 
 

Artikel 1 Openstelling en subsidieplafond
1. De maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemin-

gen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 2, van de Verordening, wordt opengesteld voor

de periode van 20 februari 2017 tot en met 1 mei 2017.

2. Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,--.

3. Het subsidieplafond bestaat voor € 500.000,-- uit ELFPO-middelen en voor € 500.000,-- uit provin-

ciale middelen.

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteit
Als uitwerking op het gestelde in artikel 2.1.1 van de Verordening wordt alleen subsidie verstrekt voor

investeringen genoemd in Bijlage 1 behorende bij dit openstellingsbesluit en voor de daarin genoemde

subsidiabele activiteiten.

 

Artikel 3 Aanvraag
Onverminderd het gestelde onder de artikelen 1.7 van de Verordening geldt:
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1. een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het Samenwerkingsver-

band Noord-Nederland (SNN) door middel van een daarvoor ontwikkeld webportaal dat bereikbaar

is via www.snn.eu/pop3;

2. een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een volledig ingevuld format

projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen. Hiervoor dienen door het SNN ver-

strekte vaste formats te worden gebruikt;

3. per landbouwbedrijf kan onder dit openstellingsbesluit slechts één keer subsidie worden verkregen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten
1. In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening wordt subsidie alleen verstrekt voor de volgende

kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de investering:

a. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;

b. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de

marktwaarde van de activa;

c. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;

d. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu- en economisch gebied.

2. In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening, wordt geen subsidie verstrekt voor

voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 

Artikel 5 Hoogte subsidie
Onverminderd het gestelde onder artikel 2.2.4 van de Verordening geldt:

a. de maximale hoogte van een subsidie bedraagt € 100.000,--;

b. geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,.

 

Artikel 6 Selectiecriteria, weging en selectie
1. Gedeputeerde Staten maken voor het bepalen van de onderlinge rangschikking als bedoeld in

artikel 1.15 en artikel 2.2.5 van de Verordening voor de verdeling van de subsidie een afweging

tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de scores van de investeringslijst in

bijlage 1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van het gemiddelde van de aangevraagde

investeringscategorieën.

2. In aanvulling op artikel 1.15 van de Verordening worden de projecten gerangschikt op volgorde

van de meeste behaalde punten naar het kleinste aantal behaalde punten.

3. In het geval dat het subsidieplafond zal worden overschreden door een aanvraag, waarbij het

gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond of indien

het subsidiebedrag wordt overschreden door meerdere aanvragen en de onderlinge rangschikking

tussen de aanvragen gelijk is, kunnen Gedeputeerde Staten besluiten dat het subsidieplafond

wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om de investering die zorgt/de investeringen die

zorgen voor de overschrijding van het subsidieplafond te subsidiëren.

 

Artikel 7 Verplichtingen aanvrager
1. In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder e, is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen

twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de acti-

viteit.

2. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient binnen drie jaar na de subsidiebeschikking te

zijn ingediend.

3. In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder i, is de subsidieontvanger niet verplicht om één maal

per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

4. In afwijking van artikelen 1.23 en 1.25 verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad

waarin het wordt geplaatst.
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Bijlage 1 Investeringslijst van fysieke investeringen gericht op innovatie en modernisering

van agrarische ondernemingen
 

ScoreToelichting en subsidiabele kostenInvestering 

6SubsidiabelZonnepanelen1

Alleen in combinatie met asbestsanering van daken.

 

Niet subsidiabel

Kosten voor asbestsanering van daken.

6 Warmtekracht bio2

4 Warmtekracht regulier3

8SubsidiabelEnergiezuinige opslag van gewas-

sen

4

Investeringen in opslagen i.c.m. koeling met behulp van zonne-energie.

Investeringen in opslagen met energiezuinige koelcellen, zoals ULO-koelcel-

len.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Opslagen zonder zonne-energie en/of zonder energiezuinige koelcellen.

5SubsidiabelPad cooling in stallen voor veehou-

derij

5

Pad cooling systeem voor in stallen (zorgt voor koeling van binnenkomende

lucht via verdamping).

Bijbehorende installatiekosten.

