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POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee
openstellingsbesluiten.
Geachte Statenleden,
In de vergadering van 18 april 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 ZuidHolland het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017
en het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017 vastgesteld.
Daarnaast zijn er in de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland technische wijzigingen
doorgevoerd, is in het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017 het
deelplafond voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met 150.000
euro verhoogd naar 300.000 euro en is besloten om de resultaten van controles op subsidies, die
in het kader van POP-3 verstrekt zijn, openbaar te maken.
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de genomen besluiten.
Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017
Dit betreft paragraaf 2.6 van de Uitvoeringsregeling, de zogenoemde 'niet-productieve
investeringen water' voor een bedrag van 5.948.000 euro. Het opengestelde bedrag bestaat
volledig uit Europese middelen.
De term niet-productieve investeringen betreft investeringen die geen aanmerkelijke stijging van
de waarde of rentabiliteit tot gevolg hebben.
Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: de aanleg en inrichting van
natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen KRW en tevens een buffer vormen voor
emissies naar oppervlaktewater, herstel watersystemen naar hun natuurlijke toestand, herstellen
migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs watergangen,
maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten
(bijvoorbeeld: peil-gestuurde drainage) aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige
aanpassingen in het watersysteem.
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Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor bovenwettelijke activiteiten, in de toelichting van het
openstellingsbesluit wordt deze voorwaarde nader gespecificeerd.
De doelgroep voor de regeling is breed; zowel landbouwers, grondeigenaren, pachters,
landbouworganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten als natuur- en
landschapsorganisaties kunnen aan aanvraag doen.
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017
Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er twee Lokale Actiegroepen actief: de Lokale Actiegroep
Holland Rijnland en de Lokale Actiegroep Polders met Waarden. Elke Lokale Actiegroep (hierna:
LAG) heeft zijn eigen Lokale ontwikkelingsstrategie met elk zijn eigen thema’s en voorwaarden.
De werkingsgebieden van beide Lokale Actiegroepen staan in het openstellingsbesluit vermeld.
Op grond van dit openstellingsbesluit kunnen projecten worden gesubsidieerd die een bijdrage
leveren aan de doelen van de Lokale ontwikkelingsstrategie van de betreffende LAG. Om te
beoordelen of projecten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, een bijdrage leveren aan de Lokale
ontwikkelingsstrategie, wordt advies gevraagd aan de LAG.
De Lokale ontwikkelingsstrategie van Holland Rijnland heeft als hoofdthema ‘Versterking van de
relatie tussen stad en land’ en binnen het hoofdthema de sub thema’s ‘Gezondheid voor mens en
omgeving’ en ‘Circulaire Economie’.
De Lokale ontwikkelingsstrategie van Polders met Waarden heeft als hoofdthema ‘Het versterken
van de stad-land relaties die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het
platteland’ en binnen het hoofdthema de sub thema’s ‘Ontwikkelen van nieuw vraag gestuurd
aanbod van producten, diensten, concepten en ketens’ en ‘Circulaire economie, biobased
economy en duurzame energie’.
De totale LEADER steun is opgebouwd uit een Europees deel (50%), een provinciaal deel (25%)
en een deel van andere overheden (25%). Op grond van het openstellingsbesluit kunnen het
Europese en het provinciale deel worden verleend.
Voor Holland Rijnland wordt een bedrag van 300.000 euro ( = 200.000 euro aan Europese
middelen en 100.000 euro aan provinciale middelen) opengesteld en voor Polders met Waarden
een bedrag van 300.000 euro ( = 200.000 euro aan Europese middelen en 100.000 euro aan
provinciale middelen)
Technische wijziging Uitvoeringsregeling POP-3
De Uitvoeringsregeling POP-3 is met deze technische wijzigingen weer gelijk aan de landelijke
modelsubsidieregeling voor POP-3. De meest in het oog springende wijzigingen betreffen de
berekeningswijze van de subsidiabele loonkosten en de wijze waarop projecten worden
geselecteerd.
Loonkosten (artikel 1.9)
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Naast de standaard wijze van berekenen van het subsidiabele uurtarief van personeel in
loondienst bij de aanvrager, is het nu ook mogelijk het subsidiabele uurtarief te berekenen op
basis van de Integrale Kostprijs Systematiek (IKS). De IKS is een systematiek van de Minister
van Economische Zaken. Een subsidieontvanger moet, om de IKS te kunnen gebruiken,
beschikken over goedgekeurde IKS. Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies geeft aan op welke
wijze een goedgekeurde IKS verkregen kan worden.
De IKS is hierdoor vooral interessant voor subsidieaanvragers die vaker subsidies aanvragen bij
of via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Selectie van projecten (artikel 1.13)
De wijze waarop projecten geselecteerd kunnen worden is veranderd. Naast de selectie op basis
van selectiecriteria, kunnen projecten nu ook geselecteerd worden op basis van een geografisch
criterium om een investeringslijst.
De (ruime) selectiecriteria die in de Uitvoeringsregeling stonden zijn, per paragraaf, vervangen
door vier vaste selectiecriteria waarvan tevens de wegingsfactoren zijn vastgelegd. Door deze
wijziging wordt het voor (potentiële) aanvragers duidelijker op basis van welke criteria de
projecten worden beoordeeld.
Wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017
In het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017 staat voor het
beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een
deelplafond op genomen van 150.000 euro. Dit bedrag is te laag vastgesteld. De 150.000 euro
heeft alleen betrekking op de Europese middelen, zonder de cofinanciering van het
hoogheemraadschap. De cofinanciering van het hoogheemraadschap bedraagt 150.000 euro.
Met het wijzigingsbesluit wordt dit gerepareerd.
Openbaarmaking controle gegevens
Bij brief aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 28 625, nr. 237) heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de uitkomsten van controles op subsidies
die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) worden verstrekt, openbaar
gemaakt zullen worden.

