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Onderwerp

POP3 Samenwerking duurzame innovaties landbouw
2019.
Geachte Statenleden,
In de vergadering van 15 januari 2019 hebben wij op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw ZuidHolland 2019 vastgesteld.
Met deze brief wordt u geïnformeerd over het bovengenoemde besluit.
Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland
2019
Met het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland
2019 wordt een stimulans gegeven voor samenwerkingsverbanden die innovaties in de
landbouwsector ontwikkelen en testen met als doel de verduurzaming van de landbouwsector.
Deze maatregelen sluiten goed aan bij de activiteiten van het Platform Duurzame Landbouw en
bij activiteiten van andere doelgroepen in de grondgebonden landbouw. Dit openstellingsbesluit
geeft uitvoering aan het op 29 juni 2016 door Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument
Innovatie Agenda Duurzame Landbouw.
Met het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw ZuidHolland wordt de POP-3 maatregel samenwerking duurzame innovaties voor de vierde keer
opengesteld. Dit zal tevens de laatste openstelling zijn van deze maatregel aangezien de POP3
periode in 2020 eindigt en in 2020 geen openstelling gepland staat.
De eerste openstelling in 2016 leverde 7 gehonoreerde subsidies op voor een totaal
subsidiebedrag van € 854.390,- De tweede openstelling in 2017 leverde 8 gehonoreerde
subsidies op voor een totaal subsidiebedrag van € 3.727.000,-. Op basis van de derde
openstelling in 2018 is een totaalbedrag van € 5.900.000 opengesteld en worden 9 aanvragen
gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van € 3.956.000,-.
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Voor de openstelling in 2019 bedraagt het deelplafond € 4.000.000,-.
Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor:
a. het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede
ten behoeve van de grondgebonden landbouw;
b. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband, het gezamenlijk formuleren
van een projectplan en het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van
een innovatieproject mede ten behoeve van de grondgebonden landbouw.
Het (beoogde) samenwerkingsverband moet naast minimaal één landbouwer die actief is in de
grondgebonden landbouw, ook minimaal één partij uit de voedselketen bevatten. Naast de
ketenpartijen die landbouwproducten verwerken, worden in dit openstellingsbesluit ook de
toeleveranciers (van bijvoorbeeld organische meststoffen) tot de voedselketen gerekend.
Met deze samenstelling van het samenwerkingsverband wordt bijgedragen aan de ambitie uit het
Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw:
“Samenwerking en gezamenlijke inzet zijn nodig om de negatieve effecten (onder andere verlies
biodiversiteit, mindere leefomgevingskwaliteit en achteruitgang in kwaliteit van het
cultuurlandschap) te beperken en de positieve ontwikkelingen (onder andere kringlooplandbouw,
een hoog percentage weidegang) verder te ondersteunen. Om de verduurzaming te bereiken is
een duurzame innovatieaanpak met proeftuinen nodig voor de lange termijn. De ambitie is:
verduurzaming van de landbouwketen en voedselketen met een duurzame innovatieaanpak voor
gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Dit gebeurt met proeftuinen. Proeftuinen
zijn een zichtbare plek waar koplopers in de landbouw- en voedselketen innovaties in de
duurzame landbouw uitproberen en ontwikkelen.”
Voortgang
In onderstaande tabel staan alle maatregelen uit de Uitvoeringsregeling POP-3 met daarbij het
bij het besluit van 15 januari 2019 opengestelde bedrag en de nog geplande openstellingen voor
2019.
Maatregel

Opengesteld in 2018

Besluit 15 januari 2019

Planning en open te
stellen bedrag
(indicatie)

2.1 kennisoverdracht landbouw en

€ 300.000,-

---

water
2.3 jonge landbouwers

April
€ 200.000,-

€ 600.000,-

---

December
€ 400.000,-

2.5 niet- productieve investeringen

-

---

aanleg en herstel biodiversiteit,

April
€ 1.000.000,-

natuur en landschap en
hydrologische maatregelen PAS
2.6 niet-productieve investeringen

€ 8.456.447,-

---

---

€ 5.900.000,-

€ 4.000.000,-

---

water
2.7 samenwerking duurzame
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innovaties landbouw
3.4 uitvoering LEADER projecten

€ 3.360.000,-

---

Maart en oktober
€ 1.400.000,-

Totaal

€ 18.616.447,-

€ 4.000.000,-

€ 3.000.000,-

Het opengestelde bedrag en de nog open te stellen bedragen passen binnen het door Provinciale
Staten vastgestelde subsidieplafond voor 2019 van € 7.000.000,-.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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