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1

In de vergadering van 28 augustus 2018 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3

Zuid-Holland het volgende besluit vastgesteld:

· Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september

2018

 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over het bovengenoemde besluit.

 

Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september

2018

Op basis van dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden verstrekt voor niet-productieve

investeringen in watersystemen. 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 oppervlaktewater, herstel watersystemen naar hun natuurlijke

toestand, herstel van migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs

watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen

vergroten, de aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige aanpassingen in het

watersysteem.

 

De openstelling bewerkstelligt dat subsidies kunnen worden verstrekt ten aanzien van de

beheergebieden van:

· het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor € 350.000,-;

· het Hoogheemraadschap van Delfland voor € 280.000-;

· het Waterschap Hollandse Delta voor € 1 .500.000,-;

· het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor € 4.000.000,-.

http://www.zuid-holland.nl
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De bedragen zijn de resterende budgetten in totaal per beheergebied voor de POP3 periode. In

totaal betekent in deze de bijdrage van waterschappen plus de Europese bijdrage.

Bij aanvang van POP3 hebben de waterschappen per beheergebied aangegeven hoeveel

cofinanciering zij voor de totale POP3 periode beschikbaar stellen. De hoeveelheden Europese

bijdrage voor de beheergebieden zijn vervolgens verdeeld op basis van de door de

waterschappen aangegeven cofinanciering. Op basis van deze verdelingen zijn de resterende

budgetten verdeeld over de beheergebieden voor deze openstelling.

 

De investeringen moeten gedaan worden ten behoeve van de herinrichting, inrichting, of

transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- of klimaatdoelen. De

investeringen moeten tevens een directe relatie hebben met de landbouw. 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 doelgroep van de openstelling is breed. Zo kunnen landbouwers, grondeigenaren die geen

landbouwer zijn, pachters, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, provincies,

waterschappen, gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties een aanvraag om subsidie

indienen. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor bovenwettelijke activiteiten, in de toelichting

van het openstellingsbesluit wordt deze voorwaarde nader gespecificeerd.

 

Het totale deelplafond bedraagt € 6.130.000,-. Het deelplafond bestaat voor € 3.065.000,- uit

Europese middelen, voor € 1 .065.000,- uit middelen van de betreffende waterschappen en voor €

2.000.000,- uit provinciale middelen. De provinciale middelen zijn bestemd voor het beheergebied

van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en zijn ter uitvoering van de

Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 (d.d. 25 november 2014). 

 

Voortgang

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

het besluit van 28 augustus 2018 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor

2018. 

 

Ten aanzien van 2.5 is de geplande openstelling komen te vervallen. Op dit moment wordt er nog

met alle betrokken partijen gewerkt aan de verbetermaatregelen in het kader van het ‘Actieplan

brede aanpak boerenlandvogels’. De geplande openstelling in september 2018 komt hierdoor te

vroeg. 

Verwachting is dat het actieplan in het najaar van 2018 gereed komt. Op basis van dit actieplan

zal aan u de onderbouwing worden voorgelegd van de nog verder uit te werken

verbetermaatregelen die genoemd zijn in het behandelvoorstel van de motie 725 ‘Miljoenen voor

winst en weidevogels’. Voor verbetermaatregelen die aansluiten bij POP-3 zal de maatregel ‘niet-

productieve investeringen aanleg en herstel biodiversiteit, natuur en landschap’ in 2019

opengesteld worden. 
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Maatregel 2018 reeds

opengesteld

Besluit 28 augustus 

2018  

Planning en open te

stellen bedrag

(indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw Mei 2018 

€ 300.000,-

--- 

2.3 jonge landbouwers -- --- December 2018

€ 500.000,-

2.5 niet- productieve investeringen 

aanleg en herstel biodiversiteit,

natuur en landschap en

hydrologische maatregelen PAS

--- --- 

2.6 niet- productieve investeringen 

water 

April 2018 

€ 740.000,- 

September 2018

€ 6.130.000

 

2.7 samenwerking duurzame 

innovaties landbouw 

Juni 2018 

€ 3.000.000,-

--- 

2.8 samenwerking in het kader van 

EIP

--- --- ---

3.4 uitvoering LEADER projecten Maart 2018 

€ 1 .620.000,- 

--- Oktober 2018

€ 1 .433.300,-

Totaal  € 5.660.000,- € 6.130.000,- € 1 .933.300,-

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

2018. Ervaring leert dat het totaal aan subsidies dat op grond van een openstellingsbesluit

verstrekt wordt, doorgaans lager is dan het via het subsidieplafond opengestelde bedrag. In het

geval het totaal te verstrekken bedrag aan subsidies hoger is dan verwacht, zal een voorstel

worden gedaan het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland te

verhogen. Ook bij een verhoging van het subsidieplafond is de cofinanciering bij de

watermaatregel afkomstig van de waterschappen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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