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In de vergadering van 22 mei 2018 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland de volgende besluiten vastgesteld: 

 Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende 

wijzigingen in paragraaf 2.7 en 2.8;

 Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2018.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de bovengenoemde besluiten.

Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland betreffende wijzigingen 

in paragraaf 2.7 en 2.8.

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 Zuid-

Holland. 

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).

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, 
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kunde en overige middelen. Deze wijziging vloeit eveneens voort uit de gewijzigde landelijke 

model subsidieregeling.

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2018.

Met het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 

2018 wordt een stimulans gegeven voor samenwerkingsverbanden die innovaties in de 

landbouwsector ontwikkelen en testen met als doel de verduurzaming van de landbouwsector.

Deze maatregelen sluiten goed aan bij de activiteiten van het Platform Duurzame Landbouw en 

bij activiteiten van andere doelgroepen in de grondgebonden landbouw. Dit openstellingsbesluit 

geeft uitvoering aan het op 29 juni 2016 door Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument 

Innovatie Agenda Duurzame Landbouw. 

Met het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland  wordt de POP3 maatregel samenwerking duurzame innovaties voor de derde keer 

opengesteld. De eerste openstelling in 2016 leverde 7 gehonoreerde subsidies op voor een totaal 

subsidiebedrag van € 854.390,- Voor de openstelling in 2017 zijn 13 aanvragen voor subsidie 

ontvangen voor een totaal subsidiebedrag van € 5.265.919,38.  Van de 13 aanvragen zijn er vier 

afgewezen omdat die onvoldoende scoorden op de selectiecriteria, 8 aanvragen voor een totaal 

subsidiebedrag van € 4.314.138 zijn nog in behandeling, 1 aanvraag is inmiddels gehonoreerd.

Voor de openstelling in 2018 bedraagt het deelplafond € 5.900.000,-.

Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor:

 de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het schrijven van een 

projectplan;

 het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject;

 beide activiteiten gezamenlijk.

Het (beoogde) samenwerkingsverband moet naast ten minste één landbouwer die actief is in de 

grondgebonden landbouw, ook ten minste één partij uit de voedselketen bevatten. Naast de 

ketenpartijen die landbouwproducten verwerken, worden in dit openstellingsbesluit ook de 

toeleveranciers (van bijvoorbeeld organische meststoffen) tot de voedselketen gerekend.

Met deze samenstelling van het samenwerkingsverband wordt bijgedragen aan de ambitie uit het  

Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw: “verduurzaming van de 

landbouwketen en voedselketen met een duurzame innovatieaanpak voor gezond, duurzaam en 

betaalbaar eten voor iedereen”.

Voortgang

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

bij het besluit van 22 mei 2018 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor 

2018. 
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Maatregel 2018 reeds 

opengesteld

Besluit 22 mei 2018 Planning en open te 

stellen bedrag 

(indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw en 

water

€ 680.000,- --- ---

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

€ 5.260.000,-

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw

--- € 5.900.000,- ---

2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

--- --- ---

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

€ 1.980.000,-

Totaal € 3.040.000,- € 5.900.000- € 10.740.000,-

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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