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Betreft: wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADERprojecten en niet productieve investeringen water.
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Geachte leden,
Uw kenmerk

Op 22 juni 2022 hebben wij een aantal besluiten genomen over het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3).
Ophoging subsidieplafond 2021 voor POP3 onderdeel LEADERprojecten
Wij hebben besloten om het subsidieplafond voor het POP3 onderdeel
LEADER-projecten te verhogen met € 241.000,- tot € 875.000,-. Het
onderdeel was opengesteld van 6 december 2021 tot en met 1 0
februari 2022. De middelen voor de ophoging bestaan voor € 60.000,uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 181.000,- uit onze reserve
Europese subsidie landbouwprojecten. Door deze ophoging kunnen alle
projecten die positief zijn beoordeeld door de Leadergroep worden
gehonoreerd. Met dit besluit hebben wij extra middelen beschikbaar
gesteld voor LEADER om risico’s op landelijk onderbesteding van
Europese middelen op dit onderdeel van het POP3 te verminderen.
Verdere informatie over LEADER kunt u vinden op www.leaderkvnh.nl.

Ophoging subsidieplafond 2021 voor POP3 onderdeel nietproductieve investeringen water.
In onze brief van 12 april 2022 hebben wij uw Staten geïnformeerd over
de openstelling van het POP3, onderdeel niet-productieve investeringen
water. Op 26 november 2021 is de tender gesloten en zijn de
ingediende projecten beoordeeld. Alle positief beoordeelde projecten
komen voor subsidie in aanmerking nadat we op 1 2 april 2022 het
deelplafond voor Rijnland hadden verhoogd (181 5302/1 81 5306). Een
uitzondering is het beheergebied van het waterschap Amstel Gooi en
Vecht, omdat het plafond slechts gedeeltelijk toereikend is. Voor dit
gebied is één aanvraag van € 1.145.61 5,- ingediend en positief
beoordeeld. Het deelplafond bedroeg echter € 400.000,-. Om het
volledige gevraagde subsidiebedrag te kunnen verlenen hebben wij
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besloten om dit deelsubsidieplafond te verhogen met € 745.61 5,- en
vast te stellen op € 1.145.61 5,-. Dit besluit hebben wij mede op verzoek
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht genomen. Het waterschap zorgt
voor de dekking van de verhoging omdat wij alle beschikbare ELFPO
middelen voor waterdoelen reeds hebben verplicht.

Mochten in de komende jaren door omstandigheden ELFPO-middelen
vrijvallen bijvoorbeeld omdat projecten niet doorgaan, dan hebben wij
met deze verhoging voldoende subsidieverplichtingen om de vrijval te
beperken. Het is dan niet nodig om terug te vallen op de dekking van
het waterschap. Wij zetten ons zo met onze waterschappen in om
goede projecten die mede bijdragen aan onze doelen voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) door te laten gaan en om te voorkomen dat
ELFPO-middelen onbenut blijven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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R.M. Bergkamp