Het POP-3 is een onderdeel van het GLB.
In de brief geeft de Staatssecretaris aan dat de provincies voor een groot deel verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van het POP-3. De Staatssecretaris geeft daarom aan om met de
provincies te bezien of ook de controle gegevens voor POP-3 openbaar gemaakt kunnen worden.
De controle gegevens, op niveau van de Uitvoeringsregeling, worden jaarlijks gepubliceerd op de
website van RVO.nl. De gegevens worden op niveau van de Uitvoeringsregeling openbaar
gemaakt, zodat de gegevens niet te herleiden zijn tot individuele subsidieontvangers.
Voortgang POP-3
De openstellingsbesluiten ‘POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 201t’ en
‘POP-3 LEADER projecten Zuid-Holland mei 2017’ passen binnen het op 9 november 2016
vastgestelde subsidieplafond van 23.114.599 euro.
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De provinciale cofinanciering voor het openstellingsbesluit ‘POP-3 LEADER projecten ZuidHolland mei 2017’ is opgenomen binnen doel 1.5 van de begroting voor 2017.
In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3 met daarbij de
opengestelde bedragen.

Maatregel

2016

2017

Nu open te

Planning

Reeds

stellen

2017

opengesteld
2.1 kennisoverdracht landbouw

€ 500.000,-

---

---

oktober

2.1 kennisoverdracht water

---

€ 940.000,-

---

December

2.2 fysieke investeringen duurzame

€ 2.319.000,-

---

---

augustus

---

€ 195.000,-

---

---

innovaties landbouw
2.2 fysieke investeringen water
2.3 jonge landbouwers

€ 780.000,-

€ 390.000,-

---

December

2.5 niet- productieve investeringen

---

---

---

september

€ 5.230.000,-

---

€5.948.000

oktober

€ 1.000.000,-

---

---

juni

---

---

aanleg en herstel biodiversiteit,
natuur en landschap en
hydrologische maatregelen PAS
2.6 niet- productieve investeringen
water
2.7 samenwerking duurzame
innovaties landbouw
2.7 samenwerking innovaties water

€ 210.000,-

2.8 samenwerking in het kader van

---

---

---

oktober

3.3 lopende kosten LEADER*

€ 1.120.000,-

---

---

---

3.4 uitvoering LEADER projecten

---

€ 420.000,-

€ 600.000,-

oktober

EIP

Totaal kolom
Totaal per jaar

€ ###,€ 11.159.000,-

€ 810.000,-

€ 6.548.000,-

* De openstelling 3.3 lopende kosten LEADER heeft betrekking op het werkbudget van de twee lokale actiegroepen
voor de gehele pop periode (tot en met 2023).

Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Wijzigingsbesluit 2017 uitvoeringsregeling POP-3.docx
- POP3_Openstellingsbesluit_Niet_productieve_investeringen_water_2017.docx
- openstellingsbesluit_projecten_LEADER_ZH2017.
- besluit openbaarmaking controle gegevens.docx
- wijziging openstellingsbesluit_kennisoverdracht_water_ZH2017.docx
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