Wijziging Verordening subsidies
plattelandsontwikkelingsprogramma
2014-2020
(Verordening POP 3-subsidies
provincie Drenthe)
Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, @ (kenmerk), team
Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Verordening subsidies
plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP 3-subsidies provincie Drenthe)

Gedeputeerde Staten van Drenthe;
gelet op artikel 1.2 Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020(Verordening
POP 3-subsidies provincie Drenthe);
overwegende dat de regio Veenkoloniën een regio is die landbouweconomisch achterblijft en de
verbetering van de kwaliteit van zetmeelaardappelen leidt tot een verbetering van de economische
prestaties van deze sector in dit gebied.

BESLUIT(EN):

De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, zoals
vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Drenthe van 23 september 2015,
nummer J-7, gepubliceerd in Provinciaal Blad nummer 6832 van 2015 en laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 3 april 2018, Provinciaal Blad nummer 2662 van 2018, te
wijzigen:

Aan hoofdstuk 2 wordt na paragraaf 8 een nieuwe paragraaf toegevoegd.

Paragraaf 9 Fysieke investering voor industriële verwerking van agrarische producten
(zetmeelaardappelen)
Artikel 2.9.1Subsidiabele activiteit
1. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen bij de verwerker van
zetmeelaardappelen, waarbij de investeringen tot meerwaarde leiden voor zowel de
verwerker als de telers van de zetmeelaardappelen door het verhogen van de
toegevoegde waarde van de zetmeelaardappelen.
2. De investeringen hebben betrekking op de (eerste) toepassingen van nieuwe
technieken, producten of processen. Het gaat onder andere om het verbeteren van
de ingangscontroles bij de verwerker (zoals beeldherkenning en andere nieuwe
technieken) om onder meer de eiwitsamenstelling in de zetmeelaardappelen te
kunnen bepalen, met als doel een verdere kwaliteitsverbetering in de
zetmeelaardappelen.
3. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op
tenminste één van de volgende thema's:
a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een
meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen,
meerwaardecreatie;
b. beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire
producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
c. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een
zuiniger energie-gebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door
omschakeling op hernieuwbare
energie, productie van hernieuwbare energie).

Artikel 2.9.2

Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan:
a) landbouwers en groepen van landbouwers
b) verwerkende bedrijven in de zetmeelaardappel sector
c) landbouwcoöperaties

d) groepen of samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer van de hiervoor
genoemde doelgroepen.

Artikel 2.9.3 Subsidiabele kosten
1. Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:
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 koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal
de marktwaarde van de activa;
e.

algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a;

f.

kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

2. In het openstellingsbesluit kunnen de volgende kosten subsidiabel worden gesteld:
a.

kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

b. kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten of merken;
c.

kosten van koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de
marktwaarde van de activa;

d. voorbereidingskosten zoals bedoeld in artikel 1.12, leden 3 en 4.

Artikel 2.9.4 Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 2.9.5 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) efficiëntie.

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,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

Uitgegeven: Klik om een datum in te voeren.