6SubsidiabelWarmtewisselaar in stallen6

Warmtewisselaar inclusief onderdelen van het systeem voor het regelen

van de temperatuur in stallen op basis van lucht-lucht of water-lucht.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Lucht-lucht: De warmtewisselaar zorgt voor verwarming van de stal door

de warmte van de afgevoerde stallucht over te dragen op de verse buiten-

lucht. Omdat de stallucht warmer is dan de buitenlucht wordt via een

warmtewisselaar de warmte overgebracht op de inkomende buitenlucht.

Hierdoor energiebesparing.

 

Medium-lucht: systemen zoals een water-lucht-systeem waarbij verwarmde

stallucht water in het systeem verwarmt. Dit verwarmde water kan vers in-

komende lucht weer verwarmen.

Ook zijn er systemen waarbij de aardwarmte via water de verse ventilatie-

lucht verwarmt. Hierdoor hoeft er minder bijgewarmd te worden.

 

Niet subsidiabel

Reguliere verwarminssystemen. Deze worden niet gezien als warmtewisse-

laar. Het is noodzakelijk om warmte of koelte te hergebruiken (wisselwerking)

om te warmen of te koelen.

8SubsidiabelMestscheidings-, mestdrogings- en

mestverwerkingsinstallatie (of

combinatie)

7

Mestscheidingsinstallatie: Scheidingsapparatuur voor mest.

Mestdrogingsinstallaties.

Mestverwerkingsinstallaties.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Gebouwen waarin de installaties worden ondergebracht.

5Een biobed of een biofilter is een filterinstallatie voor luchtuitstootvermin-

dering door filterend materiaal dat uit de natuur komt, zoals houtsnippers

of kokosschalen in combinatie met micro-organismen en schimmels.

Biobed of biofilter8

 

Subsidiabel

Alle onderdelen van het biofliter of biobed.

De bijhorende installatie die de te reinigen luchtstroom door het biobed of

biofilter blaast.

 

Niet subsidiabel

Een (biologische) luchtwasser waarin het biofilter kan worden gebruikt. Enkel

het biofilter zelf is subsidiabel.

9De bedoelde systemen zijn onder andere:Systemen voor precisielandbouw

betreffende plaats specifieke bemes-

9

systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder over-

lapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffenting, plaats specifieke gewasbescher-

bij het planten, zaaien, aanaarden op het moment dat het gewas er aantoon-

baar om vraagt;

ming, plaats specifieke opbrengst-

meting of plaats specifieke bewate-

ring inclusief GPS/GIS-apparatuur systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering

en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest

met NIRS indien dit meteen wordt doorvertaald in het doseren;

systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest bij maïs;

systemen voor het meten van opbrengsten op oogst- en rooimachines.

 

Subsidiabel

Alle soorten precisiebemesters.

Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw.

Alle soorten bewateringssytemen voor precisielandbouw.
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Alle soorten opbrengstmeetsystemen voor precisielandbouw.

Spuitdoppen voor gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw.

GPS en GIS-apparatuur voor deze systemen.

Samenstelkosten van de digitale bodemkaart ten behoeve van de GPS en

GIS-apparatuur voor deze systemen.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem dat

kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

Bijhorende software (bijvoorbeeld software om de rijpaden uit te stippelen).

9SubsidiabelGPS voor koeien10

Alle soorten GPS-systemen voor koeien (mogelijke doelen: tracking in veld

of stal, bijhouden gezondheid koe, bijhouden afgifte melk etc.).

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Computersoftware, laptops/computers, tablets etc. voor het ontvangen/in-

voeren/sturen van GPS-gegevens.

8SubsidiabelInvesteringen ten behoeve van sti-

mulering weidegang

11

Automatische selectiepoort weiden.

Kavelpad voor koeien.

Bijbehorende installatie- en aanlegkosten.

 

Niet subsidiabel

Investeringen indien er na de investering geen weidegang (120 dagen, 6

uur per dag of 720 uren per jaar) op het bedrijf wordt toegepast.

Computersoftware, laptops/computers, tablets etc. voor het ontvangen/in-

voeren/sturen van GPS-gegevens.

6SubsidiabelKoematras, waterbed12

Matrassen voor koeien om op te rusten.

Waterbedden voor koeien om op te rusten.

Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

 

Niet subsidiabel

Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden.

Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.

