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Op 12 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten met betrekking POP-3 de volgende besluiten

genomen: 

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland; 

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden; 

- Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019.

 

POP-3 is onderdeel van het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd. 

 

Besluiten tot wijziging van de instellingsbesluiten Lokale Actiegroepen 

LEADER is een afzonderlijk onderdeel binnen het POP-3 met een eigen, door Europa

voorgeschreven, werkwijze. LEADER subsidie kan alleen verstrekt worden binnen gebieden

waarvoor een Lokale Ontwikkelingsstrategie is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Binnen de

gebieden wordt vervolgens door een Lokale Actiegroep uitvoering gegeven aan de Lokale

Ontwikkelingsstrategie. De leden van de Lokale Actiegroep moeten benoemd worden door

Gedeputeerde Staten.

 

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er twee gebieden waarvoor een Lokale

Ontwikkelingsstrategie is vastgesteld: Holland Rijnland en Polders met Waarden

(Krimpenerwaard en Alblasserwaard). In november 2015 zijn de leden van de Lokale

Actiegroepen benoemd.  Omdat de samenstelling van de Lokale Actiegroepen is gewijzigd,

worden de leden van de Lokale Actiegroepen, met de besluiten tot wijziging van de

instellingsbesluiten, opnieuw benoemd.

http://www.zuid-holland.nl
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Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019

De openstelling in maart is de zesde 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 (2014-

2020). ‘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 maart een bedrag van 

€ 900.000 open en LEADER-groep ‘Holland Rijnland’ een bedrag van € 375.000.

 

In 2019 staat nog één en in 2020 staan nog twee openstellingen voor LEADER-projecten

gepland. Beide LEADER-groepen hebben aangegeven voor de komende openstellingen elk

zeven aanvragen te verwachten. De deelplafonds voor beide LEADER-gebieden zijn afgestemd

op het totaal benodigde budget voor de te verwachten subsidieaanvragen bij deze openstelling.

 

Voortgang Uitvoeringsregeling POP-3

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

bij het besluit van 19 februari 2019 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor

2019. 

 

Maatregel Opengesteld in 

2019 

(totaal EU + PZH) 

Besluit 19 februari 

2019 

(totaal EU + PZH) 

Planning open te

stellen bedrag 

(indicatie totaal EU

+ PZH/

waterschappen)

2.1 kennisoverdracht 

landbouw en water 

--- --- April 

€ 200.000,-

2.3 jonge landbouwers --- --- December

€ 400.000,-

2.5 niet-productieve 

investeringen aanleg en

herstel biodiversiteit,

natuur en landschap en

hydrologische maatregelen

PAS

--- --- ---

2.6 niet-productieve 

investeringen water 

--- --- April

€ 825.000,- 
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2.7 samenwerking 

duurzame innovaties 

landbouw

Januari 

€ 4.000.000,-

--- ---

 

3.4 uitvoering LEADER 

projecten 

--- Maart

€ 1 .275.000,-

Oktober

€ 300.000,- (plus

restant maart)

Subtotalen € 4.000.000,- € 1 .275.000,- € 1 .725.000,-

Totaal € 7.000.000,-  

 

In de oorspronkelijke planning stond een openstelling van maatregel 2.5 voor niet-productieve

investeringen ten behoeve van boerenlandvogels opgenomen. Deze openstelling hing samen met

het Actieplan Boerenlandvogels. De besluitvorming over het Actieplan Boerenlandvogels en het

bij behorende breed gedragen bestedingsvoorstel is voor de openstelling van maatregel 2.5 niet

tijdig afgerond. Vanwege het naderende einde van de POP-3 periode is het niet mogelijk de

openstelling uit te stellen. De tijd die dan nog resteert om de projecten uit te kunnen voeren is dan

erg kort. In plaats van de openstelling van maatregel 2.5 wordt nu de maatregel 2.6 voor niet-

productieve investeringen water opengesteld. 

 

Het opengestelde bedrag en de nog open te stellen bedragen passen binnen het door Provinciale

Staten vastgestelde subsidieplafond voor 2019 van € 7.000.000,-.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden

- Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019

 

 


