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Aan Provinciale Staten
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Wijziging Openstellingsbesluit POP-3 projecten 

LEADER Zuid-Holland 2021-2022 art. 2, 3 en 9

 

Geachte Statenleden, 

In onze vergadering van 29 juni 2021 hebben wij besloten:

 vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten

LEADER Zuid-Holland 2021-2022 artikelen 2, 3 en 9

Met deze brief wordt u over het besluit geïnformeerd. 

LEADER in het kort

LEADER is een Europees subsidie instrument en wordt uitgevoerd in alle Nederlandse

provincies. LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) en straks

het Nationaal Strategisch Plan (NSP). 

LEADER kenmerkt zich door een eigen en door Europa voorgeschreven ‘bottom-up’ werkwijze

die lokaal wordt uitgevoerd door Lokale Actiegroepen (LAG). Provincie Zuid-Holland kent twee

LEADER gebieden, Polders met Waarden en Holland Rijnland. Per LEADER gebied hebben GS

in 2015 een LAG ingesteld. De LAG is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een Lokale

Ontwikkelingsstrategie (LOS), het opbouwen van een netwerk om deze LOS te realiseren, het

werven van nieuwe projecten en begeleiden van initiatiefnemers voorafgaand en gedurende de

uitvoering van het LEADER project. De LAG adviseert GS op basis van de LOS over het wel of

niet verlenen van de LEADER subsidie, waarna de aanvraag door Bureau Subsidies in

behandeling wordt genomen. 

Het hoofdthema van LEADER is plattelandsontwikkeling. Voor het LEADER gebied Holland

Rijnland kan subsidie worden aangevraagd binnen de onderliggende 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.

De totale LEADER steun bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit middelen van

nationale overheden, waaronder de provincie en voornamelijk gemeenten. 

De Europese en provinciale middelen worden door de provincie voor aanvragers beschikbaar

gesteld middels openstellingsbesluiten. De middelen van gemeenten worden door de gemeenten
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zelf georganiseerd. Van 2015 tot en met 2020 zijn in totaal 8 openstellingen voor LEADER

projecten geweest, bij elke openstelling is steeds het restant aan middelen beschikbaar gesteld

voor subsidieaanvragen.

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

GS hebben op 16 januari 2021 het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-

2022 vastgesteld. Hierbij hebben GS de deelplafonds voor 2021 per LEADER gebied vastgesteld. Voor

Polders met Waarden is dat € 700.000 aan Europese middelen en € 190.000 aan provinciale middelen

en voor Holland Rijnland respectievelijk € 825.000 en € 300.000. 

Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Het op 29 juni 2021 vastgestelde besluit tot wijziging betreft een technische wijziging van het

openstellingsbesluit voor LEADER subsidie. Met de aanpassing kan de administratieve last voor

aanvragers en beoordelaars worden verlaagd, wordt 7 juli als extra indieningsdatum voor

aanvragers toegevoegd en wordt het mogelijk voor provincie en overige nationale overheden om

samen te investeren in publieke projecten. Met de aanpassing voor het verlagen van de

administratieve last sluiten we als provincie aan op de landelijke modelregeling voor het POP.

Aanleiding voor de extra indieningsdatum is dat de LAGs in contact zijn met initiatiefnemers die

naar verwachting op dat moment klaar zijn voor indienen van een aanvraag en anders tot 30

augustus (oorspronkelijk de eerstvolgende datum) moeten wachten. Ook is gebleken dat

LEADER aanvragen in voorbereiding zijn waar zowel provincie als gemeenten willen investeren

in een publiek project. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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