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Geachte leden
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Verlenging Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en
Water Noord-Holland 2017

Uw kenmerk

Inleiding
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:
1.

2.

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en
Water Noord-Holland 201 7 gewijzigd vast te stellen door de
uitvoeringsregeling te verlengen tot 1 januari 2024;
Het genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Toelichting
De provincie werkt samen met de drie Noord-Hollandse waterschappen
(HHNK, Rijnland, AGV), LTO Noord en de agrarische natuurverenigingen
aan het realiseren van het programma Bodem en Water

Dit programma richt zich op agrarische bedrijven in heel Noord-Holland
en heeft tot doel om:
• de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar
het oppervlaktewater te verminderen (en zo de waterkwaliteit te
verbeteren en bij te dragen aan het bereiken van KRW-doelen)
• de bodemstructuur te verbeteren (draagt onder andere eveneens bij
aan verbetering van de waterkwaliteit)
• de zelfvoorzienendheid van de bedrijven voor zoetwater te
verbeteren

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water
Noord-Holland201 7, die door de waterschappen in Noord-Holland wordt
gefinancierd en wordt uitgevoerd door de provincie, is een onderdeel
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van het programma Bodem en Water. De uitvoeringsregeling is gericht
op intermediairs. Door middel van de regeling kunnen studieprojecten
en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan kennisopbouw en
bewustwording bij agrariërs.

Verlenging
De uitvoeringsregeling wordt na overleg met de waterschappen
verlengd tot 1 januari 2024. Op deze manier kan de uitvoeringsregeling
ook in 2022 opnieuw worden opengesteld. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben
aangegeven in 2022 weer geld beschikbaar te willen stellen voor deze
uitvoeringsregeling. Over de hoogte van dit bedrag volgt begin 2022
uitsluitsel. Een besluit over een nieuwe openstelling en het vaststellen
van het subsidieplafond volgt daarom pas in 2022.
Het Hoogheemraadschap Rijnland start per 1 januari 2022 met een
eigen landbouwportaal, om zo ook de agrariërs in het Zuid-Hollandse
deel van hun beheersgebied te kunnen bedienen. Hiermee
samenhangend zal er voor het beheersgebied van Rijnland in 2022 geen
bedrag opengesteld worden vanuit de uitvoeringsregeling subsidie
Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

Meer kennis leidt tot het nemen van concrete maatregelen op het
bedrijf
De projecten die worden gesubsidieerd vanuit de Uitvoeringsregeling
subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland201 7
stimuleren agrariërs om concrete maatregelen op hun bedrijf te nemen.
Op het zogeheten Landbouwportaal, de website van het programma
Bodem en Water, kunnen agrariërs vervolgens terecht voor informatie
en adviezen over de aanpassing van bedrijfsvoering en inrichting en
worden zij gestimuleerd om (bovenwettelijke) maatregelen op hun
bedrijf te nemen. De waterschappen hebben hiertoe eind mei 201 8 een
subsidieregeling opengesteld (die door de waterschappen zelf wordt
uitgevoerd) waarmee deze maatregelen kunnen worden gesubsidieerd.
Agrariërs kunnen deze subsidies aanvragen op het Landbouwportaal.
Subsidiëring is mogelijk op een vijftal thema’s: Erfafspoeling, Duurzame
bodem (chemie, structuur), Gewasbeschermingsmiddelen, Inrichting &
beheer en Zoetwatermaatregelen. Het Landbouwportaal is primair
bedoeld voor agrariërs en voor bedrijven die dienstverlenend zijn aan
de landbouw (o.a. erfbetreders en adviseurs). Alleen agrariërs kunnen
subsidie aanvragen.
Toelichting Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling
Bodem en Water Noord-Holland 201 7.
De regeling is bedoeld voor studieprojecten en voor coaches die de
agrarische bedrijven bezoeken en adviseren. Aanvragen kunnen worden
ingediend door collectieven van agrariërs en tevens door
belangenverenigingen van agrariërs en daaraan gelieerde
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rechtspersonen. Andere partijen zijn uitgesloten, teneinde ervoor te
zorgen dat de subsidie ten goede komt aan door de landbouw gedragen
activiteiten.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat het
waterschap in wiens beheergebied de activiteiten plaatsvinden akkoord
is met het project. Dit om ervoor te zorgen dat alleen die projecten
worden gesubsidieerd die daadwerkelijk bijdragen aan de waterdoelen
in dat gebied.
De subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst. Het minimale
subsidiebedrag is € 5.000,-. In overleg met de in het programma Bodem
& Water samenwerkende partijen is afgesproken geen maximum aan
het aan te vragen budget te stellen. Er geldt een subsidiepercentage van
100%.

