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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-637078080 (DOS-2013-

0010135)

Contact

M.J. Sol

070 - 441 66 93

mj.sol@pzh.nl

Onderwerp

POP3 openstellingsbesluit LEADER maart 2018 en wijziging openstellingsbesluit jonge 

landbouwers 2018

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland stelt POP-3 LEADER subsidies beschikbaar. Voor het LEADER gebied 

Holland Rijnland is er € 300.000 beschikbaar. Voor het LEADER gebied Polders met Waarden is 

er € 1.320.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 maart 2018 tot 17:00 op 

25 april 2018.

De provincie Zuid-Holland stelt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen voor POP-3 

subsidie voor jonge landbouwers € 320.000 extra aan POP-3 subsidie beschikbaar.

Advies

1. Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018 vast te stellen;

2. Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 

2018 vast te stellen;

3. De GS brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 

besluiten onder 1 en 2;

4. De besluiten onder 1 en 2 te publiceren in het provinciaal blad;

5. De publiekssamenvatting over het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland maart 2018 en het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge 

landbouwers Zuid-Holland 2018, vast te stellen.

Besluit GS

vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Openstellingsbesluit projecten LEADER maart 2018

- Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers 2018

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M.J. Sol Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 13 februari 2018 20 februari 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie hiervoor de GS-brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER  Zuid-Holland maart 2018 (maatregel 3.)

(€ 300.000 voor LEADER gebied Holland Rijnland en € 1.320.000 voor LEADER gebied Polders 

met Waarden) 

Totaalbedrag excl. BTW: € 1.620.000. Het bedrag  bestaat voor € 1.080.000 uit Europese 

middelen en voor € 540.000 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 het openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers  Zuid-Holland 2018 

(maatregel 2.3) (de wijziging betreft € 320.000 extra zodat het opengestelde bedrag voor jonge 

landbouwers 2018 € 850.000 gaat bedragen)

Totaalbedrag excl. BTW: € 320.000. 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

Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018 is voorbereid met de 

LEADER groep Holland Rijnland, de LEADER groep Polders met Waarden en met de Rijksdienst 

voor ondernemend Nederland.
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3 Communicatiestrategie

Communicatie over het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland verloopt via 

de LEADER groepen. Dit is namelijk een van de taken van de LEADER groepen.

Over de ophoging van het opengestelde bedrag voor de jonge landbouwers 2018 wordt 

gecommuniceerd door middel van een nieuwsbericht op de website van de provincie, sociale 

media (twitter en linked-in) en via de websites van het Regiebureau-POP en het Netwerk 

Platteland.
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