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Eindtermijn

Onderwerp:
POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten
Publiekssamenvatting:
In de periode van 29 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 kunnen subsidieaanvragen worden
ingediend voor niet productieve investeringen gericht op waterkwantiteit en waterkwaliteit.
In de periode van 15 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 kunnen subsidieaanvragen worden
ingediend voor LEADER projecten in de gebieden ‘Holland Rijnland’ en ‘Polders met Waarden’.
Om dit mogelijk te maken zijn de Openstellingsbesluiten ‘POP-3 niet-productieve investeringen
water Zuid-Holland 2017’ en POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017’ vastgesteld.
Advies:
1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland in verband met
wijzigingen in het Nederlandse POP programma, vast te stellen;
2. het Openstellingsbesluit POP-3 Niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017
vast te stellen;
3. het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017 vast te
stellen;
4. het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water ZuidHolland 2017 vast te stellen;
5. het besluit tot openbaarmaking van de controle gegevens POP-3 vast te stellen;
6. de GS brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
onder 1 tot en met 5 genoemde besluiten;
7. de onder 1 tot en met 5 genoemde besluiten te publiceren in het provinciaal blad.
8. De publiekssamenvatting inzake POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee
openstellingsbesluiten vast te stellen.
Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.
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Bijlagen:







Wijzigingsbesluit 2017 uitvoeringsregeling POP-3.docx
POP3_Openstellingsbesluit_Niet_productieve_investeringen_water_2017.docx
openstellingsbesluit_projecten_LEADER_ZH2017.docx
besluit openbaarmaking controle gegevens.docx
wijziging openstellingsbesluit_kennisoverdracht_water_ZH2017.docx
GS brief: POP-3, wijziging Uitvoeringsregeling en twee openstellingsbesluiten - DOS2013-0010135
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1 Toelichting voor het College
Zie hiervoor de GS brief aan Provinciale Staten
Financieel en fiscaal kader:

Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017
Het deelplafond van € 5.948.000 euro bestaat voor 100% uit Europese middelen

Er zijn nu geen financiële consequenties, die volgen pas als de subsidies daadwerkelijk beschikt
worden. De subsidies worden geheel gefinancierd uit Europese middelen.
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Doel
Financiële risico’s

:

: 600.000 euro. Daarvan bestaat 400.000 euro uit Europese
middelen en 200.000 euro uit provinciale middelen
: Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
: 1.5 Sterke positie voor duurzame en economisch rendabele
grondgebonden landbouw
er is geen financieel risico.

besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland
2017
Het deelplafond voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt
verhoogd met middelen van de het hoogheemraadschap.
Juridisch kader:
Binnen het door provinciale staten vastgestelde subsidieplafond kunnen gedeputeerde staten per
openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen.
Op basis van de openstellingsbesluiten kunnen subsidies worden verstrekt.

2 Proces
Het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017 is
opgesteld in samenwerking met de zeven in Zuid-Holland gelegen waterschappen.
Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017 is opgesteld in
samenwerking met de Lokale Actiegroepen Holland Rijnland en Polders met waarden.
De Openstellingsbesluiten POP-3 zijn door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl)
getoetst op uitvoerbaarheid en controleerbaarheid en op EU-conformiteit.

3 Communicatiestrategie
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Communicatie over het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland mei 2017
wordt primair door de Lokale actiegroepen verzorgd (dit is ook een taak van de groepen).
Het openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2017 wordt
gepubliceerd in het provinciaal blad en daarnaast wordt er via de waterschappen
gecommuniceerd over de openstelling.

4/4

PZH-2017-584213349 dd. 18-04-2017

