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In de vergadering van 29 augustus 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 

Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017 en het 

Openstellingsbesluit POP-3 biodiversiteit, natuur en landschap Zuid-Holland 2017 vastgesteld.

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van 

de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt 

gewerkt. Deze groepen zijn samengesteld uit minimaal één agrarische ondernemer (actief in de 

grond gebonden landbouw) die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere 

betrokkenen om zijn/haar vragen zo goed mogelijk te formuleren. De Operationele Groepen 

stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve 

project. In het projectplan moet een beschrijving van de verwachte resultaten opgenomen 

worden, zoals de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling, de wijze waarop de verworven 

kennis wordt verspreid en de eventuele verdienmodellen van het project. Een ander belangrijk 

doel van EIP-AGRI is om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, zodat de praktische 

kennis wordt benut en verspreid en de wetenschap beter inspeelt op de behoeften van de boer.

Met dit openstellingsbesluit wordt de oprichting van een operationele groep en het schrijven van 

het projectplan gesubsidieerd. De op te richten operationele groep moet naast één agrarische 

ondernemer die actief is in de grondgebonden landbouw bestaan uit ten minste een partij uit de 

voedselketen of verwerkingsketen, niet zijnde een landbouwer. Het te schrijven projectplan moet 

betrekking hebben op de thema’s:

- verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, 

met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie, en
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- versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen.

Het opengestelde bedrag van 200.000 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 (100.000 euro) voor het openstellingsbesluit is opgenomen binnen 

doel 1.5 van de begroting voor 2017.

Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap.

Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor investeringen ten 

behoeve van weidevogels, biodiversiteit en landschap. Deze investeringen moeten plaatsvinden 

op of zeer nabij landbouwgronden.

Voorbeelden van investeringen die voor subsidie in aanmerking komen zijn: inrichting van 

weidevogelkerngebieden, inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten en aanleg en inrichting 

van landschapselementen.

Het openstellingsbesluit is zo vorm gegeven dat voorrang wordt gegeven aan projecten:

- waarbij wordt samengewerkt met betrokken partijen (TBO’s, waterschappen, vrijwilligers, 

gebiedscollectieven);

- die betrekking hebben op een gebied als geheel (integrale gebiedsgerichte projecten);

- die bijdragen aan zowel weidevogels, biodiversiteit, landschap.

Voor dit openstellingsbesluit is 3.660.000 euro beschikbaar. Het opengestelde bedrag van 

3.660.000 euro past binnen het door Provinciale Staten op 9 november 2016 vastgestelde 

subsidieplafond van 23.114.599 euro. De provinciale cofinanciering ( 1.830.000 euro) van dit 

besluit is opgenomen binnen doel 1.4 van de begroting voor 2017.

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 

29 augustus 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 29 

augustus 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,- --

2.2  fysieke investeringen water --- € 195.000,- --- ---
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Maatregel 2016

Opengestelde 

bedrag

2017

Reeds 

opengesteld

Nu open te 

stellen

(besluit 29 

augustus 2017)

Planning 

om in 

2017 nog 

open te 

stellen

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

--- --- € 3.660.000,-

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

--- --- € 200.000,- 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,- € 14.493.000,- € 3.860.000,-

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

- Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking EIP Zuid-Holland 2017

- Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2017
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