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Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

Factsheet POP3 Brabant – Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van 

agrarische ondernemingen van jonge landbouwers  

 

Openstelling van 1 december 2016 tot en met 15 januari 2017 

 

→ Paragraaf 4 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant 

→ Totaal beschikbare subsidie: €  560.000 

→ Subsidiepercentage = 30% 

→ Min. subsidie = € 10.000. Max. subsidie = € 20.000 
→ Max. projectduur = 3 jaar 

→ Digitaal indienen projectvoorstellen van 1 december 2016 t/m 15 januari 2017 via 

www.stimulus.nl (onder POP3 Brabant – aanvragen/beheren). 

 

Doel 

Het doel van de regeling is om jonge boeren, na bedrijfsovername, te steunen bij verduurzaming van 

hun bedrijven, in de vorm van het plegen van bepaalde typen investeringen. Met de investeringen 

wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, 

dierenwelzijn, volks- en of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. 

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende fysieke investeringen in de verduurzaming van een 

landbouwbedrijf: 

- Zonnepanelen; 

- Windmolen; 

- Mestvergister; 

- Warmtekracht werkend op biomassa; 

- Warmtekracht regulier (niet werkend op biomassa); 

- Kleine windturbine (zonder vergunning); 

- Systemen voor precisielandbouw betreffende plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke  

gewasbescherming of plaatsspecifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur; 

- Machines voor niet kerende grondbewerking; 

- Machine voor spitten en zaaien tegelijk; 

- GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden; 

- Pad cooling in stallen voor veehouderij; 

- Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij; 

- Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling 

bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, 

fruit- of vollegronds- of bedekte teelt; 

- Spuitmachine met restvloeistof-reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of 

vollegrondsteelt. 
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Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door jonge landbouwers. De vereisten hiervoor staan onder 

specifieke voorwaarden. 

 

Specifieke voorwaarden 

De subsidievereisten, specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.4.4 

van de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant. 

 

U valt onder de definitie jonge landbouwer, als u aan de onderstaande vereisten voldoet: 

- De aanvrager van deze subsidie is op datum van indiening van de aanvraag niet ouder dan 40 

jaar. (Voorbeeld: U dient op 2 maart de subsidieaanvraag in en op 3 maart wordt u 41. Dan 

voldoet u aan het leeftijdscriterium voor de subsidie Jonge Landbouwers.)  

- U heeft een erkende, landbouwkundige opleiding afgerond of beschikt over tenminste drie 

jaar werkervaring op een landbouwbedrijf. 

- U vestigt zich voor het eerst als bedrijfshoofd of heeft zich, in geval van een project om te 

voldoen aan de normen van de Unie voor landbouwproductie, ten hoogste 24 maanden als 

bedrijfshoofd gevestigd op het landbouwbedrijf waarop het project is gericht.  

- U heeft langdurig zeggenschap over het landbouwbedrijf met betrekking tot beslissingen op 

het gebied van beheer, voordelen en financiële risico’s. 

 

Verder is van belang, dat u ten minste mede-belast bent met de dagelijkse bedrijfsvoering. U moet 

tenminste een blokkerende zeggenschap hebben over ondernemingsbeslissingen met een financieel 

belang van meer dan € 25.000. Wanneer u geen blokkerende zeggenschap heeft, kan uw 

tegenbeslissing altijd nog verworpen worden. Een blokkering vanaf € 10.000 is voldoende. Een 

blokkering vanaf € 30.000 voldoet niet, omdat u dan de beslissingen tussen € 25.000 en € 30.000 niet 

kunt blokkeren. 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project (TSK).  

Voorwaarden voor de berekening van het subsidiebedrag zijn opgenomen in artikel 2.4.9 van de 

Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant.  

 

De basis is, dat de hoogte van het subsidiebedrag 30% van de TSK is, met een minimum van € 10.000 

en een maximum van € 20.000. Vervolgens kunt u kiezen uit twee manieren om de subsidie te laten 

berekenen:  

- Berekening op basis van een verlaging per niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd: hierbij 

vindt er een verlaging van 20% van het subsidiebedrag plaats voor elke niet-jonge 

landbouwer als bedrijfshoofd in het bedrijf, tot een maximale verlaging van 80%. 

- Berekening van de subsidie, op basis van de verdeling van het eigen vermogen van het 

landbouwbedrijf. 
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Bij de keuze voor subsidieberekening op basis van het eigen vermogen is een accountantsverklaring 

verplicht. 

 

Op https://mijn.rvo.nl/pop3-noord-brabant-jonge-landbouwers-2016 kunt u rekenvoorbeelden voor 

deze twee opties vinden. 

 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie, 

per openstelling, plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd. De 

selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling, zijn opgenomen in artikel 2.4.10 van de 

subsidieregeling POP3 Brabant. De onderlinge rangschikking wordt bepaald op basis van het 

(gemiddeld) aantal punten van de investeringscategorie(ën) in de lijst van Fysieke investeringen 

gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven in bijlage 1. 

 

Proces van aanvraag tot beschikking 

De Jonge Landbouwers regeling wordt, in tegenstelling tot alle andere POP3 regelingen, volledig 

uitgevoerd door RVO.nl. Eventuele vragen over de regeling of met betrekking tot het subsidieproces 

kunnen bij RVO.nl gesteld worden door (op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur) contact op te 

nemen met het klantcontactcentrum: 088-0424242. 

Tot en met uiterlijk 15 januari 2017 kunnen aanvragen worden ingediend. Daarna is indiening of 

aanvulling niet meer mogelijk. Aangeraden wordt om aanvragen zo vroeg mogelijk, en niet pas op 

het laatste moment, in te dienen. 

Let op! U logt in met uw DigiD voor het doen van uw aanvraag. Uw aanvraag moet ondertekend 

worden middels een tan-code. Deze ontvangt u op uw mobiel of u dient een tan-code lijst aan te 

vragen via het klantcontactcentrum 088-0424242. Dit duurt 2-3 werkdagen. 

Alleen ontvankelijke aanvragen, aanvragen die volledig zijn ingediend en aanvragen die voldoen aan 

de subsidievereisten, zoals genoemd in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 

Noord-Brabant 2014-2020, worden in behandeling genomen.  

Alle ontvankelijke aanvragen worden gerangschikt op basis van de selectiecriteria (zie artikel 2.4.10 

in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020). De 

ontvankelijke en gerangschikte aanvragen worden, voor zover deze binnen het subsidieplafond 

vallen, op basis van het aanvraagformulier en de (verplichte) bijlagen getoetst op financieel-

technische zaken.  

Naar aanleiding van deze toets is het mogelijk dat er vragen worden uitgezet bij de aanvragers. Na 

tijdige en afdoende beantwoording van deze vragen en het voldoen aan de voorwaarden voor 

subsidie, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking. Aanvragen die buiten het subsidieplafond 
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vallen, kwalitatief onvoldoende zijn of niet voldoen aan de voorwaarden voor subsidie ontvangen 

een afwijzingsbeschikking.  

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode, ontvangt u een 

beslissing op uw aanvraag voor subsidie. 

 

Meer informatie 

Kijk op de website www.stimulus.nl of www.rvo.nl voor uitgebreide informatie. Voor meer 

informatie over de openstelling ‘Jonge Landbouwers (01-12-2016 – 15-01-2017)’ kunt u (op 

werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur) terecht bij het klantcontactcentrum van RVO.nl via 088-

0424242. 
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