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In de vergadering van 12 maart 2019 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3

Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 vastgesteld.

 

Daarnaast is besloten om het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw 2016, het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw

2017, het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 2018 en het 

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 2019 en het

Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2017 te

wijzigen.

 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de bovengenoemde besluiten.

 

Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019

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

investeringen in watersystemen. 

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

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

Hiertoe behoren de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn, herstel van de natuurlijke

toestand van watersystemen, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding (voorkomen

of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting) en bodemdaling. 

De investeringen moeten tevens een directe relatie hebben met de landbouw. De enkele

omstandigheid dat een waterlichaam onder invloed staat van de landbouw (bijvoorbeeld dat de

waterkwaliteit wordt aangetast door bestrijdingsmiddelen afkomstig van de landbouw) is

onvoldoende voor een directe relatie met de landbouw. 

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
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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. 

Het openstellingsbesluit vormt samen met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland het kader

waaraan aanvragen om subsidie moeten voldoen.

 

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

beheergebieden van:

· het Hoogheemraadschap van Delfland;

· het Hoogheemraadschap van Rijnland;

· het Waterschap de Stichtse Rijnlanden 

· het Waterschap Rivierenland.

 

Het deelplafond bedraagt € 1 .000.000,- en bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50%

van de waterschappen.

 

Wijziging Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-

Holland 2017 en wijziging Openstellingsbesluiten POP-3 samenwerking duurzame

innovaties landbouw 2016 tot en met 2019 

Met deze wijzigingsbesluiten wordt het voor subsidieaanvragers gemakkelijker om een voorschot

aan te vragen. De drempel om een voorschot aan te vragen is verlaagd van € 50.000,- naar €

25.000,-. Aanleiding voor deze wijzigingsbesluiten is de ervaring dat bevoorschotting een

belemmering kan zijn op de voortgang van projecten.

 

Op grond van de Europese POP-regelgeving kan alleen een voorschot worden verleend op basis

van werkelijk gemaakte en betaalde kosten. Doordat de subsidieaanvrager sneller een voorschot

kan aanvragen, wordt het bedrag dat de subsidieaanvrager moet voorfinancieren lager. Hiermee

wordt de liquiditeitspositie van de subsidieaanvrager verbeterd.

 

Voortgang Uitvoeringsregeling POP-3

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

bij het besluit van 12 maart 2019 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor

2019. 

 

Maatregel Opengesteld in 

2019 

 

Besluit 12 maart 

2019 

 

Planning open te

stellen bedrag 

 

2.1 kennisoverdracht 

landbouw en water 

--- --- April 

€ 200.000,-

2.3 jonge landbouwers --- --- December

€ 300.000,-

2.5 niet-productieve 

investeringen aanleg en

herstel biodiversiteit,

natuur en landschap en

--- --- ---
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hydrologische maatregelen

PAS

2.6 niet-productieve 

investeringen water

--- € 1 .000.000,-  

2.7 samenwerking 

duurzame innovaties 

landbouw

Januari 

€ 4.000.000,-

--- ---

 

3.4 uitvoering LEADER 

projecten 

€ 1 .275.000,-  Oktober

€ 225.000,- (plus

restant maart)

Subtotalen € 5.275.000,- € 1 .000.000,- € 725.000,-

Totaal € 7.000.000,-  

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

  

Bijlagen:

- Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019

- besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit pop3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw 2016

- besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit pop3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw 2017

- besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit pop3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw 2018

- besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit pop3 samenwerking duurzame innovaties

landbouw 2019

- Het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en

landschap Zuid-Holland 2017

 

 


