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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Besluiten POP3 LEADER t.b.v. transitieperiode (POP3+) 

 

Geachte Statenleden, 

In onze vergadering van 16 februari 2021 hebben wij besloten: 

 het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 vast te

stellen;

 de deelplafonds voor 2021 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland vast te stellen; 

 het besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER

Zuid-Holland vast te stellen;

 het Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER

Holland Rijnland vast te stellen;

 het Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER

Polders met Waarden vast te stellen.

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd.

Algemene toelichting LEADER

LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). LEADER kenmerkt

zich binnen POP-3 met een eigen, door Europa voorgeschreven, ‘bottom-up’ werkwijze die lokaal

wordt uitgevoerd door Lokale Actiegroepen (LAG). In de provincie Zuid-Holland zijn twee LAGs

actief: Polders met Waarden en Holland Rijnland. De periode van het POP-3 liep van 2014 tot en

met 2020. De POP-3 + (transitieperiode) is de verlenging van het POP-3 in afwachting van het

nieuwe Europese GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). De genomen besluiten maken het

mogelijk om het LEADER-programma in de transitieperiode voort te zetten. 

Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Met dit besluit wordt het mogelijk voor initiatiefnemers om ook in de jaren 2021 en 2022 LEADER

subsidie aan te vragen. Nieuw in het openstellingsbesluit ten opzichte van voorgaande jaren is

het onderscheid tussen LEADER steun voor publieke projecten en voor private projecten. Voor

publieke projecten is het subsidiepercentage 100%, voor private projecten in het LEADER gebied

Polders met Waarden is dit 50% en voor private projecten in LEADER gebied Holland Rijnland
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40%. Voor publieke projecten is de maximale LEADER steun verhoogd naar € 500.000,-. Ook is

een mogelijkheid ingebracht om in geval van publieke projecten de Europese middelen te

combineren met provinciale middelen, mits het initiatief aansluit op het provinciale Sport &

Recreatie beleid. 

Met de voorgelegde besluiten wordt de LEADER subsidie op verschillende manieren

aantrekkelijker gemaakt. Het LEADER programma in Zuid-Holland loopt relatief achter, tot nu toe

is per LEADER gebied 35% van de beschikbare middelen benut aan gesubsidieerde LEADER

projecten. De POP3+ periode biedt kansen om alsnog de beschikbare middelen in te kunnen

zetten. 

Vaststelling van de deelplafonds voor 2021 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland

Met dit besluit worden de resterende Europese en provinciale middelen voor LEADER projecten

beschikbaar gesteld voor 2021. De deelplafonds voor LEADER gebied Holland Rijnland zijn 

€ 700.000,- aan Europese middelen en € 190.000,- aan provinciale middelen. Voor Polders met

Waarden zijn dat respectievelijk € 825.000,- en € 300.000,-. De opengestelde provinciale

middelen zijn afkomstig uit de UPG40 van het vorig college. 

Wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland

Met dit besluit wordt het mogelijk voor de LEADER groepen Holland Rijnland en Polders met

Waarden om aanvullende subsidie aan te vragen voor de extra uitvoeringskosten van het

LEADER programma in de transitieperiode. Hiervoor is een artikel toegevoegd met het

deelplafond voor de aanvullende subsidie. 

Wijziging van de instellingsbesluiten van de LEADER groepen Holland Rijnland en Polders met

Waarden

De LEADER groepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het LEADER programma in de

twee LEADER gebieden. Met de instellingsbesluiten zijn in 2015 de taken, de samenstelling en

de werkwijze vastgesteld. Met deze wijziging is de datum waarop de LEADER groepen worden

opgeheven met twee jaren uitgesteld, zodat de groepen hun taken tot en met 2025 kunnen blijven

uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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Bijlagen:

- Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

- Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 voor POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland

- Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland

- Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden


