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Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten met betrekking POP-3 de volgende besluiten

genomen: 

- Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019 – 2020;

- Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland.

 

Met deze brief wordt u over de bovengenoemde besluiten geïnformeerd. 

 

Toelichting LEADER

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

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

voorgeschreven, ‘bottom-up’ werkwijze die lokaal wordt uitgevoerd. Kenmerkend voor LEADER is

de gebiedsgerichte totstandkoming van de lokale doelstellingen waarvoor subsidie kan worden

aangevraagd. Voor elk LEADER-gebied is door een Lokale Actiegroep (LAG) een Lokale

Ontwikkelingsstrategie (LOS) ontwikkeld, waarin de thema’s en criteria staan beschreven waarop

ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld. De uitvoering van de LOS en de begeleiding

en beoordeling van projecten wordt lokaal uitgevoerd door de betreffende LAG. De LOS is bij

aanvang van POP-3 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Ook zijn de leden van de LAG’s

geïnstalleerd door Gedeputeerde Staten.

 

Binnen Zuid-Holland zijn twee LEADER-gebieden, namelijk Holland Rijnland en Polders met

Waarden. Voor het gebied Holland Rijnland kan subsidie worden aangevraagd binnen de thema's

'gezondheid van mens en leefomgeving' en 'circulaire economie'. Voor Polders met Waarden zijn

dit de thema's 'relatie stad en land' en 'duurzaamheid'.

http://www.zuid-holland.nl
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Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019 – 2020 

In het kort betreft dit besluit een verandering van losse openstellingen waarmee steeds een deel

van het LEADER-budget beschikbaar werd gesteld, naar een doorlopende openstelling waarmee

doorlopend aanspraak kan worden gemaakt op het resterende LEADER-budget. Hiermee wordt

het risico voor subsidieaanvragers weg genomen dat zij de einddatum van een

openstellingsperiode niet halen. Zo wordt de kans vergroot op benutting van het LEADER-budget.

Met dit besluit wordt geen nieuw beleid vastgesteld en geen nieuw geld gereserveerd.

Gedeputeerde Staten hebben bij aanvang van POP-3 de Lokale Ontwikkelingsstrategieën

vastgesteld, waarop subsidieaanvragen worden beoordeeld. Ook hebben Gedeputeerde Staten

de leden van de LEADER-groepen geïnstalleerd, welke de beoordeling uitvoeren.  

 

Via een openstellingsbesluit kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Voor projecten in het

kader van LEADER werd tweemaal per jaar een openstellingsbesluit vastgesteld, waarmee

steeds een deel van het totale LEADER-budget beschikbaar werd gesteld. De ontvangen

subsidieaanvragen werden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit. Deze manier van budget

beschikbaar stellen en aanvragen beoordelen is in het begin van de POP-3 periode met de

LEADER-groepen afgestemd. In maart 2019 was de zesde openstelling voor LEADER. Deze

openstelling heeft in totaal twee subsidieaanvragen opgeleverd. Om de hoeveelheid aanvragen te

verhogen wordt nu overgestapt naar één doorlopende openstelling, waarmee subsidieaanvragers

op elk moment een aanvraag kunnen indienen. In het openstellingsbesluit zijn de data voor 2019

en 2020 opgenomen waarop een aanvraag uiterlijk moet zijn in gediend om te worden

beoordeeld in de eerstvolgende LEADER-groep vergadering. 

 

Bij de vorige openstellingen is een aantal keren voorgekomen dat een kansrijke

subsidieaanvrager door afhankelijkheid van derden niet op tijd kon indienen. Om voor subsidie in

aanmerking te komen, moet de aanvrager voor het project ook beschikken over een

subsidieverlening van een gemeente of ander bestuursorgaan. Op het moment dat de aanvraag

voor de LEADER-subsidie ingediend moest zijn, was de subsidieverlening van een gemeente in

een aantal gevallen nog niet afgegeven. Soms werd het besluit een dag later dan de

sluitingsdatum van de openstelling genomen, waardoor de aanvrager een half jaar moest

wachten tot het volgende openstellingsbesluit om alsnog subsidie aan te vragen. 

