
Besluit van gedeputeerde staten van 16  februari 2021 , PZH-2020-756399440 (DOS-

2013-0010135), tot wijziging van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-

Holland van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135) tot

vaststelling van het Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland

2016

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is dat de LEADER-groepen in Zuid-Holland in staat zijn

om hun werkzaamheden als Lokale Actie Groep uit te kunnen voeren en dat daarvoor

subsidie beschikbaar gesteld wordt;

Besluiten:

Artikel I 

Het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 wordt als

volgt gewijzigd:

A.

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 1a aanvullende subsidie POP3+

1. In aanvulling op artikel 1 kan een aanvullende subsidie worden verstrekt voor

activiteiten als bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-

Holland gedurende de POP3+ periode 2021 tot en met 2025.

2. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verdeeld op volgorde van

binnenkomst van de subsidieaanvragen.



3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de

onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de

subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

4. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt

rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen

plaats door middel van loting.

B.

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 2a Deelplafond aanvullende subsidie POP3+

1. Het deelplafond voor aanvullende subsidie als bedoeld in artikel 1a bedraagt €

70.000,-.

2. Het deelplafond bedoeld in het eerste lid, bestaat uit € 35.000,- ELFPO middelen

en € 35.000,- provinciale middelen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het

provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Den Haag 16 februari 2021, 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter. 

drs. H.M.M. Koek, secretaris



Toelichting

Met dit wijzigingsbesluit wordt het mogelijk voor de Lokale Actiegroepen van de

LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden om een aanvullende

subsidie aan te vragen voor de extra lopende kosten in de transitieperiode. Hiervoor

wordt een artikel toegevoegd om het deelplafond voor de aanvullende subsidie op te

nemen. 

Een aanvraag voor aanvullende subsidie wordt door de Lokale Actiegroep gedaan

middels een wijzigingsverzoek met daarbij een aangepaste begroting. De verlening van

de aanvullende subsidie wordt op deze manier verleend door middel van een wijziging

van de subsidiebeschikking die is afgegeven op basis van het deelplafond als bedoeld

in artikel 2, eerste lid. 


