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Onderwerp

POP3 openstellingsbesluit LEADER oktober 2018.
Geachte Statenleden,
Op 18 september 2018 hebben Gedeputeerde Staten op grond van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland het volgende besluit vastgesteld:
· Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER oktober 2018.
Met deze brief wordt u over het bovengenoemde besluit geïnformeerd.
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER oktober 2018
Dit is de vijfde openstelling voor LEADER-projecten. Op basis van het openstellingsbesluit
kunnen projecten gesubsidieerd worden die een bijdrage leveren aan de thema’s van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie van de LEADER-groep, dit zijn met name de verbetering van de stad-land
relatie en circulaire economie.
Het openstellingsbesluit is voorbereid in overleg met de twee LEADER-groepen van provincie
Zuid Holland, ‘Polders met Waarden’ en ‘Holland Rijnland’, en met de Rijksdienst voor
ondernemend Nederland.
De LEADER-groep ‘Polders met Waarden’ stelt een hoger bedrag open dan de LEADER-groep
’Holland Rijnland’. ‘Holland Rijnland’ spreidt het gehele budget over de POP-3 periode (20142020). ‘Polders met Waarden’ stelt per openstelling het nog resterende budget open. De aanpak
van ‘Polders met Waarden maakt het mogelijk om binnen één openstelling het gehele budget te
besteden aan goede projecten. Met ‘Holland Rijnland’ wordt afgestemd over de mogelijkheden
voor subsidieverlening in geval dat het subsidieplafond in een openstelling wordt overschreden.
LEADER-groep ‘Polders met Waarden’ stelt met de openstelling in oktober een bedrag van
€ 1 .440.000 open en LEADER-groep ‘Holland Rijnland’ een bedrag van € 300.000.
Beide LEADER-groepen hebben aangegeven voor de openstelling in oktober elk één tot drie
aanvragen te verwachten.
In 2019 staan twee openstellingen voor LEADER-projecten gepland.
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Voortgang Uitvoeringsregeling POP-3
In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3, met daarbij het
bij het besluit van 18 september 2018 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen
voor 201 8.
Maatregel

2.1 kennisoverdracht landbouw

In 2018 opengesteld

Mei 2018

Nog in 2018 open te

Besluit 18 september

stellen

2018

-

-

December 2018

-

€ 300.000
2.3 jonge landbouwers

-

€ 600.000
2.5 niet-productieve investeringen

-

-

-

2.6 niet- productieve investeringen

April 2018

-

-

water

€ 740.000

-

-

-

-

aanleg en herstel biodiversiteit,
natuur en landschap en
hydrologische maatregelen PAS

September 2018
€ 6.130.000
2.7 samenwerking duurzame

Juni 2018

innovaties landbouw

€ 5.900.000

2.8 samenwerking in het kader van

-

EIP
3.3 uitvoering LEADER-projecten

Maart 2018

€ 1 .740.000

€ 1 .620.000
€ 14.690.000

Totaal

€ 1 .740.000

Het totaal aan reeds opengestelde bedragen en het bij besluit van 18 september 2018
opengestelde bedrag is € 30.000 hoger dan het subsidieplafond voor 2018. De Algemene
subsidieverordening Zuid-Holland 2013 geeft de mogelijkheid om onbenutte delen van
openstellingen in te zetten bij latere openstellingen. Van de openstelling voor de uitvoering van
LEADER-projecten in maart 2018 is € 1 .200.000 onbenut gebleven. Alle opengestelde bedragen
passen daarmee alsnog binnen het subsidieplafond. Het onbenutte deel wordt nu opnieuw
opengesteld.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

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