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c

lnleiding

a. Algemeen
De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma2Ol4-2020 (Verordening POP3-
subsidies provincie Drenthe) is de basis om POP3-subsidies te kunnen verstrekken. Het POP3 is

onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het nationale programma

POP3 is opgesteld door het Rijk, de provincies, de landbouwsector en maatschappelijke organi-
saties.

Voorgesteld wordt paragraaf 10 toe te voegen aan hoofdstuk 2. Paragraaf 2.10 betreft de moge-
lijkheid tot het verstrekken van een subsidie ten behoeve van innovatieontwikkeling biodiversiteit
en vergroening in de Veenkoloniën. Dit is een specificering van paragraaf 2.7, die gaat over sa-
menwerking voor innovaties.

b. Europese aspecten
Op 16 februari 2015 heeft de Europese Commissie het POP3 goedgekeurd. Vanuit de Europese
Unie (EU) worden monitorings- en evaluatievoorwaarden opgelegd. Deze worden uitgevoerd door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Econom ie/werkgelegen heid
Het POP3 is erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland en van de landbouw in
het bijzonder, een krachtige impuls te geven en daarmee stimuleert het direct de economie en werk-
gelegenheid op het platteland.

d. Participatie

De tekst van paragraaf 21O is in samenwerking met het SNN en het RVO tot stand gekomen

RVO: is betaalorgaan voor POP3-subsidies.

SNN: voert samen met RVO de regeling voor de drie noordelijke provincies uit.

Provincies Groningen en Fryslán: onze noordelijke partners.

Advies

1 . De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramm a 2014-2020 (Verordening POP3-
subsidies provincie Drenthe) te wijzigen door paragraaf 10 toe te voegen aan hoofdstuk 2 en door
de mogelijkheid op te nemen ook in een openstellingsbesluit af te kunnen wijken van de gestelde

realisatietermijn.

Doelstelling uit de begroting

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness
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Argumenten

1.1. Het is wenselijk subsrdleverstrekking ten behoeve van innovatieontwikkeling biodiversiteit en ver-
groening in de Veenkoloniën mogelijk te maken
Paragraaf 2.10 is uitsluitend van toepassing op de regio Veenkoloniën, een regio die landbouw-
economisch versterkt kan worden. De landbouw in de Veenkoloniën kenmerkt zich door de teelt
en verwerking van zetmeelaardappelen. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft
grote gevolgen gehad voor de zetmeelsector. Om deze gevolgen te beperken werken de pro-

vincies Groningen en Drenthe samen aan een innovatieprogramma in de Veenkoloniën. Een be-
langrijk thema hierin is om als gebied op een duurzame manier te vergroenen en de biodiversiteit
in het gebied op peil te houden, dan wel te verbeteren. Aanpassing van de verordening maakt het

mogelijk om een openstelling te doen gericht op dit thema. Om deze bedrijven te bereiken,
spelen de Agrarische Natuurcollectieven een belangrijke en verbindende rol. Op deze manier
moet deze openstelling bijdragen aan een betere biodiversiteit in de Veenkoloniën.

1.2. Het is wenselijk is om in een openstellingbesluit af te kunnen wtjken van de gestelde realisatie-
termijn.

Het is onder de huidige verordening alleen toegestaan door middel van de beschikking tot sub-
sidieverlening af te wijken van de gestelde realisatietermijn. Voor de duidelijkheid is het beter in

een openstelling aan te kunnen geven wanneer een project moet zijn gerealiseerd. Het RVO is

akkoord met deze wijziging.

Tijdsplanning

Het POP3 loopt van 2015 tot en met 2020, met uitloop voor de financiële afronding tot en met 2023.

Financiën

Er is geen provinciale cofinanciering voor het op te stellen openstellingsbesluit nodig, omdat de finan-
ciering volledig uit modulatiemiddelen van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid (GLB) worden gefinancierd.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing
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Bijlagen

1. Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe; toevoeging paragraaf 2.10

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 4 juni 2019
Kenmerk: 231 5.312019001 405

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

md/coll
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 juni 2019, kenmerk
2315.3t2019001405;

gelet op artikel 1.2van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma20l4-2020
(Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

BESLUITEN

de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma20l4-2020 (Verordening POP3-
subsidies provincie Drenthe) te wijzigen door paragraaf 10 toe te voegen aan hoofdstuk 2 en door de
mogelijkheid op te nemen ook in een openstellingsbesluit af te kunnen wijken van de gestelde realisa-
tietermijn (bijlage 1 ).

Assen, 9 oktober 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter griffier

md/coll



Bijlage I

Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma2O14-2020 (Verordening
POP3-subsidies provincie Drenthe)

Artikel 1.27,\id 1, komt te luiden:

Subsidieontvanger is verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen drie jaar na datum subsidie-

beschikking of, indien dat eerder is, uiterlijk op I april 2023in te dienen, tenzij in het openstellings-

besluit en/of de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

Aan hoofdstuk 2 wordt na paragraaf 9 een nieuwe paragraaf toegevoegd

Paragraaf 10 Samenwerking voor innovatie biodiversiteit

AÉikel 2.10.1 Subsidiabele activiteit
1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

a. het formuleren van een regionaal of sectoraal plan voor het bereiken van toekomstgerichte

landbouw;

b. de uitvoering van proefprojecten ter uitvoering van het regionale of sectorale plan;

c. monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en opbrengsten van de proef-

projecten.

2. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meer-

dere van de volgende thema's:

a. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop,

met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem,

lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;

b. klimaatmitigatie;

c. klimaatadaptatie;

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

3. De activiteiten dragen bijaan:
a. het streven dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en prestaties levert;

b. het vergroten van draagvlak in het gebied of de sector waar het project op is gericht, of
c. het uitproberen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen de partijen die betrokken zijn bij de

uitvoering van het project.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6, tweede lid, en artikel 210.2, kunnen Gedeputeerde

Staten in een openstellingsbesluit nadere regels stellen omtrent:

a. de deelnemende partijen in het samenwerkingsverband;

b. het minimale aantal bij het samenwerkingsverband betrokken partijen;

c. het thema waarop de activiteit betrekking heeft.

Artikel 2.10.2 Aanvrager
1. De subsidie wordt verleend aan:

a. een gecertificeerd agrarisch collectief;

b. een samenwerkingsverband van twee of meer gecertificeerde agrarische collectieven; of
c. een samenwerkingsverband dat bestaat uit een of meer gecertificeerde agrarische collectie-

ven samen met landbouwers, producentengroeperingen, coóperaties of brancheorganisaties



2

2. Samenwerkingsverbanden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, komen slechts voor subsidie
in aanmerking indien:

a. een deelnemende natuurlijke persoon geen eigenaar is van of zeggenschap heeft over een
deelnemende rechtspersoon, en

b. een deelnemende rechtspersoon niet dezelfde eigenaar heeft als een andere deelnemende
rechtspersoon.

3. lndien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste
lid, onderdeel c, is een gecertificeerd agrarisch collectief dat deelneemt aan het samenwerkings-
verband penvoerder.

AÉikel 2.10.3 Aanvraag
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7, bevat de aanvraag:
a. een beschrijving van het uit te voeren innovatieve project, inclusief een beschrijving van het te ont-

wikkelen, te testen of aan te passen product, proces of procedé;

b. een beschrijving van de verwachte resultaten en van de bijdrage aan de doelstelling om de pro-

ductiviteit en het duurzame beheer van hulpbronnen te verbeteren;
c. een uitwerking van de beoogde activiteiten voor kennisverspreiding van de resultaten met gebruik

van de hiertoe geëigende netwerken;

d. een beschrijving van de interne procedures van het samenwerkingsverband waarmee transpa-
rante werking en besluitvorming gegarandeerd wordt en waarmee belangenconflicten worden
voorkomen.

Artikel 2.10.4 Wei geri ngsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8, wordt subsidie geweigerd:

a. indien er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van hoofdstuk 3
van deze verordening (LEADER)-subsidie is verstrekt;

b. voor kosten gericht op de reguliere bedrijfsvoering van bestaande reguliere samenwerkingsactivi-
teiten;

c. indien steun niet wordt aangevraagd voor een proefproject of de ontwikkeling van nieuwe pro-

ducten, praktijken, processen of technieken in de landbouw-, de voedingsmiddelen- of de bos-
bouwsector;

d. indien de aanvraag niet wordt gedaan door een pas opgericht samenwerkingsverband of netwerk

of het niet gaat om een activiteit die nieuw is voor een reeds bestaand samenwerkingsverband of
netwerk.

Artikel 2.10.5 Subsidiabele kosten
L Voor het formuleren van een regionaal of sectoraal plan wordt subsidie verstrekt voor de volgende

kosten:

a. kosten voor het werven van deelnemers;
b. kosten voor het netwerken om het project goed te definiëren;
c. kosten voor het opstellen van een regionaal of sectoraal plan en de samenwerkingsover-

eenkomst;

d. kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

2. Voor de uitvoering van proefprojecten wordt subsidie verstrekt voor de volgende kosten:
a. coórdinatiekosten van het samenwerkingsverband;

b. kosten voor het verspreiden van resultaten van de proefprojecten;

c. operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van de proefprojecten;

d. kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

3. lndien voor de uitvoering van de proefprojecten een fysieke investering wordt gedaan, wordt sub-
sidie verstrekt voor:
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a. kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
b. kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
c. kosten voor aankoop van grond;

d. kosten van de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de
activa;

e. algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a.

AÉikel 2.í0.6 Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten

Artikel 2.10.7 Rangschikking
Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op basis van de volgende

selectiecriteria:

a. effectiviteit
b. haalbaarheid/kans op succes

c. innovativiteit

d. efficiêntie

Artikel 2.1 0.8 Verplichtingen aanvrager
De subsidieontvanger is verplicht om de resultaten van de activiteit openbaar te maken via het EIP-

netwerk als bedoeld in artikel 57, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en andere geëigende netwerken.


