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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-705906879 

DOS-2013-0010135

Onderwerp

POP-3 wijziging Uitvoeringsregeling, wijziging openstellingsbesluiten en LEADER

Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP-

3 Zuid-Holland;
2. Vast te stellen het besluit tot wijziging van artikel 2a van het Openstellingsbesluit POP-3 

fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016;
3. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit 

POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019;
4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het 

Openstellingsbesluit POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 
2018;

5. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit 
POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019;

6. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2020 van het 
openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020;

7. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep 
LEADER Polders met Waarden 2015; 

8. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten worden 
geïnformeerd over:

a. het besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-
Holland;

b. het besluit tot wijziging van artikel 2a van het Openstellingsbesluit POP-3 
fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016;

c. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 
watersystemen Zuid-Holland 2019;

d. het besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit 
POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018;

e. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 
samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019;

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

g. het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER 
Polders met Waarden 2015. 

9. Te bepalen dat na publicatie in het provinciaal blad in werking treden:
a. het besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland;
b. het besluit tot wijziging van artikel 2a van het Openstellingsbesluit POP-3 

fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016;
c. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 

watersystemen Zuid-Holland 2019;
d. het besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit 

POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018; 
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e. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 
samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019;

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

g. het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER 
Polders met Waarden 2015. 

10. De publiekssamenvatting vast te stellen over:
a. het besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland;
b. het besluit tot wijziging van artikel 2a van het Openstellingsbesluit POP-3 

fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016;
c. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 

watersystemen Zuid-Holland 2019;
d. het besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit 

POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018; 
e. het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 

samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019;
f. het besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2020 van het 

openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020;
g. het besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER 

Polders met Waarden 2015. 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het GS-voorstel bij het financieel kader het totaalbedrag voor het jaar 2020 te verduidelijken; 
-  In de brief aan PS een schema toe te voegen met de middelen die in totaal beschikbaar zijn en 
de bij het besluit van 29-10-2019 opengestelde bedragen;
- In de brief aan PS een passage toe te voegen met de strekking: ‘Dit is de laatste tranche van 
deze subsidieregeling. Bij het opstellen van de nieuwe regeling zal er aandacht zijn voor actuele 
ontwikkelingen, waaronder stikstof.’

Bijlagen

1. GS brief - POP-3 wijziging Uitvoeringsregeling, wijziging openstellingsbesluiten en 
LEADER - DOS-2013-0010135

2. Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen duurzame 
innovaties landbouw Zuid-Holland 2016 ten aanzien van artikel 2a oktober 2019

3. Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019
4. Besluit tot wijziging van Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland 2019
5. Besluit tot wijziging van artikel 2 derde lid van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-

productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 
6. Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2020 voor POP-3 projecten LEADER 

Zuid-Holland
7. Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Polders 

met Waarden november 2015
8. Besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP3
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1 Toelichting voor het College

De POP-3 subsidies bestaan voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale 

middelen, met uitzondering van de openstelling voor watersystemen.

Zonder de provinciale middelen kan geen aanspraak gemaakt worden op de Europese middelen. 

Europese middelen die eind 2023 niet zijn benut, vloeien terug naar Europa. 

Met de verhoging van het deelplafond van het ‘Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking 

duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019’ is een bedrag van €170.820,85 aan Europese 

middelen gemoeid.

De verhoging maakt het mogelijk om een ontvangen en inhoudelijk positief beoordeelde 

subsidieaanvraag voor een proeftuin in de landbouw te honoreren.

Met het besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit watersystemen zijn 

geen provinciale middelen gemoeid. Het deelplafond hiervan bestaat voor 50% uit Europese 

middelen en voor 50% uit middelen van de waterschappen. 

Voor een toelichting per besluit wordt verwezen naar de brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Dekking en uitputting POP-3

De subsidieregeling POP-3 wordt gefinancierd uit de € 40 miljoen die in het Hoofdlijnenakkoord 

2015-2019 beschikbaar is 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.

Voor doel 1.5 ‘sterke positie voor duurzame en economisch rendabele grondgebonden landbouw’ 

is in de periode tot en met 2020 € 23,91 miljoen beschikbaar. Onder doel 1.5 vallen de volgende 

POP-3 onderdelen:

- kennisoverdracht;

- fysieke investeringen voor innovatie;

- duurzame investeringen jonge landbouwers;

- samenwerking duurzame innovaties;

- LEADER.

