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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611561878 (DOS-2013-

0010135)

Contact

M.J. Sol

0655449212

mj.sol@pzh.nl

Onderwerp:

Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in 2018 voor € 16.400.000,-  aan 

POP-3 subsidies beschikbaar te stellen. Met POP-3 subsidies wordt bijgedragen aan een 

duurzame economisch rendabele landbouw,  aan een goede kwaliteit en kwantiteit van het grond-

en oppervlakte water en aan het behouden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit. 

Advies:

1. Vast te stellen het Statenvoorstel om het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling POP-3 

Zuid-Holland voor het jaar 2018 door Provinciale Staten vast te laten stellen op € 16.400.000,-.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel voor het subsidieplafond voor 

het jaar 2018 voor de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland.

3. Na vaststelling van het subsidieplafond door Provinciale Staten, het subsidieplafond te 

publiceren in het provinciaal blad.

Besluit GS:
vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Statenvoorstel - Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland - DOS-2013-
0010135

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M.J. Sol Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Nijenkamp, MHE digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 oktober 2017 8 november 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor het statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

De dekking voor het subsidieplafond van  € 16.400.000,-  is in programma 1 “Groen Waterrijk en 

Schoon, 

 doel 1.2, goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlakte water € 6.000.000,-

 doel 1.4, de biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt € 3.000.000,-

 doel 1.5, sterke positie duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw                 

€ 7.400.000,-

Juridisch kader:

De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland vormt samen met de (in 2018 vast te stellen) 

openstellingsbesluiten de grondslag voor de verstrekking van de subsidies. Het subsidieplafond 

voor de Uitvoeringsregeling POP-3 wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Binnen het 

vastgestelde subsidieplafond kunnen de POP-3 maatregelen door Gedeputeerde Staten worden 

opengesteld.

2 Proces

Provinciale Staten hebben aangegeven meer betrokken te willen worden bij de verdeling van de 

POP-3 middelen over de verschillende POP-maatregelen. 

Vandaar dat wordt voorgesteld om voor het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 een 

separaat voorstel aan de staten te doen.

3 Communicatiestrategie

Het subsidieplafond wordt na vaststelling door Provinciale Staten gepubliceerd in het provinciaal 

blad.

Op de onderdelen van de provinciale website die betrekking hebben op POP-3 wordt het 

subsidieplafond opgenomen.

Verdere actieve communicatie richting potentiële aanvragers vindt plaats na vaststelling van de 

openstellingsbesluiten. Subsidie kan pas worden verstrekt op basis van een openstellingsbesluit.
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