De POP-3 periode eindigt 2020. Gesubsidieerde projecten moeten uiterlijk eind 2022 zijn

afgerond. Wanneer een subsidieaanvrager een half jaar moet wachten om opnieuw een

aanvraag in te kunnen dienen, betekent dat ook (minimaal) een half jaar minder tijd voor

uitvoering van het project. Om vertraging voor subsidieaanvragers zo veel mogelijk te voorkomen

is gekozen, in samenspraak met de LEADER-groepen, voor een doorlopende openstelling.

Aanvragers zijn hierdoor minder afhankelijk van het moment waarop een gemeente het

subsidiebesluit neemt. 

 

Met deze aanpak sluit provincie Zuid-Holland aan op negen andere provincies die vanaf de start

van POP-3 een doorlopende openstelling hanteren.
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Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-

Holland

LEADER wordt gefinancierd uit de € 40 miljoen die Provinciale Staten in het Hoofdlijnenakkoord

beschikbaar hebben gesteld voor Groen (de UPG 40). Voor LEADER is in totaal € 6,6 miljoen

LEADER-steun beschikbaar (bestaande uit 50% Europese middelen, 25% provinciale middelen

en 25% middelen van een ander bestuursorgaan (gemeente of waterschap). Van de UPG 40 is

nog € 4.6 miljoen LEADER-steun beschikbaar. 

Met dit besluit wordt voor 2019 voor LEADER-groep Polders met Waarden een plafond van €

900.000 beschikbaar gesteld en voor LEADER-groep Holland Rijnland een plafond van €

750.000. Deze plafonds zijn een optelling van de Europese en provinciale middelen. De

subsidieaanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de middelen van een ander bestuursorgaan.

Het totaal bedrag dat eind 2019 resteert wordt in geheel voor 2020 beschikbaar gesteld. 

 

Beide LEADER-groepen hebben aangegeven voor de resterende POP-3 periode een

hoeveelheid aanvragen te verwachten waarmee het nog beschikbare budget wordt benut.

 

Voortgang Uitvoeringsregeling POP-3

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

bij het besluit van 9 juli 2019 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor 2019. 

 

Maatregel Opengesteld in 

2019  

 

Besluit 9 juli 2019 

 

Planning open te

stellen bedrag 

 

2.1 kennisoverdracht 

landbouw en water 

Juni 

€ 350.000,00

--- ---

2.3 jonge landbouwers --- --- December

€ 300.000,00

2.5 niet-productieve 

investeringen aanleg en

herstel biodiversiteit,

natuur en landschap en

hydrologische maatregelen

PAS

--- --- ---

2.6 niet-productieve 

investeringen water 

Maart 

€ 1 .000.000,00

--- --- 

2.7 samenwerking 

duurzame innovaties 

landbouw

Januari 

€ 4.000.000,00

--- ---

 

3.4 uitvoering LEADER 

projecten 

Maart 

€ 1 .275.000,00 

Juli 

€ 1 .650.000,-

---

Subtotalen € 6.625.000,00 € 1 .650.000,- € 300.000,00

Totaal bedrag 

openstellingen POP-3

€ 8.575.000,00  
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Het totaal bedrag van alle openstellingen tot nu toe en nog gepland in 2019 bedraagt €

8.575.000,00. Het totaal aan opengestelde en open te stellen bedragen in 2019 is daarmee hoger

dan het voor 2019 vastgestelde subsidieplafond van € 7.000.000,00. Op grond van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 hebben Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om

onbenutte delen van eerdere openstellingen, te gebruiken bij nieuwe openstellingen. 

Het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019

van € 1 .275.000,00 is niet volledig benut. Er zijn minder aanvragen die voor subsidie in

aanmerking komen ingediend dan verwacht. Hierdoor is € 1 .100.000,00 onbenut.

De openstellingsbesluiten in 2019 passen dus binnen het door Provinciale Staten voor 2019

vastgestelde subsidieplafond van € 7.000.000,00.

 

Het totaal aan subsidies dat op basis van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt

verstrekt, blijft binnen de deelplafonds per openstelling en binnen het door Provinciale Staten

vastgestelde subsidieplafond voor 2019.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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