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Besluitnummer

PZH-2017-616190143 (DOS-2013-

0010135)

Contact

M.J. Sol

070 - 441 66 93

mj.sol@pzh.nl

Onderwerp

POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen Jonge Landbouwers

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland stelt 575.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor 

kennisoverdracht aan landbouwers voor de verbetering van de waterkwaliteit.  Het realiseren van 

mooi en schoon water is één van de kernopgaven van het provinciaal waterplan.

De provincie Zuid-Holland stelt 550.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar aan jonge 

landbouwers voor het doen van duurzame investeringen in de agrarische onderneming.

De provincie Zuid-Holland stelt, vanwege het grote aantal ingediende subsidieaanvragen, 1,3

miljoen euro extra aan POP-3 subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten voor 

innovaties in de grondgebonden landbouw. 

De regels in de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland voor het in samenwerking aanvragen 

van subsidies zijn gewijzigd.

Advies
1. Het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland december 2017

(maatregel 2.1b, deelplafond € 575.000 ) vast te stellen;
2. Het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 (maatregel 2.3, 

deelplafond € 550.000,-) vast te stellen;
3. Het Mandaat en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP-3 

jonge landbouwers Zuid-Holland vast te stellen;
4. Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (maatregel 2.7a, verhoging deelplafond 
1.314.138 ) vast te stellen;

5. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland vast te stellen;
6. De brief aan PS vast te stellen waarmee PS worden geïnformeerd over de onder 1 tot en 

met 5 genoemde besluiten; 
7. De onder 1 tot en met 5 genoemde besluiten bekend te maken door publicatie in het 

Provinciaal Blad;
8. De Publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit kennisoverdracht water Zuid-

Holland 2017, het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018, de 
wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties 
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landbouw Zuid-Holland 2017 en de wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-
Holland vast te stellen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Openstellingsbesluit kennisoverdracht water ZH dec 2017
- Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw Zuid-Holland 2017
- Openstellingsbesluit_POP-3_jonge_landbouwers_Zuid-Holland 2018
- Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland
- mandaatbesluit_RVO_POP3_jonge_landbouwers_Zuid-Holland
- GS brief - POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen Jonge Landbouwers - DOS-

2013-0010135.
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor de GS-brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water  Zuid-Holland december 2017 (maatregel 
2.1b) 
Totaalbedrag excl. BTW : 575.000 euro. Het bedrag  bestaat voor 100% uit Europese 

middelen 
Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
Doel : 1.2 goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlakte water
Financiële risico’s:    Er is geen financieel risico.
                                                         Er wordt nu geen verplichting aangegaan, daarom is er geen 

financiële paragraaf bijgevoegd. Een verplichting wordt pas 
aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.  

Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers  Zuid-Holland 2018 (maatregel 2.3) 
Totaalbedrag excl. BTW : 550.000 euro. Het bedrag  bestaat voor 50 % uit Europese 

middelen en voor 50% uit provinciale middelen
Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
Doel : 1.5 Sterke positie voor duurzame en economisch rendabele 

grondgebonden landbouw.
Financiële risico’s:    Er is geen financieel risico.
                                                       Er wordt nu geen verplichting aangegaan, daarom is er geen 

financiële paragraaf bijgevoegd. Een verplichting wordt pas 
aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.  

Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties 
landbouw Zuid-Holland 2017 (maatregel 2.7a)
Totaalbedrag excl. BTW : 1.314.138 euro. Het bedrag  bestaat voor 50 % uit Europese 

middelen en voor 50% uit provinciale middelen
Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
Doel : 1.5 Sterke positie voor duurzame en economisch rendabele 

grondgebonden landbouw.
Financiële risico’s:    Er is geen financieel risico.
                                                       Er wordt nu geen verplichting aangegaan, daarom is er geen 

financiële paragraaf bijgevoegd. Een verplichting wordt pas 
aangegaan als de subsidie daadwerkelijk beschikt wordt.  

Juridisch kader

Binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond kunnen Gedeputeerde Staten 

per openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen.

Op basis van de genoemde openstellingsbesluiten POP-3 kunnen subsidies worden verstrekt.

Doordat de deelplafonds worden verhoogd, is het mogelijk om alle ingediende aanvragen die voor 

subsidie in aanmerking komen, te honoreren.

2 Proces
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Het openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland december 2017 is 

voorbereid met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.

Het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 is interprovinciaal 

voorbereid. Bij de voorbereiding is ook de vertegenwoordiging van de jonge landbouwers in 

Nederland, het NAJK, betrokken. 

De openstellingen voor de jonge landbouwers zijn gelijkluidend in alle provincies en worden 

uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met het mandaat en 

machtigingsbesluit aan RVO, wordt RVO bevoegd om de openstelling namens Gedeputeerde 

Staten uit te voeren.

Door de verhoging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit samenwerking duurzame 

innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 kunnen alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking 

komen worden gehonoreerd.

3 Communicatiestrategie

De besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op de provinciale website. Daarnaast 

verzorgt het Hoogheemraadschap van Rijnland de communicatie over het Openstellingsbesluit 

kennis overdracht water Zuid-Holland. 

De communicatie over het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 vindt 

interprovinciaal plaats door het Regiebureau POP.
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