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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-692628218 (DOS-2013-
0010135)

Onderwerp

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en vaststelling
deelplafonds voor 2019

Advies

1 .  Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 vast te stellen;
2.  Het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER

Zuid-Holland vast te stellen;
3. De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het

openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en het besluit tot
vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland;

4.  Te bepalen dat het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en
het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER
Zuid-Holland worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

5.  De publiekssamenvatting over het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-
Holland 2019-2020 en het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3
projecten LEADER Zuid-Holland vast te stellen.

 
Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de publiekssamenvatting, het
GS-voorstel en de brief aan PS een uitleg op te nemen wat ‘LEADER’ is en waar het voor is.
 

Bijlagen

- GS-brief aan PS over Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
en vaststelling deelplafonds voor 2019
- Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
- Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-
Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 juli 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

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'.
 
Toelichting besluit

In het kort betreft dit besluit een verandering van losse openstellingen, waarmee steeds een deel
van het LEADER-budget beschikbaar wordt gesteld, naar een lopende openstelling. Hiermee
lopen subsidieaanvragers niet het risico dat ze de einddatum voor indienen van een
subsidieaanvraag niet halen en wordt zo de kans verhoogd op benutting van het LEADER-
budget. Met dit besluit wordt geen nieuw beleid vastgesteld en geen nieuw geld gereserveerd. 
 
Voor meer achtergrondinformatie, zie de GS-brief waarmee PS wordt geïnformeerd over de
besluiten. 
 
Financieel en fiscaal kader
Totaal bedrag excl. BTW € 1 .650.000,00

Het bedrag bestaat voor € 1 .100.000,00 uit
Europese middelen uit het Europees Landbouw
Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en
voor € 550.000,00 uit provinciale middelen. 
Het bedrag is 75% van de totale LEADER-steun.
De overige 25% middelen is de bijdrage van een
ander bestuursorgaan (gemeente of
waterschap).

Programma Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 
1 .5 Sterke positie voor duurzame en economisch
rendabele grondgebonden landbouw.

Financiële risico’s Er is geen financieel risico. Een verplichting
wordt pas aangegaan als de subsidie
daadwerkelijk beschikt wordt. Hiermee is
rekening gehouden in het bij de Begroting 2019
vastgestelde subsidieplafond. 
Het resterend budget na 2019 is het vast te
stellen subsidieplafond van 2020.
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Toelichting financiering POP-3:

De subsidieregeling POP-3 wordt gefinancierd uit de € 40 miljoen die PS in het
Hoofdlijnenakkoord beschikbaar hebben gesteld voor Groen (de UPG 40).
Met het vaststellen van de ‘Meer jaren programmering Groen 2016-2019 (het MJPG) in de GS
vergadering van 25 oktober 2016 (PZH-2016-567756696) hebben GS een onderverdeling
gemaakt van de UPG40.
De onderverdeling (op pagina 10 van het MJPG) is als volgt:

• Voor landbouwinnovatie is in de periode tot en met 2020 € 14,57 miljoen
beschikbaar;

• Voor LEADER is € 6,6 miljoen totale LEADER-steun beschikbaar (waarvan 50%
Europese middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van een ander
bestuursorgaan (gemeente of waterschap);

• Voor duurzaamheidsinvesteringen Jonge Landbouwers is € 2,74 miljoen
beschikbaar;

• Voor Biodiversiteit, natuur en landschap is € 3,66 miljoen beschikbaar;
• Voor Hydrologische maatregelen PAS is € 4,62 miljoen beschikbaar. 

 
Voor LEADER is tot nu toe een totaal bedrag van € 1 .788.064,00 aan LEADER-steun verleend en
een bedrag van € 200.000,00 aan subsidieaanvragen in behandeling. In totaal betekent dit een
beoogde LEADER-steun van maximaal € 1 .988.064,00 aan verleende subsidies voor LEADER. 
Van de UPG 40 is dus nog € 4.611.936,00 aan totale LEADER-steun beschikbaar, waarvan €
2.305.968,00 (50%) Europese middelen en € 1 .152.984,00 (25%) aan provinciale middelen. Het
totaal aan nog beschikbare Europese en provinciale middelen is dus € 3.458.952,00. 
Het plafond van Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 (€
1 .650.000,00) is de optelling van Europese en provinciale middelen. Het plafond past dus nog
binnen het totaal resterende beschikbare budget.
 
Juridisch kader
De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland ligt aan het openstellingsbesluit ten grondslag.
Binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond kunnen Gedeputeerde Staten
per openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen. Op basis van de genoemde
openstellingsbesluiten POP-3 kunnen subsidies worden verstrekt. Het besluit treedt in werking na
publicatie in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

 

3 Proces

 

Het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en het besluit tot
vaststelling van de deelplafonds voor 2019 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland zijn
voorbereid met de LEADER-groep ‘Holland Rijnland’, de LEADER-groep ‘Polders met Waarden’
en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

4 Participatie

 n.v.t.
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5 Communicatiestrategie

Communicatie over het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019 – 2020
en het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2019 verloopt via LEADER-groepen van
Zuid-Holland. De LEADER-groepen zijn onder andere verantwoordelijk voor communicatie naar
de doelgroep en het werven van nieuwe projecten.
Het openstellingsbesluit wordt geplaatst op de POP-3 websitepagina van LEADER en de
betreffende websitepagina tekst wordt geactualiseerd. Daarnaast wordt op de LinkedIn pagina
van Provincie Zuid-Holland een bericht gedeeld zodat het zakelijke netwerk van de provincie op
de hoogte is. 

 


