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In de vergadering van 13 februari 2018 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 

Zuid-Holland de volgende besluiten vastgesteld:

 het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER maart 2018;

 het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 

2018.

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER maart 2018.

Dit is de vierde openstelling voor LEADER projecten. Het openstellingsbesluit is voorbereid in 

overleg met beide LEADER groepen.

De LEADER groep ‘Polders met Waarden’ stelt een hoger bedrag open dan de LEADER groep 

’Holland Rijnland’. Waar ‘Holland Rijnland’ het budget wil spreiden over de POP periode, kiest 

‘Polders met Waarden’ ervoor om telkens het nog resterende budget open te stellen. Op die 

manier is het mogelijk om binnen één openstelling het gehele budget te besteden aan goede 

projecten, in plaats van goede projecten te moeten afwijzen wegens het bereiken van het 

subsidieplafond.

Beide LEADER groepen hebben aangegeven voor de openstelling in maart, elk twee tot vier 

aanvragen te verwachten. 

In oktober 2018 vindt er nog een openstelling voor LEADER projecten plaats.

De openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland in 2018  passen binnen het door 

Provinciale Staten voor 2018 vastgestelde subsidieplafond van € 16.400.000.
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Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 2018.

De openstelling voor de jonge landbouwers in de periode van 4 december 2017 tot en met 15 

januari 2018 heeft 54 subsidieaanvragen opgeleverd. In totaal is er € 870.000,- aan subsidie 

gevraagd. Het beschikbare subsidieplafond van € 550.000,- is met € 320.000,- overschreden.

Het opengestelde bedrag is verhoogd, zodat alle aanvragen om subsidie gehonoreerd kunnen 

worden. Door het opengestelde bedrag op te hogen, worden 54 jonge landbouwers in staat 

gesteld om duurzame investeringen te doen in hun landbouwbedrijf.

Op basis van het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 kan subsidie worden 

gevraagd voor in het openstellingsbesluit aangegeven investeringen (zoals biovergisters, 

precissiebemesters, warmte pompen, koe matrassen en varkensvriendelijke vloeren). De 54

aanvragen die door de verhoging van het opengestelde bedrag gehonoreerd kunnen worden, 

betreffen dus kwalitatief goede projecten.

Het verhogen van het opengestelde bedrag past tevens bij het streven om alle Europese 

middelen (tijdig) te benutten. Door nu meer middelen beschikbaar te stellen, blijft er meer tijd over 

in de POP3-periode (tot en met 2022) om eventueel vrijvallende middelen opnieuw in te zetten.

Het opengestelde bedrag van het Openstellingsbesluit jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 viel 

onder het subsidieplafond voor het jaar 2017. De verhoging van het opengestelde bedrag valt 

eveneens onder het subsidieplafond voor het jaar 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 of andere openstellingen.  

Voor het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties was in 2017 een 

bedrag beschikbaar van € 3 miljoen. Op basis van de ontvangen aanvragen die voor subsidie in 

aanmerking komen, zal maximaal een bedrag van € 504.443,- verleend worden. 

Voor de openstelling voor fysieke investeringen duurzame innovaties in 2017 zijn 15 aanvragen 

voor subsidie ontvangen. Van de 15 ontvangen aanvragen waren er vier kwalitatief goed genoeg 

om voor subsidie in aanmerking te komen. De overige 11 aanvragen betrof projecten die niet 

innovatief of effectief waren. 

Een gedeelte van de onbenutte middelen wordt gebruikt om het opengestelde bedrag van het 

Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2018 te verhogen.

Voortgang

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

bij het besluit van 13 februari 2018 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor 

2018. 

Maatregel besluit 13 februari 

2018

Planning 

openstellingen in 2018 

Open te stellen 

bedrag (indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw --- Mei € 300.000,-

2.3 jonge landbouwers -- december € 500.000,-

2.5 niet- productieve investeringen 

aanleg en herstel biodiversiteit, 

--- september € 3.000.000,-
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natuur en landschap en 

hydrologische maatregelen PAS

2.6 niet- productieve investeringen 

water

--- April en september € 6.000.000,-

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

--- Juni € 3.000.000,-

2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

--- --- ---

3.4 uitvoering LEADER projecten € 1.620.000,- oktober € 3.600.000,-

Totaal € 1.620.000,- € 16.400.000,-

Om de in 2018 geplande openstellingen tot een succes te maken, worden diverse acties 

ondernomen. Zo vindt in februari 2018 de ‘proeftuin dag’ van de Zuid-Hollandse voedselfamilies

plaats. Tijdens deze dag wordt, onder andere, aandacht besteed aan de POP-3 openstellingen 

voor ‘kennisoverdracht’ en ‘samenwerking duurzame innovaties landbouw’. Tevens wordt aan 

initiatiefnemers ondersteuning aangeboden om initiatieven, op het gebied van kennisoverdracht 

duurzame landbouw en samenwerking innovaties duurzame landbouw, verder uit te werken tot 

een project waarvoor een POP-3 subsidie kan worden aangevraagd.

Met de Zuid-Hollandse waterschappen wordt samen actief gezocht naar projecten die voor POP-

3 subsidie in aanmerking kunnen komen, worden best practices gedeeld en worden 

projectvoorstellen samen uitgewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen
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