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Betreft: Ophoging subsidieplafond POP3 onderdeel uitvoering
LEADER projecten 2020
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Kenmerk

1492353/1565776

Geachte leden,
Uw kenmerk

Op 20 oktober 2020 hebben wij uw Staten geïnformeerd over ons
besluit (1492353/1492357) om het subsidieonderdeel uitvoering
LEADER projecten uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
open te stellen. Wij hebben het subsidieplafond daarbij bepaald op €
300.000,-.
Op 2 februari 2021 hebben wij besloten om het subsidieplafond te
verhogen met €1 70.000,- tot € 470.000,-. De middelen komen voor
50% uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO), 30% van de provincie (reserve Europese subsidies
landbouwprojecten) en 20% van gemeenten. Met dit nieuwe
subsidieplafond is het mogelijk dat alle ingediende projecten die
positief zijn beoordeeld kunnen worden gehonoreerd. De verwachting is
dat de subsidieverlening plaatsvindt omstreeks april 2021. Zodra de
subsidies zijn verleend, worden de projecten vermeld op de website van
LEADER www.leaderkvnh.nl.
Achtergrond en context
Bij ons besluit van 20 oktober 2020 over de openstelling POP3
onderdeel LEADER projecten hebben wij uw Staten geïnformeerd over
de bredere context van POP3 en het onderdeel LEADER.
Projecten konden worden ingediend van 22 oktober tot 1 3 november
2020. Er zijn zeven projecten ingediend. Deze projecten zijn
beoordeeld door de adviescommissie (aangeduid als Lokale Actiegroep
LEADER, afgekort: LAG). De projecten zijn beoordeeld en gerangschikt
conform de selectiecriteria uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).
Hierbij zijn aan drie projecten voldoende punten toegekend om voor
subsidie in aanmerking te komen.
Door de verhoging van het plafond kunnen deze drie projecten worden
gehonoreerd. Een belangrijke overweging voor ons om het plafond te
verhogen is om bij te dragen aan de Europese eis om tenminste 5% van
het landelijk ELFPO-budget via LEADER te besteden. Bovendien is het
wenselijk om de besteding van Europese middelen te versnellen omdat
daardoor de kans groter is dat de middelen tijdig kunnen worden
gedeclareerd en er minder risico is dat Europese gelden onbenut

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
201 2 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

2| 2

1492353/1492357

blijven. De Covid crisis is hierbij een extra risico op vertraging en uitval
van projecten.
Verlenging POP3 2021 en 2022
Wij kunnen uw Staten nu ook informeren over de voortgang van de
besluitvorming over de verlenging POP3. Met de eerste
begrotingswijzing 2021 stellen wij u voor om €5,0 miljoen extra
beschikbaar te stellen voor de cofinanciering en uitvoeringskosten van
de twee jaar verlenging. Op 23 december 2020 heeft ook de Europese
Commissie de Europese verordeningen vastgesteld om het POP3 met
twee jaar te verlengen. Hierdoor komen er extra Europese middelen
beschikbaar voor Noord-Holland. Dat geldt ook voor het onderdeel
LEADER omdat dit een door Europa verplicht gesteld onderdeel van
POP3 is. Dit houdt in dat circa 5% van de Europese middelen moeten
worden gelabeld aan het onderdeel LEADER. Wij zijn voornemens om de
LEADER groep - zodra bekend is hoeveel middelen er beschikbaar
komen - te vragen om de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) aan te
passen. De aanpassing betreft dan de financiën, de looptijd en
eventueel het actualiseren van de doelen. Vervolgens dient de LOS
opnieuw aan ons voor te worden voorgelegd ter vaststelling. Een door
GS vastgestelde LOS is namelijk vereist om de extra middelen ook
daadwerkelijk te kunnen benutten.
Tot slot
Op dit moment werken Rijk en IPO aan de indiening van een
wijzigingsvoorstel van het POP3 om de verlenging te operationaliseren.
Dit voorstel wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het
Comité van Toezicht POP3 en de Europese Commissie. Parallel werken
Rijk en IPO aan een voorstel voor de verdeling van de middelen over Rijk
en provincies. De verwachting is dat over beide trajecten medio februari
2021 meer bekend is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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