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In de vergadering van 16 mei 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland 2017 vastgesteld.

Met deze brief wordt u over het openstellingsbesluit en de voortgang van POP-3 geïnformeerd.

Openstellingsbesluit

Met het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland wordt een stimulans gegeven voor het doen van fysieke innovatieve investeringen in 

agrarische ondernemingen (proeftuinen). Deze maatregelen sluiten goed aan bij de activiteiten 

van het Platform Duurzame Landbouw en bij activiteiten van andere doelgroepen in de 

grondgebonden landbouw. Dit openstellingsbesluit geeft uitvoering aan het op 29 juni 2016 door 

Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. 

Met het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland  wordt de POP3 maatregel samenwerking duurzame innovaties voor de tweede keer 

opengesteld. De eerste openstelling in 2016 leverde 17 aanvragen op voor een totaal gevraagd 

subsidiebedrag van € 3.438.850,08. Voor de openstelling in 2016 was een deelplafond 

beschikbaar van € 1.000.000,-, hiermee kan een achttal projecten worden gesubsidieerd. 

Voor de openstelling in 2017 bedraagt het deelplafond € 3.000.000,-.

Op basis van het openstellingsbesluit kan een tweetal activiteiten worden gesubsidieerd:

1. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van 

een projectplan;

2. het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatie project.
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Beide activiteiten moeten gericht zijn op innovatie mede ten behoeve van de grondgebonden 

landbouw.

In de openstelling van 2016 werd voor beide activiteiten een ondergrens van € 50.000,- aan 

subsidie gehanteerd. Deze ondergrens werd gehanteerd om de hoogte van de subsidie in 

verhouding te laten zijn met de uitvoeringslasten. Bij de beoordeling van de ingediende 

aanvragen bleek het soms lastig voor aanvragers om de ondergrens te halen. Dit speelde met 

name bij aanvragen voor de oprichting van een samenwerkingsverband. Om de drempel voor 

aanvragers te verlagen, wordt voorgesteld om een ondergrens van € 25.000,- te hanteren voor 

aanvragen voor de oprichting van een samenwerkingsverband.

Voortgang POP-3

Het openstellingsbesluit ‘POP-3 samenwerking duurzame innovaties Zuid-Holland 2017’ past 

binnen het door Provinciale Staten op 9 november 2016 vastgestelde subsidieplafond van 

23.114.599 euro. 

De provinciale cofinanciering voor het openstellingsbesluit 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 in 

2016 opengestelde bedragen, de reeds in 2017 opengestelde bedragen, de bij het besluit van 16 

mei 2017 opengestelde bedragen en de nog geplande openstellingen voor 2017. Alle 

openstellingen die in 2017 zullen plaatsvinden passen binnen het door Provinciale Staten 

vastgestelde subsidieplafond van 23.114.599 euro.

Maatregel 2016

Opengestelde 

bedrag

2017

Reeds 

opengesteld

Nu open te 

stellen

(besluit 16 mei)

Planning 

om in 

2017 nog 

open te 

stellen

2.1 kennisoverdracht landbouw € 500.000,- --- --- oktober

2.1  kennisoverdracht water --- € 940.000,- --- december

2.2 fysieke investeringen duurzame 

innovaties landbouw

€ 2.319.000,- --- --- augustus

2.2  fysieke investeringen water --- € 195.000,- --- ---

2.3 jonge landbouwers € 780.000,- € 390.000,- --- december

2.5 niet- productieve investeringen 

aanleg en herstel biodiversiteit, 

natuur en landschap en 

hydrologische maatregelen PAS

--- --- --- september

2.6 niet- productieve investeringen 

water

€ 5.230.000,- € 5.948.000 --- oktober

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

€ 1.000.000,- --- € 3.000.000,- ---

2.7 samenwerking innovaties water € 210.000,- --- ---
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2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

--- --- --- oktober

3.3 lopende kosten LEADER* € 1.120.000,- --- --- ---

3.4 uitvoering LEADER projecten --- € 1.020.000,- oktober

Totaal kolom ---

Totaal per jaar € 11.159.000,- € 8.493.000,- € 3.000.000,-

* 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,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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