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In de vergadering van 4 juli 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw 

Zuid-Holland 2017 vastgesteld.

Daarnaast hebben wij besloten om voor het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve 

investeringen water Zuid-Holland 2016 het deelplafond voor het beheergebied van Waterschap 

Hollandse Delta te verhogen.

Tenslotte hebben wij besloten om in paragraaf 2.1 (Ganzenrust gebieden) van de 

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 enkele technische wijzigingen door te voeren in 

verband met de opheffing van het Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan.

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.

Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland 20171

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

Holland (paragraaf 2.2 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland) wordt een stimulans 

gegeven voor het doen van fysieke innovatieve investeringen in agrarische ondernemingen 

(proeftuinen). Met dit Openstellingsbesluit wordt de maatregel voor de tweede keer opengesteld. 

De eerste openstelling in 2016 leverde 13 aanvragen op voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van
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In de GS brief van 16 mei 2017 wordt het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland 2017 abusievelijk genoemd. Dit betreft een onjuiste citeertitel van het besluit waarover u 

werd geïnformeerd. Het besluit betrof namelijk het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw Zuid-Holland 2017.
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4.555.976,03 euro . Voor de openstelling in 2016 was een subsidieplafond beschikbaar van  2.319.000 

euro.

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.

Het opengestelde bedrag van 3.000.000 euro past binnen het door Provinciale Staten op 9 

november 2016 vastgestelde subsidieplafond van 23.114.599 euro en binnen het door 

Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw.

De provinciale cofinanciering voor het openstellingsbesluit is opgenomen binnen doel 1.5 van de 

begroting voor 2017. 

Wijziging Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 

2016.

In het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2016 was er 

voor de beheergebieden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta, per beheergebied een 

deelplafond op genomen. 

Het deelplafond voor het beheergebied van Hollandse Delta bedroeg 1,4 miljoen euro. Na 

beoordeling van de ingediende aanvragen, blijkt dat er één project “op de knip” valt. Hierdoor zou 

de gevraagde subsidie slechts gedeeltelijk kunnen worden gehonoreerd. Mede op verzoek van 

het Waterschap Hollandse Delta, is het deelplafond voor het beheergebied van Hollandse Delta 

verhoogd (verhoogd met 101.272 euro) waardoor het project toch volledig kan worden 

gehonoreerd. 

Het bedrag waarmee het deelplafond wordt verhoogd, bestaat voor 50% uit middelen van het 

Waterschap en voor 50% uit Europese middelen.

Het besluit tot verhoging van het deelplafond past binnen het vastgestelde subsidieplafond voor 

de Uitvoeringsregeling POP-3 2016. Op basis van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening 

Zuid-Holland 2013 kunnen Gedeputeerde Staten een subsidieplafond verhogen met een onbenut 

deel van een voorgaande indieningstermijn. In dit geval is er een bedrag van 103.499,64 euro 

niet benut bij de eerdere POP-3 openstelling voor de duurzame investeringen door jonge boeren 

in 2016. (er was 780.000 euro beschikbaar en er is voor 676.500,36 euro verleend). Overigens 

betekent dit besluit niet dat er extra budget naar de POP-3 maatregel ‘niet-productieve 

investeringen water’ gaat ten koste van de POP-3 maatregel ‘duurzame investeringen door jonge 

boeren.

Rectificatie Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 

Zuid-Holland 2017

In het oorspronkelijke openstellingsbesluit stond in de toelichting dat de bollenteelt niet tot de 

grondgebonden landbouw gerekend wordt. Met de rectificatie van het openstellingsbesluit wordt 

het openstellingsbesluit op dat punt in de toelichting gewijzigd. De bollenteelt wordt wel tot de 

grondgebonden landbouw gerekend.
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Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

In de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 is de paragraaf ‘Ganzenrustgebieden’ (paragraaf 

2.1) opgenomen. De subsidie was gekoppeld aan de vergoeding die vanuit het Faunafonds 

verstrekt werd. In 2017 is Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan opgeheven. Vanwege de 

opheffing van het Faunafonds, is de paragraaf 2.1 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 

2016 gewijzigd.

voortgang

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 4 

juli 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 4 juli 

2017)

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,- --- € 3.000.000,- 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,-

(verhoogd met 

€ 101.272,- naar 

€ 5.331.272,-

€ 5.948.000 --- oktober

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

€ 1.000.000,- € 3.000.000,- --- ---

2.7 samenwerking innovaties water € 210.000,- --- ---

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,- € 11.493.000,- € 3.000.000,-
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

 openstellingsbesluit pop3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw 2017

 wijziging openstellingsbesluit npiwZH2016

 wijziging srg ZH2016

 RECTIFICATIE Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland 2017
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