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De leden van 

 Provinciale Staten 
 
Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid dr. ir. B.G. Meerburg 
( VVD ) over Jonge boeren- en tuindersregeling 
 
 
 
Als gevolg van het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 
doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid dr. ir. B.G. 
Meerburg toekomen. 
 
Inleiding van de vragensteller: 
In een brief die onlangs door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) aan het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) verzonden is, spreekt deze organisatie haar zorg uit over het 
verdwijnen van de landelijke investeringsregeling voor jonge boeren. Volgens het NAJK is vooral 
de overname van een bedrijf voor jonge boeren lastig. 
De provincies en het ministerie van Economische Zaken werken momenteel aan een nieuw 
nationaal plattelandsontwikkeling programma voor de periode 2014-2020 (POP3). Hierin zou 
opname van een investeringsregeling voor jonge boeren wenselijk zijn, zeker gezien het feit dat 
de Europese Commissie juist de mogelijkheid heeft gecreëerd om vanaf 2015 jonge boeren op 
provinciaal niveau te ondersteunen. 
 
Vraag 1 : 
Is het College van Gedeputeerde Staten het ermee eens dat boeren en tuinders een belangrijke 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland in Gelderland en het voorkomen van 
krimp? 
 
Antwoord: 
Ons college is van mening dat de Gelderse land- en tuinbouw een belangrijke rol heeft bij de 
sociaaleconomische vitaliteit van het platteland. De Gelderse land- en tuinbouw kan in die zin 
een positieve invloed hebben op de vergrijzing en de bevolkingskrimp, maar is niet het enige 
antwoord op het vraagstuk van de krimp.   
 
Vraag 2 : 
Is het College van Gedeputeerde Staten ten principale bereid om vanaf 2015 aan jonge 
Gelderse boeren en tuinders (revolverende) kredietfaciliteiten ter beschikking te stellen, om zo 
agrarische bedrijfsovernames te bevorderen en vergrijzing van de sector te voorkomen? 
    
Antwoord: 
Nee, het GAJK vraagt in haar brief aan de provincie om voortzetting van de regeling zoals die de 
afgelopen jaren door het Rijk is ingevuld. Daarnaast kan worden opgemerkt dat van de 
beschikbare middelen in pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) al verplicht 
2% wordt vrijgesteld ter ondersteuning van jonge boeren. Landelijk omvat dit circa mln./jaar. 
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Vraag 3 : 
Wordt er in IPO-verband over nagedacht om voor alle provincies een gelijksoortige 
investeringsregeling voor jonge boeren en tuinders te ontwerpen en te implementeren? Zo ja, 
wat behelst deze regeling? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
De provincies staan in beginsel ook positief tegenover steun aan jonge boeren in de 2

e
 pijler van 

het GLB. Over het programma in de 2
e
 pijler (Plattelandsontwikkelingsprogramma - POP3) 

voeren de provincies nog intensief overleg met het Ministerie van Economische Zaken. 
De ambities in POP 3 zijn nu al groter dan het beschikbare budget. Om voor de jonge boeren in 
de 2

e
 pijler nog iets extr kenen is overheveling van geld uit de 1

e
 pijler nodig. 

De "jonge boeren" zouden daarom hun lobby moeten richten op de landelijke 
volksvertegenwoordiging. 
Wij zijn er voorstander van dat er voor heel Nederland één uniforme regeling komt. 
We kunnen op dit moment echter nog niet aangeven op welke wijze de steun aan jonge boeren 
vorm en inhoud gaat krijgen.  
 
Vraag 4 : 
Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om over bovenstaande nader in overleg te 
treden met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK)?  
 
Antwoord: 
Als college zijn wij te allen tijde bereid om in overleg te gaan.  
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 

 


