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Kern mededeling:

GE-PME

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een plafondverhoging van de subsidiebijdrage van de P0P3-maatregel 'regeling jonge Landbouwers (JOLA), openstelopenbaarheid
ling 2018'. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd Provinciale Staten te inforopenbaar
meren over openstellingsbesluiten op grond van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma (P0P3) Flevoland 2014-2020.
Portefeuillehouder

,

Hofstra, H.J.
Mededeling:

Op 6 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten het besluit tot de vierde openstelling van de maatregel 'regeling jonge landbouwers' uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (P0P3) genomen. Daarbij is
het subsidieplafond vastgesteld op een bedrag van € 340.000. Dit besluit is gepubliceerd in het Provinciaal Blad (2018-50, onder nummer PRB 2018-8443, d.d. 1511-2018).
De openstellingsperiode van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 heeft 35
subsidieaanvragen opgeleverd. Op dit moment worden de aanvragen door RVO.nl
beoordeeld. Daarbij is in ieder geval duidelijk dat er voor een hoger subsidiebedrag is aangevraagd dan dat er opengesteld is. Met het in 2018 vastgestelde plafond kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Door het subsidieplafond
te verhogen naar € 374.000 wordt mogelijk gemaakt dat meer ingediende projecten, die aan de gestelde criteria en instapeisen voldoen, gehonoreerd kunnen
worden. De verhoging van het subsidieplafond wordt mogelijk gemaakt door het
besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 5 februari 2019 om over te gaan tot overcommittering (10%) op het P0P3 budget.
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Wijzigingsbesluit tot Openstelling
van regeling Jonge landbouwers
JOLA 2018 P0P3
Provinciaal Blad - Vierde openstelling P0P3 regeling jonge landbouwers JOLA
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Wijzigingsbesluit tot Openstelling van 'regeling jonge landbouwers - openstelling 2018'
van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Flevoland 2014 - 2020 (P0P3)
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Overwegende dat:
Zij bij besluit van 6 november 2018, kenmerk 2321128, het Besluit tot Openstelling van
de 'regeling jonge landbouwers-openstelling 2018' van de Subsidieverorciening
Plattelandsontwikkeling Flevoland 2014 - 2020 (P0P3) hebben vastgesteld;
In besluiten: artikel 2 van dit besluit is vermeld dat het subsidieplafond voor de in dit
besluit genoemde periode van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 € 340.000
bedraagt.
Gedurende de opstellingsperiode aanzienlijk meer aanvragen voor subsidie zijn ingediend
dan van tevoren was ingeschat;
Dit voor Gedeputeerde Staten aanleiding geeft om het in artikel 2
genoemde subsidieplafond te verhogen.
BESLUITEN:
De volgende wijziging vast te stellen van het 'Besluit tot Openstelling van de 'regeling
jonge landbouwers-openstelling 2018' uit de Subsidieverordening P0P3 Flevoland 2014 2020 (P0P3)', wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2. Subsidieplafond
In artikel 2a Subsidieplafond, wordt '€ 340.000' vervangen door '€ 374.000'.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 15 november 2018, zijnde
de publicatiedatum in het Provinciaal Blad Nr. 2018-50 onder nummer PRB 20188443.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 26
maart 2019.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

.ÖXB T. van der Wal
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Wijzigingsbesluit tot Openstelling van de ‘regeling jonge landbouwers-openstelling 2018’ van de
Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Flevoland 2014 – 2020 (POP3)
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Overwegende dat:
Zij bij besluit van 6 november 2018, kenmerk 2321128, het Besluit tot Openstelling van de
‘regeling jonge landbouwers – openstelling 2018’ van de Subsidieverordening
Plattelandsontwikkeling Flevoland 2014 - 2020 (POP3) hebben vastgesteld;
In besluiten: artikel 2 van dit besluit is vermeld dat het subsidieplafond voor de in dit besluit
genoemde periode van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 € 340.000 bedraagt.
Gedurende de opstellingsperiode aanzienlijk meer aanvragen voor subsidie zijn ingediend dan van
tevoren was ingeschat;
Dit voor Gedeputeerde Staten aanleiding geeft om het in artikel 2 genoemde
subsidieplafond te verhogen.
BESLUITEN:
De volgende wijziging vast te stellen van het 'Besluit tot Openstelling van de ‘regeling Jonge
landbouwers – openstelling 2018’ uit de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014 – 2020 (POP3)’,
wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2. Subsidieplafond
In artikel 2a Subsidieplafond, wordt '€ 340.000' vervangen door '€ 374.000'.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 15 november 2018, zijnde de
publicatiedatum in het Provinciaal Blad Nr. 2018-50 onder nummer PRB 2018-8443.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 26 maart
2019.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,

