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In de vergadering van 10 april 2018 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP3 

Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht landbouw en water Zuid-Holland 

2018 vastgesteld.

Daarnaast hebben we op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 het 

besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende wijzigingen in 

paragraaf 2.1 vastgesteld. 

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd.

Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht landbouw en water Zuid-Holland 2018

Op grond van dit openstellingsbesluit kan zowel subsidie worden verstrekt voor kennisoverdracht 

over duurzame innovaties in de landbouw als voor kennisoverdracht gericht op de verbetering 

van de waterkwaliteit.

Met het openstellingsbesluit wordt bijgedragen aan een van de doelen van het Ambitiedocument 

InovatieAgenda Duurzame Landbouw, namelijk dat kennisontwikkeling en kennisverspreiding 

nodig is voor een duurzame innovatie in de landbouw en voor de verbetering van de 

waterkwaliteit. 

Duurzame innovaties landbouw

Voor de kennisoverdracht over duurzame innovaties in de landbouw is dit de derde keer dat de 

maatregel wordt opengesteld. Op basis van de eerste openstelling zijn vier subsidies verleend 

voor in totaal € 414.707,64. Op basis van de tweede openstelling komt één subsidieaanvraag 

voor subsidie in aanmerking. Deze aanvraag is nog in behandeling.
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Voor de derde openstelling is, in het POP-programma van Nederland, het subsidiepercentage 

verhoogd van 60% naar 80%. Verwacht wordt dat hiermee de maatregel aantrekkelijker wordt 

voor kennisaanbieders om gebruik te maken van de maatregel kennisoverdracht. Voor deze 

openstelling is een bedrag van € 400.000,- beschikbaar.

Water

Dit is de derde keer dat de maatregel kennisoverdracht voor water wordt opengesteld en de 

tweede keer dat de maatregel voor het beheergebied van het Waterschap Rivierenland wordt 

opengesteld. De eerste openstelling voor het beheergebied van het Waterschap Rivierenland 

heeft uiteindelijk geen subsidieverleningen opgeleverd. De aanvrager heeft de subsidieaanvraag 

ingetrokken. Met deze openstelling wordt een nieuwe mogelijkheid geboden voor aanvragers om 

een aanvraag om subsidie in te dienen. Er is voor deze openstelling een bedrag van € 280.000,-

beschikbaar.

Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland

De Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland is gebaseerd op een landelijke 

modelsubsidieregeling. In de landelijke modelsubsidieregeling is een aantal technische 

wijzigingen met betrekking tot de maatregel kennisoverdracht, doorgevoerd. De wijzigingen 

betreffen: 

 Het subsidiepercentage

Het subsidiepercentage bedroeg afhankelijk van het thema van de kennisoverdracht 

60% of 80%. Het subsidiepercentage bedraagt nu voor alle thema’s 80%;

 De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Met de wijziging wordt duidelijker welke kosten subsidiabel zijn en op welke wijze de 

subsidiabele kosten gemaakt kunnen worden (personeelskosten, kosten derden, of 

bijdrage in natura);

 De selectiecriteria waaraan de subsidieaanvragen beoordeeld worden

Het selectiecriterium ‘kosten effectiviteit’ is vervangen door het selectiecriterium ‘de mate 

van efficiëntie van uitvoering van de activiteit’. Bij dit selectiecriterium wordt breder 

gekeken dan alleen de effectiviteit van de kosten. Ook het efficiënt gebruik van kennis, 

kunde en overige middelen wordt bij de beoordeling betrokken.

Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland.

Voortgang

In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP3 met daarbij de 

reeds opengestelde bedragen en de bij het besluit van 10 april 2018 opengestelde bedragen en 

de nog geplande openstellingen voor 2018. 
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Maatregel 2018

reeds opengesteld

Besluit 10 april 2018 Planning en open te 

stellen bedrag 

(indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw

2.1 kennisoverdracht water

--- € 400.000,-

€ 280.000,-

---

2.3 jonge landbouwers -- --- december

€ 500.000,-

2.5 niet- productieve investeringen 

aanleg en herstel biodiversiteit, 

natuur en landschap en 

hydrologische maatregelen PAS

--- --- september

€ 3.000.000,-

2.6 niet- productieve investeringen 

water

€ 740.000,- --- september

€ 5.300.000,-

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

--- --- juni

€ 5.900.000,-

2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

--- --- ---

3.4 uitvoering LEADER projecten € 1.620.000,- Oktober 

€ 1.980.000,-

Totaal € 2.360.000,- € 16.680.000,-

Het totaal aan opengestelde en open te stellen bedragen is meer dan het subsidieplafond voor 

2018. Het totaal aan subsidies dat op grond van een openstellingsbesluit verstrekt wordt, is 

doorgaans lager dan het opengestelde bedrag. In het geval het totaal te verstrekken bedrag aan 

subsidies hoger is dan verwacht, zal een voorstel worden gedaan het subsidieplafond te 

verhogen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, plv. voorzitter,

Ir. J.C. van Ginkel MCM F. Vermeulen
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