Omdat met de regeling agrariërs niet rechtstreeks worden bevoordeeld
is geen sprake van staatsteun.

Provinciaal belang
Voor zowel het beschikbaar laten zijn van voldoende zoet water als voor
oppervlaktewaterkwaliteit hebben de betrokken overheden (Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen) afgesproken gezamenlijk
verantwoordelijk te zijn voor het behalen van de doelen. Iedere partij
houdt hierbij uiteraard de eigen rol en bevoegdheden. De
waterschappen hebben op beide gebieden het primaat. Zij zijn met
name verantwoordelijkheid voor het bereiken van de KRW-doelen en het
faciliteren van gebruikers met hun wensen voor het watersysteem. De
rol van de provincie zit met name in het formeel vaststellen van de
ecologische KRW-doelen, het leggen van verbindingen met andere
beleidsvelden en het nemen van maatregelen in onze eigen wateren.
Verder stimuleren wij, conform de provinciale Watervisie 2021, integrale
en innovatieve projecten, zowel t.a.v. oppervlaktewaterkwaliteit als voor
zoet water.
Relatie met POP3
Daarnaast heeft de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid
vanuit onze betrokkenheid bij het derde Platteland
Ontwikkelingsprogramma (POP3). Het Rijk en de provincies voeren dit
programma gezamenlijk uit.

Een deel van het Europese POP3-geld is in 2016 bestemd voor het
behalen van internationale waterdoelen, dat wil zeggen de KRW- en
klimaatdoelen. De waterschappen hebben op landelijk niveau en dus
ook op provinciaal niveau' afgesproken om een deel van het POP-geld te

1748993/1748999

4| 4

cofinancieren buiten de POP-regelingen om. Voor onze provincie gaat
dit om een bedrag van € 7,6 miljoen dat de waterschappen beschikbaar
stellen. Er werd afgesproken (landelijk en provinciaal) om dit óf via de
POP3-openstelling te doen, óf via een separate uitvoeringsregeling
buiten het POP3.

De openstellingen van de onderhavige door de waterschappen
gefinancierde uitvoeringsregeling zijn een invulling van deze afspraak.
Met het oog op een eenvoudige en toegankelijke regeling is er in
overleg met de waterschappen en de landbouwsector voor gekozen om
dit geld niet via een POP3-regeling te besteden.
Het deelnemen aan de samenwerking in het programma Bodem en
Water en het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsregeling past
daardoor zowel binnen het provinciaal waterbeleid als binnen de
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het derde Plattelands
Ontwikkelingsprogramma (POP3).

Hoogachtend
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1 bijlage(n)
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling
Bodem en Water Noord-Holland 201 7, zoals deze wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad

I
In september 201 6 hebben de waterschappen en de provincie de
bestuursovereenkomst POP3 niet-grondgebonden regelingen voor waterdoelen
ondertekend (verseon 834073/8341 70). Hierin is afgesproken dat de waterschappen
de 'verdubbeling’ van de ELFPO-middelen uit pijler 1 (EU-middelen) kunnen
verstrekken via de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland of via een
separaat instrument.
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