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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-591889364 (DOS-2013-

0010135)

Contact

M.J. Sol

070 - 441 66 93

mj.sol@pzh.nl

Onderwerp:

POP-3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (maatregel 

2.2a) voor een bedrag van € 3.000.000,-

Publiekssamenvatting:

Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen stelt de 

provincie POP-3 subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten gericht op innovaties gericht 

op de grondgebonden landbouw. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de 

periode van 12 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.

Advies:

1. Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2017 (maatregel 2.2a) voor een bedrag van € 3.000.000,- vast te stellen;
2. De GS brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee Provinciale Staten over het 
openstellingsbesluit worden geïnformeerd;
3. De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame 
innovaties landbouw Zuid-Holland 2017, vast te stellen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- GS brief - POP-3 openstelling samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017  
DOS-2013-0010135
- Openstellingsbesluit pop3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2017

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M.J. Sol Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Delmeire, JAJ digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017 16 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

 zie hiervoor de GS brief aan Provinciale Staten

Financieel en fiscaal kader:

Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017
(2.2a)
Totaalbedrag excl. BTW : 3.000.000 euro. Daarvan bestaat 50% uit Europese middelen en 

50% uit provinciale middelen
Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
Doel : 1.5 Sterke positie voor duurzame en economisch rendabele

grondgebonden landbouw

Financiële risico’s:               er is geen financieel risico.

                                                         Er wordt nu geen verplichting aangegaan, daarom is er geen 

financiële paragraaf bijgevoegd. Een verplichting wordt pas 

aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt. 

Juridisch kader:

Binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond kunnen Gedeputeerde Staten 

per openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen.

Op basis van de genoemde openstellingsbesluiten POP-3 kunnen subsidies worden verstrekt.

2 Proces

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties Zuid-Holland 2017 is samen 

met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besproken en getoetst op EU-conformiteit. 

3 Communicatiestrategie

Het openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad en wordt via de provinciale 

website aangekondigd.

Communicatie over de openstelling verloopt middels de communicatie over het Ambitiedocument 

duurzame landbouw.
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