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In de vergadering van 7 november 2017 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 

Zuid-Holland de volgende besluiten vastgesteld:

 het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland december 2017;

 het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw Zuid-Holland 2017;

 het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 met het 

bijbehorende mandaat en machtigingsbesluit aan de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, en 

 het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland.

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.

Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland december 2017

(maatregel 2.1b).

Op basis van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor het overdragen van 

kennis over de verbetering van de waterkwaliteit. Door het aan agrariërs overdragen van kennis 

over het verbeteren van de waterkwaliteit, worden zij beter in staat gesteld om bij de 

befrijfsvoering rekening te houden met de waterkwaliteit. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd 

aan de waterkwaliteitsdoelen. 

De doelgroep van de openstelling bestaat, op basis van Europese regels, uit de aanbieders van 

de kennis. Individuele of een groep van agrariërs komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

Het is niet noodzakelijk dat de kennisoverdracht in de provincie Zuid-Holland plaats vindt. Wel 

moet de doelgroep van de kennisoverdracht bestaan uit agrariërs uit het Zuid-Hollandse gedeelte 

van het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen het beheergebied van 
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het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn, onder meer voor de geestgronden, innovatieve 

maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Overdracht van kennis over de 

innovatieve maatregelen, is daarbij essentieel.

Voor dit openstellingsbesluit is een bedrag van € 575.000,- beschikbaar. Dit bedrag bestaat 

volledig uit Europese middelen.

Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw Zuid-Holland 2017

Met dit besluit wordt het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking 

duurzame innovaties verhoogd van 3.000.000 euro naar 4.314.138 euro.

Het deelplafond wordt verhoogd omdat er meer aanvragen om subsidie zijn ingediend (13 

aanvragen) dan vooraf werd ingeschat (5 tot 10 aanvragen). Bij de beoordeling van de 

ingediende aanvragen om subsidie, bleek tevens dat de aanvragen kwalitatief weinig van 

elkaar verschilden. De aanvragen om subsidie zijn beoordeeld op basis van de vier 

selectiecriteria uit het openstellingsbesluit, waarbij per criterium punten zijn toegekend. Het 

resultaat van de beoordeling is dat meerdere aanvragen hetzelfde aantal punten hebben 

behaald. Er zijn drie aanvragen die 30 punten hebben gehaald, een aanvraag met 28 punten 

en zes aanvragen met 25 punten. 

Door het subsidieplafond te verhogen kunnen alle aanvragen die 25 punten hebben behaald 

worden gehonoreerd. Zonder de verhoging zou door middel van loting bepaald moeten 

worden welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen en welke niet. Selectie door 

middel van loting is ongewenst, omdat goede projecten toch geen subsidie kunnen krijgen 

en dan geen doorgang kunnen vinden.

De verhoging heeft geen effect op het, in het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame 

Landbouw genoemde, totale bedrag van 14,08 miljoen euro dat beschikbaar is voor 

duurzame landbouw. Het deelplafond wordt verhoogd met middelen die zijn vrijgevallen bij 

de openstelling voor fysieke investeringen in de grondgebonden landbouw in 2016.

Het bedrag waarmee het deelplafond wordt verhoogd ( 1.314.138 euro) bestaat voor 50% uit 

Europese middelen en voor 50% uit middelen van de provincie Zuid-Holland.

Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018

Met het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 wordt aan jonge 

landbouwers een stimulans gegeven om duurzaam te investeren in het landbouwbedrijf. 

Het Openstellingsbesluit voor 2018 is interprovinciaal voorbereid, zodat het in alle provincies 

gelijkluidend is en op dezelfde datum opengesteld kan worden. Vanwege de landelijke 

uniformiteit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 uitgevoerd door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. Hiervoor is een mandaat en machtigingsbesluit door Gedeputeerde 

Staten vastgesteld. 

Voor de openstelling voor de jonge landbouwers is € 550.000,-  beschikbaar. Dit bedrag bestaat 

voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen.
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Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

De uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland is op twee onderdelen technische gewijzigd.

Met de wijziging in artikel 1.6 is het duidelijker dat bij alle maatregelen partijen in een 

samenwerkingsverband subsidie kunnen aanvragen. 

Het tweede punt betreft de paragraaf voor de subsidie voor duurzame investeringen van jonge 

landbouwers (paragraaf 2.3). De wijzigingen bieden meer flexibiliteit om de openstellingen op 

basis van ervaringen van eerder openstellingen zo efficiënt mogelijk in te richten.   

Voortgang

In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3 met daarbij de 

reeds in 2017 opengestelde bedragen, de bij het besluit van 7 november 2017 opengestelde 

bedragen en de nog geplande openstellingen voor 2018. 

Maatregel 2017

Reeds 

opengesteld

besluit 7 november 

2017

Planning om in 2018 

open te stellen

2.1 kennisoverdracht landbouw € 460.000 --- mei

2.1 kennisoverdracht water € 1.250.720 € 575.000,- ---

2.2 fysieke investeringen duurzame 

innovaties landbouw

€ 3.000.000,- --- ---

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

2.3 jonge landbouwers € 390.000,- € 550.000,- december

2.5 niet- productieve investeringen 

aanleg en herstel biodiversiteit, 

natuur en landschap en 

hydrologische maatregelen PAS

€ 3.660.000,- --- september

2.6 niet- productieve investeringen 

water

€ 5.948.000,- --- april

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

€ 3.000.000,- Verhoging van   

€ 1.314.138,-

juni

2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

€ 200.000,- --- ---

3.4 uitvoering LEADER projecten € 2.820.000,- --- maart en oktober

Totaal opengesteld € 20.923.720,- € 2.439.138,-

Het totaal bedrag van alle openstellingen in 2017 bedraagt 23.362.858 euro. Het totaal 

opengestelde bedrag in 2017 is daarmee hoger dan het subsidieplafond voor 2017.Op grond van 

de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 hebben Gedeputeerde Staten de 

mogelijkheid om onbenutte delen van eerdere openstellingen, te gebruiken bij nieuwe 

openstellingen.  

De openstellingen waarvan de deelplafond niet volledig zijn benut betreffen de openstelling ‘jonge 

landbouwers’ voor een bedrag van € 86.000,- en de openstelling ‘fysieke investeringen water’ 

voor een bedrag van € 195.000,-. Deze twee onbenutte delen van deelplafonds worden 
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(grotendeels) benut om de openstelling ‘jonge landbouwers’ in 2017 voor een bedrag van 

550.000 euro mogelijk te maken.

De openstellingsbesluiten in 2017 passen dus binnen het door Provinciale Staten voor 2017 

vastgestelde subsidieplafond van 23.114.599 euro.

Het totaal aan subsidies dat op basis van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt

verstrekt, blijft binnen de deelplafonds per openstelling en binnen het door Provinciale Staten 

vastgestelde subsidieplafond voor 2017.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen
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