Voor ‘kennisoverdracht’ is tot nu toe een bedrag van € 373.406,04 aan subsidies verleend en een 

bedrag van € 250.000,- aan subsidieaanvragen is in behandeling. Totaal wordt voor 

‘kennisoverdracht’ een bedrag van € 623.406,04 aan subsidie verleend.

Voor ‘fysieke investeringen voor innovatie’ is een totaal bedrag van € 1.528.352,05 aan subsidies 

verleend.

Voor ‘duurzame investeringen jonge landbouwers’ is tot nu toe een totaal bedrag van 

€ 2.397.746,20 aan subsidies verleend. 

Voor ‘samenwerking duurzame innovaties’ is tot nu toe een bedrag van € 8.906.801,72 aan 

subsidie verleend en een bedrag van € 6.042.079,78 aan subsidieaanvragen in behandeling. 
Totaal wordt voor ‘samenwerking duurzame innovaties’ een bedrag van € 14.948.881,50 

verleend.

Voor LEADER is tot nu toe een totaal bedrag van € 1.888.064,- aan LEADER-steun verleend en 

PZH-2019-705906879 dd. 29-10-2019



4/7

een bedrag van € 360.000,- aan subsidieaanvragen in behandeling. In totaal betekent dit een 

beoogde LEADER-steun van maximaal € 2.248.064,- aan verleende subsidies voor LEADER. 

In totaal is voor doel 1.5 aan POP-3 subsidies een totaal bedrag van € 21.746.449,79 dat 

verleend is of verleend gaat worden. Dit bedrag is inclusief de verhoging van het deelplafond van 

het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019

met € 341.641,71. 

POP-3 in 2020

Binnen de UPG 40 is voor 2020 nog € 2.163.550,21 beschikbaar. 

Van de € 2.163.550,21 wordt € 1.600.000,- benut voor het deelplafond voor 2020 voor LEADER 

en voor het nog vast te stellen openstellingsbesluit voor ‘duurzame investeringen jonge 

landbouwers’ voor een bedrag van € 560.000,-.

Besluit tot wijziging van artikel 1.20a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

Totaalbedrag excl. BTW € 0,-

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.5 sterke positie voor duurzame en 

economisch rendabele grondgebonden 

landbouw

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. De wijziging van 

de Uitvoeringsregeling POP-3 betreft het 

verlenen van voorschotten op reeds verleende 

subsidies. Bij het verlenen van de voorschotten 

wordt geen nieuwe verplichting aangegaan.

Besluit tot wijziging van artikel 2a van het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen 

duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016

Totaalbedrag excl. BTW € 170.000,-

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.5 sterke positie voor duurzame en 

economisch rendabele grondgebonden 

landbouw

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. Op grond van het 

Openstellingsbesluit POP-3 fysieke 

investeringen duurzame innovaties landbouw 

Zuid-Holland is een vijftal subsidies verleend. 

Eén verleende subsidie blijkt achteraf niet voor 

Europese middelen uit het ELFPO in 

aanmerking te komen. Met dit besluit kan de

verleende subsidie volledig met provinciale 

middelen worden gefinancierd. Deze middelen 

zijn beschikbaar uit de UPG 40.
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Besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-

Holland 2019

Totaalbedrag excl. BTW € 14.742.640,07. Het bedrag bestaat voor 50% 

uit Europese middelen en voor 50% uit middelen 

van het Hoogheemraadschap van Rijnland, het 

Hoogheemraadschap van Delfland en het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.2 goede kwaliteit en kwantiteit grond- en 

oppervlakte water.

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. Nu worden geen 

verplichting aangegaan. De verplichting wordt 

aangegaan als de subsidies verleend worden.

Besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit POP-3 niet productieve 

investeringen water Zuid-Holland september 2018

Totaalbedrag excl. BTW € 0,-

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.2 goede kwaliteit en kwantiteit grond- en 

oppervlakte water.

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. 

Besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking 

duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019

Totaalbedrag excl. BTW € 341.641,71. Het bedrag bestaat voor 50% uit 

Europese middelen en voor 50% uit provinciale 

middelen.

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.5 sterke positie voor duurzame en 

economisch rendabele grondgebonden 

landbouw.