10SubsidiabelMachines voor niet kerende grond-

bewerking

13

Machines ten behoeve van niet kerende grondbewerking, zoals cultivators,

woelpoten, etc.

Investeringen in (directe) zaaimachines die zonder voorbewerking kunnen

zaaien, zoals schijvenzaaimachines en machines ten behoeve van niet keren-

de grondbewerking in combinatie met een zaaimachine.

GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit

systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

Bijbehorende installatiekosten.

10SubsidiabelMachine voor grondbewerking en

zaaien tegelijk

14

Machines die werkgangen combineren door tegelijk grond te bewerken én

te zaaien/poten/planten.

GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit

systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

Bijbehorende installatiekosten.

8SubsidiabelMechanische onkruidbestrijding15

Investeringen in technieken ten behoeve van mechanische onkruidbestrijding,

zoals schoffelwerktuigen, eggen, frezen en branders voor de veehouderij,

akkerbouw, glastuinbouw en/of fruitteeltsector met als doel het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit

systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Meerkosten voor gebruik van drift reducerende additieven.

9Spuitmachine bestemd voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen

of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-,

Spuitmachine met restvloeistof re-

ductie in de akkerbouw, bloembol-

16

boom-, fruit- of vollegrondsteelt, waarbij het ontstaan van restvloeistof in

de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% wordt gereduceerd.

len-, boom-, fruit- of vollegrond-

steelt

 

Subsidiabel

Een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon

water en spuitvloeistof (gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit).

Een spuitmachine waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste

moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden

door een selectieve doseringseenheid.

GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit

systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Let op: het percentage restvloeistofreductie moet worden vermeld in het

projectplan en op de offerte bij het betaalverzoek.
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Niet subsidiabel

De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders zijn niet subsidiabel. Enkel

het systeem dat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

8SubsidiabelGebruik spuittechnieken die drift

vergaand reduceren, zoals wings-

prayer en luchtondersteuning

17

Investeringen in een spuitmachine met driftreducerende technieken, zoals

driftarme doppen, elektrische kantdoppen, luchtondersteuning of wingspray-

er.

Investeringen in driftreducerende technieken, zoals driftarme doppen, elek-

trische kantdoppen, luchtondersteuning of wingsprayer.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Kosten voor gebruik van driftreducerende additieven.

6SubsidiabelOpen watervoorzieningen voor

pluimvee, inclusief aanleg waterlei-

dingen en dergelijke

18

Open watervoorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor

een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een na-

tuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen

en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bij-

voorbeeld ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (on-

diep) badderen.

(Aanleg) waterleidingen voor de open watervoorziening voor pluimvee.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Zwemvoorzieningen: Zwemwater is geen vereiste voor deze optimale wa-

tersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel.

Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem. Dit is geen optimaal

natuurgetrouw watersysteem en daarmee niet subsidiabel.

 

Een open watervoorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toege-

staan. De open watervoorziening moet binnen de stal plaatsvinden. De open

watervoorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiënevoorschriften

voldoen. Voor wettelijke voorschriften moet u zelf de vereisten van de (lokale)

overheid raadplegen.

8SubsidiabelInstallaties voor het desinfecteren

van water, oppervlaktes en dergelij-

ke

19

Electrolyse-installaties met als doel een duurzame desinfectie van bacteriën,

schimmels, gisten en virussen.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Installaties die middelen gebruiken die niet biologisch afbreekbaar zijn en

residuen achterlaten.

4SubsidiabelHerinrichting erf en aanleg opvang-

voorzieningen voor tegengaan erfaf-

spoeling

20

Systemen die erfafspoeling opvangen en zuiveren zonder restlozing (Bijvoor-

beeld biofilter, Phytobac).

Systemen voor wasplaatsen/inrichtingen met een opvangvoorziening voor

verontreinigd waswater.

Zuiveringssystemen voor schoonspuitplaatsen die het water dusdanig zui-

veren, dat dit geloosd kan worden op oppervlaktewater, waaronder een

olievetscheider

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Aanleg (verharde) schoonspuitplaats.

Uitbreiding erf zonder maatregelen om erfafspoeling tegen te gaan.

