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POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee
wijzigingsbesluiten.
Geachte Statenleden,

In de vergadering van 13 maart 2018 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland de volgende besluiten vastgesteld:
 het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april
2018;
 het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit samenwerking duurzame innovaties
landbouw Zuid-Holland 2017.
Daarnaast hebben wij op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 het
wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland vastgesteld.
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de bovengenoemde besluiten.
Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april 2018.
Op basis van dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden verstrekt voor niet-productieve
investeringen water. De term niet-productieve investeringen houdt in dat de investering waarvoor
subsidie wordt verstrekt, geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een
onderneming tot gevolg mag hebben.
De openstelling heeft betrekking op het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Voor deze openstelling is een bedrag van € 740.000,- beschikbaar. Het opengestelde bedrag
bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit middelen van het Hoogheemraadschap
van Rijnland.
Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: de aanleg en inrichting van
natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan de KRW-doelen en tevens een buffer vormen voor
emissies naar het oppervlakte water, herstel van watersystemen naar hun natuurlijke toestand,
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het herstellen van migratiemogelijkheden, vernatting van gronden, aanleg van bufferzones langs
watergangen en maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen
vergroten.
De doelgroep van de openstelling is breed, zowel landbouwers, grondeigenaren, waterschappen,
landbouworganisaties, gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties kunnen een aanvraag
om subsidie indienen. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor bovenwettelijke activiteiten, in
de toelichting van het openstellingsbesluit wordt deze voorwaarde nader gespecificeerd.
In september 2018 wordt de maatregel ‘niet-productieve investeringen water’ opnieuw
opengesteld. Met de openstelling in september zullen de resterende Europese middelen (circa €
2.700.000,-) worden opengesteld.
Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit samenwerking duurzame innovaties
landbouw Zuid-Holland 2017.
Tijdens de beoordeling van de ingediende aanvragen om subsidie, bleek dat de artikel 5 van het
openstellingsbesluit in combinatie met artikel 2.7.7 van de Uitvoeringsregeling POP-3 ZuidHolland en artikel 7 van het openstellingsbesluit in combinatie met artikel 2.7.9 van de
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland niet goed op elkaar aansluiten. Dit had tot gevolg dat
kosten wel voor subsidie in aanmerking kwamen, maar dat niet bepaald was welk
subsidiepercentage voor die kosten van toepassing was.
Met dit wijzigingsbesluit wordt dit hersteld.
Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland.
De uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland is gebaseerd op een landelijke model
subsidieregeling. In de landelijke model subsidieregeling is een aantal technische wijzigingen
doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling POP-3 ZuidHolland. De belangrijkste technische wijziging betreft de introductie van de term ‘kostentypen’.
Met deze term wordt duidelijk op welke wijze subsidiabele kosten gemaakt kunnen worden.
Bijvoorbeeld, een architect kan worden ingehuurd (kosten derden) of in loondienst zijn bij de
subsidieontvanger (personeelskosten).
Naast de technische wijzigingen is de wijze waarop de deelplafonds verdeeld kunnen worden
aangepast. Deelplafonds kunnen worden verdeeld op basis van selectiecriteria, een
investeringslijst of een geografisch criterium.
Wat betreft de selectiecriteria is het selectiecriterium ‘mate van kosteneffectiviteit’ vervangen door
‘mate van efficiëntie van uitvoering van de activiteit’. Bij dit criterium wordt naast de efficiënte
inzet van gelden ook gekeken naar de mate waarin efficiënt gebruik wordt gemaakt van kennis,
kunde en overige middelen. Deze wijziging vloeit eveneens voort uit de gewijzigde landelijke
model subsidieregeling.
Voortgang
In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3 met daarbij het
bij het besluit van 13 maart 2018 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor
2018.
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Maatregel

2018 reeds

Besluit 13 maart 2018

opengesteld

Planning en open te
stellen bedrag
(indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw

---

---

2.3 jonge landbouwers

--

---

2.5 niet- productieve investeringen

---

---

Mei
€ 300.000,December
€ 500.000,september
€ 3.000.000,-

aanleg en herstel biodiversiteit,
natuur en landschap en
hydrologische maatregelen PAS
2.6 niet- productieve investeringen

---

€ 740.000,-

water
2.7 samenwerking duurzame

€ 5.260.000,---

---

---

---

---

€ 1.620.000,-

---

oktober

innovaties landbouw
2.8 samenwerking in het kader van

september

juni
€ 3.000.000,-

EIP
3.4 uitvoering LEADER projecten

€ 1.980.000,Totaal

€ 1.620.000,-

€ 740.000,-

€ 14.040.000,-

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlagen:

- openstellingsbesluit pop3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april 2018
- besluit tot wijziging uitvoeringsregeling pop3 maart 2018
- besluit tot wijziging Openstellingsbesluit samenwerking innovaties Zuid-Holland 2017 maart
2018
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