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. Nu worden geen 

verplichting aangegaan. De verplichting wordt 

aangegaan als de subsidies verleend worden.

Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2020 van het openstellingsbesluit POP-3 

projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
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Totaalbedrag excl. BTW € 1.650.000,-

Het bedrag bestaat voor € 1.100.000,- uit 

Europese middelen en voor € 550.000,- uit 

provinciale middelen.

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.5 sterke positie voor duurzame en 

economisch rendabele grondgebonden 

landbouw.

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. Nu worden geen 

verplichting aangegaan. De verplichting wordt 

aangegaan als de subsidies verleend worden. 

De provinciale middelen zijn beschikbaar uit de 

UPG 40.

besluit wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden 2015

Totaalbedrag excl. BTW € 0,-

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.5 sterke positie voor duurzame en 

economisch rendabele grondgebonden 

landbouw.

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De Uitvoeringsregeling POP-3 is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 

(artikel 3). De POP-3 openstellingsbesluiten zijn gebaseerd op de Uitvoeringsregeling POP-3.

Binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond kunnen Gedeputeerde staten 

per openstellingsbesluit een deelplafond vaststellen. Subsidieverstrekking vindt plaats op basis 

van de openstellingsbesluiten voor zover de subsidies passen binnen de deelplafonds en het 

subsidieplafond.

De besluiten treden in werking na publicatie in het provinciaal blad.

2 Voorafgaande besluitvorming

De uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland is door GS vastgesteld op 14 april 2015.

Het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-

Holland 2016 is door GS vastgesteld op 1 november 2016.

Het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 is door GS vastgesteld op 12 

maart 2019.

Het Openstellingsbesluit POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 

2018 is door GS vastgesteld op 28 augustus.
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Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019

is door GS vastgesteld op 15 januari 2019.

Het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 is door GS 

vastgesteld op 9 juli 2019. 

Het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden is door GS vastgesteld 

op 10 november 2015.

3 Proces

Met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt binnen de provincie Zuid-Holland uitvoering 

gegeven aan het Nederlandse Plattelands Ontwikkeling Programma. 

Op 18 december 2014 is door Gedeputeerde Staten het Convenant Uitvoering POP-III met de 

Staatssecretaris van Economische Zaken gesloten. Op grond van de Regeling uitvoering ELFPO 

programmaperiode 2014-2020 van de Staatssecretaris van Economische Zaken ( Staatscourant 

2015 nr. 3961) is het college van Gedeputeerde Staten bevoegd om over de Europese POP 

middelen te besluiten. Met het verkrijgen van de bevoegdheid heeft de provincie zich ook 

gecommitteerd om de benodigde nationale co-financiering beschikbaar te stellen.

4 Participatie

De openstellingsbesluiten ‘samenwerking duurzame innovaties landbouw’ en ‘fysieke 

investeringen innovaties’ dragen bij aan de doelen van het Ambitiedocument InnovatieAgenda 

Duurzame Landbouw. Dit document is in samenwerking met verschillende partijen tot stand 

gekomen. De ontvangers van de POP3 subsidies worden uitgenodigd om deel te nemen aan het 

open netwerk van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

LEADER kent een eigen, door Europa voorgeschreven, aanpak. Binnen Zuid-Holland zijn twee 

gebieden waar (vertegenwoordigers van) verschillende partijen zich hebben verenigd in een 

LEADER-groep (Lokale actie Groep). De LEADER-groep heeft voor het betreffende gebied een 

ontwikkelingsstrategie opgesteld, deze strategie is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De 

LEADER-groep heeft een taak in het ondersteunen van initiatieven die passen binnen de 

ontwikkelingsstrategie en brengt aan Gedeputeerde Staten advies uit om initiatieven wel of niet te 

ondersteunen met een LEADER subsidie.   

5 Communicatiestrategie

Na vaststelling worden de besluiten gepubliceerd in het provinciaal blad. Daarnaast worden de 

besluiten gepubliceerd op de provinciale website (www.pzh.nl/pop3)

Communicatie over de LEADER deelplafonds voor 2020 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.

Daarnaast wordt op de LinkedIn pagina van Provincie Zuid-Holland een bericht gedeeld over de 

openstelling van LEADER zodat het zakelijke netwerk van de provincie op de hoogte is. 
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