7SubsidiabelWaterbeheer voorzieningen ter ver-

laging van risico's van verontreini-

21

Een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en

afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad, waarmee erfafspoelingging door erfafspoeling bij een vee-

houderij gescheiden blijft van regulier rioolsysteem; inclusief de buizen, goten, richels

voor afvoer van met voer- of mestresten vervuild water naar de daarvoor

bestemde opslagput.

Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf

gescheiden blijft van regulier rioolsysteem; inclusief de buizen, goten, richels

voor afvoer.

Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfaf-

spoeling bij regen.

Opvangsysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

 

Let op: enkel de opgesomde voorzieningen zijn subsidiabel. De volgende

kostenposten zijn expliciet niet subsidiabel.

Overkapping voor een voederopslag.

Overkapping voor een mestopslag.

Kosten voor herinrichting van het erf.

Erfverharding.

Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere

riolering.

Kuilplaten of sleufsilo's.

Installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een

overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de

bodem of het oppervlaktewater.

Waterzuiveringsinstallatie.
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7SubsidiabelGerichte watergeefsystemen, bij-

voorbeeld druppelirrigatie, onder-

22

Investeringen in druppelirrigatiesystemen.

grondse dripirrigatie, nachtvorstbe-

regening

Ondergrondse dripirrigatiesystemen.

Beregeningssystemen ten behoeve van het voorkomen van bevriezing.

Bijbehorende installatie- en aanlegkosten.

 

Niet subsidiabel

Jaarlijkse (onderhouds)kosten of aanpassen (overige) watergangen.

4SubsidiabelTeelt beschermende maatregelen

in de fruitteelt

23

Investeringen in maatregelen ten behoeve van voorkoming schade door

regen, hagel, vogels en bedreigende vliegen, zoals de Suzukivlieg.

Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabel

Meerkosten voor advisering of vervanging van een overkapping.

 

Toelichting

Deze openstelling is de eerste openstelling waarmee wij landbouwers willen stimuleren om door inno-

vatie en modernisering te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van

modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op het gebied

van innovatie, vooral gericht op innovatie en modernisering in duurzaamheid, kunnen versterken en

hun koploperspositie op het gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden.

 

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn,

volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of

hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde

goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

 

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met innovatieve en duurzame investeringen. Op deze lijst

zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor inno-

vatie en modernisering, zodat niet een minimumscore is opgenomen voor rangschikking. De score per

investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie

en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid,

ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

 

De investeringen zijn zo gekozen dat zij bijdragen aan één of meerdere thema's zoals die benoemd zijn

in het plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland, namelijk:

a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met

nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

b. beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de

handelsketen of het verminderen van marktfalen;

c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als

resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en

oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en

minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

d. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiege-

bruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie,

productie van hernieuwbare energie);

e. klimaatadaptatie (door het tegengaan dan wel het verminderen van de effecten van grotere wa-

tertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);

f. verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid

bij de interactie tussen mens en dier;

g. behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

 

De openstelling is gericht op een bredere uitrol van gewenste investering(en) voor innovatie en moder-

nisering van agrarische ondernemingen. Het gaat om investeringen die weliswaar door voorlopers al

gedaan zijn, maar waarbij een bredere uitrol onvoldoende op gang komt en stimuleren van het gebruik

beleidsmatig van belang geacht wordt. De openstelling richt zich daarmee vooral op de brede uitrol

van innovaties binnen de agrarische sector (Verordening: artikel 2.2.1, lid 1, sub b.). In dit geval is er al

veel bekend over de investering en zijn 'innovativiteit' en 'kans op succes' minder relevant, kosteneffi-

ciëntie en effectiviteit zijn van groter belang. Voor het stimuleren van dit soort vernieuwingen wordt

gekozen voor het werken met een investeringslijst, waarop investeringen worden vermeld die, gelet

op de doelstelling van de openstelling, bewezen kostenefficiënt en effectief zijn.

 

De investeringslijst is gebaseerd op de investeringslijst van openstellingen voor fysieke investeringen

in verduurzaming van agrarische ondernemingen voor jonge landbouwers.
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De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan

de hand van de score op innovatie en modernisering in combinatie met de beleidsscore, zoals opgeno-

men in bijlage 1.

 

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de gemid-

delde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld

en gedeeld door het aantal investeringen.
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