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POP-3 kennisoverdracht, LEADER en water.
Geachte Statenleden,
In de vergadering van 12 september 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland, het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landouw
Zuid-Holland 2017, het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland oktober
2017 en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve
investeringen water Zuid-Holland 2016 en tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3
kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017 vastgesteld.
Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.
Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw ZuidHolland 2017 (maatregel 2.1a).
Op basis van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor demonstraties en het
verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers die actief zijn
in de grondgebonden landbouw.
De kennis die met de demonstraties, trainingen, workshops en coachingsactiviteiten wordt
overgedragen moet betrekking hebben op ten minste één van de onderstaande (POP) thema’s:
 verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie,
met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;



versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen;
maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop,
met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar
bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en
grondstoffen;
 behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.
Deze vier thema’s sluiten namelijk aan bij de doelen van het Ambitiedocument
InnovatieAgendaDuurzame Landbouw.
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Dit is de tweede keer dat de POP maatregel kennisoverdracht wordt opengesteld. Het
deelplafond van deze openstelling bedraagt 460.000 euro. De eerste openstelling resulteerde in
vijf aanvragen voor een totaal gevraagd bedrag van 508.520,64 euro.
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland oktober 2017 (maatregel 3)
Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er twee Lokale Actiegroepen actief: de Lokale Actiegroep
Holland Rijnland en de Lokale Actiegroep Polders met Waarden. Elke Lokale Actiegroep (hierna:
LAG) heeft zijn eigen Lokale ontwikkelingsstrategie met elk zijn eigen thema’s en voorwaarden.
De werkingsgebieden van beide Lokale Actiegroepen staan in het openstellingsbesluit vermeld.
Op grond van dit openstellingsbesluit kunnen projecten worden gesubsidieerd die een bijdrage
leveren aan de doelen van de Lokale ontwikkelingsstrategie van de betreffende LAG. Om te
beoordelen of projecten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, een bijdrage leveren aan de Lokale
ontwikkelingsstrategie, wordt advies gevraagd aan de LAG.
De Lokale ontwikkelingsstrategie van Holland Rijnland heeft als hoofdthema ‘Versterking van de
relatie tussen stad en land’ en binnen het hoofdthema de sub thema’s ‘Gezondheid voor mens en
omgeving’ en ‘Circulaire Economie’.
De Lokale ontwikkelingsstrategie van Polders met Waarden heeft als hoofdthema ‘Het versterken
van de stad-land relaties die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het
platteland’ en binnen het hoofdthema de sub thema’s ‘Ontwikkelen van nieuw vraag gestuurd
aanbod van producten, diensten, concepten en ketens’ en ‘Circulaire economie, biobased
economy en duurzame energie’.
Dit is de derde keer dat de POP maatregel projecten LEADER wordt opengesteld. De eerste twee
openstellingen resulteerden in totaal negen aanvragen voor een totaal aangevraagd bedrag van
680.567,59 euro.
Voor Holland Rijnland wordt een bedrag van 300.000 euro ( = 200.000 euro aan Europese
middelen en 100.000 euro aan provinciale middelen) opengesteld en voor Polders met Waarden
een bedrag van 1.500.000 euro ( = 1.000.000 euro aan Europese middelen en 500.000 euro aan
provinciale middelen)
het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water
Zuid-Holland 2016 en tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht
water Zuid-Holland 2017
Met dit besluit worden twee deelplafonds van twee eerdere openstellingsbesluiten verhoogd.
Door de verhoging kunnen alle aanvragen om subsidie, die voor subsidie in aanmerking komen,
worden gehonoreerd.
Het gaat om een verhoging met 101.272 euro van het deelplafond voor het beheersgebied van
het waterschap Hollandse Delta voor het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve
investeringen water Zuid-Holland 2016 en om een verhoging met 310.720 euro van het
deelplafond voor het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het
Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland 2017.
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Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water
Zuid-Holland 2016 is al eerder, op 4 juli 2017, genomen, maar is destijds niet gepubliceerd. Het
besluit is nog niet in werking getreden, vandaar dat het besluit nogmaals is genomen.
Het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water ZuidHolland wordt verhoogd met een onbenut deel van het deelplafond van het Openstellingsbesluit
POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2016.
De verhoging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water
Zuid-Holland 2017 past binnen het nog onbenutte deel van het subsidieplafond voor de
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland voor het kalenderjaar 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
12 september 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

2017

Nu open te

Planning

Opengestelde

Reeds

stellen

om in

bedrag

opengesteld

(besluit 12

2017 nog

september

open te

2017)

stellen

2.1 kennisoverdracht landbouw

€ 500.000,-

---

€ 460.000,-

2.1 kennisoverdracht water

---

€ 940.000,-

Verhoging

(verhoogd met

deelplafond met

€ 310.720,- naar

€ 310.720,-

december

€ 1.250.720)
2.2 fysieke investeringen duurzame

€ 2.319.000,-

€ 3.000.000,-

--

2.2 fysieke investeringen water

---

€ 195.000,-

---

---

2.3 jonge landbouwers

€ 780.000,-

€ 390.000,-

---

december

---

---

innovaties landbouw

(waarvan €
101.272,verschoven is naar
2.6 niet-productieve
investeringen water
2.5 niet- productieve investeringen

---

€ 3.66.000,-

2.6 niet- productieve investeringen

€ 5.230.000,-

€ 5.948.000

water

(verhoogd met

aanleg en herstel biodiversiteit,
natuur en landschap en
hydrologische maatregelen PAS

€ 101.272,- naar
€ 5.331.272,-
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Maatregel

2.7 samenwerking duurzame

2016

2017

Nu open te

Planning

Opengestelde

Reeds

stellen

om in

bedrag

opengesteld

(besluit 12

2017 nog

september

open te

2017)

stellen

---

---

---

---

---

€ 1.000.000,-

€ 3.000.000,-

innovaties landbouw
2.7 samenwerking innovaties water

€ 210.000,-

2.8 samenwerking in het kader van

---

€ 200.000,-

3.3 lopende kosten LEADER*

€ 1.120.000,-

---

---

3.4 uitvoering LEADER projecten

---

€ 1.020.000,-

€ 1.800.000,-

EIP

Totaal kolom
Totaal per jaar

--€ 11.159.000,-

€ 18.663.720,-

€ 2.570.720,-

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

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

Bijlagen
 Openstellingsbesluit pop-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw 2017
 Wijziging openstellingsbesluit kennisoverdracht water en investeringen waterZH2017
 Openstellingsbesluit projecten LEADER ZH2017
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