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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Een nieuwe POP-3 openstelling en subsidietechnische wijziging.

Aanleiding
Met POP3 (3e EU Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020) versterkt
de provincie Noord-Brabant haar beleid door verdubbeling van haar eigen
middelen en die van de waterschappen met Europese financiering.
Gedeputeerde Staten hebben op 25 juni € 3.867.000 beschikbaar gesteld voor
de nieuwe openstelling. Via deze statenmededeling informeren wij u hierover.

Bevoegdheid
GS zijn bevoegd de POP3-subsidieregeling voor Brabant met de voorgestelde
openstellingen vast te stellen en PS hierover te informeren. De daarvoor
benodigde voorwaarden zijn geregeld met eerdere GS-besluiten (zie
statenmededeling van 7 september 2015).

Kernboodschap

1. De Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 voorziet in de
vaststelling van een nieuwe regeling.
Herstel- en inrichtingsmaatregelen water
We zetten € 3,867 miljoen POP-subsidie in om investeringen te stimuleren in
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Deze maatregelen
stimuleren ecologisch herstel van waterlichamen die in het verleden zijn

gegraven, vergraven of verstuwd ten behoeve van de landbouw. De
Kaderrichtlijn Water vereist dat deze waterlichamen uiterlijk op 22
december 2027 een Goede Ecologische Toestand (of een Goed Ecologisch
Potentieel) hebben. Dit is een maat voor goede waterkwaliteit. De regeling is
zo opgesteld dat maatregelen kunnen worden getroffen die bijdragen aan
de waterkwaliteit met behoud (en zo mogelijk versterking) van
ontwikkelruimte voor de landbouw. Aanvragen kunnen worden ingediend
van 1 oktober tot en met 19 november 2018. Dit betreft de tweede tranche
openstelling van deze maatregel.

2. De Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 voorziet in de
aanpassing van de kostensystematiek van de regeling.
Subsidietechnische wijziging
Kostentypen en kostensoorten worden nu gescheiden en aanvragers hebben
de mogelijkheid om bij de berekening van personeelskosten gebruik te
maken van een door RVO goedgekeurde kostensystematiek. Deze gaat in
met terugwerkende kracht tot en met 7 september 2015.

Consequenties

1. Met deze openstelling stimuleren we projecten die bijdragen aan realisatie
van onze KRW-opgave zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de
landbouw.
2. De subsidie-aanvragers zijn gebaat bij het krijgen van de mogelijkheid een
gewijzigde kostensystematiek ten aanzien van personeelskosten te hanteren
en een onderscheid te maken in verschillende kostentypen. Toepassing met
terugwerkende kracht is in het voordeel van subsidieontvangers, vooral
doordat declareren en verantwoorden wat eenvoudiger wordt.

Europese en internationale zaken
POP3 is één van de Europese programma's waarin de provincie een belangrijke
rol vervult. De andere zijn het OP-Zuid (gericht op kennis, innovatie en MKB) en
Interreg (internationale projectmatige samenwerking op meerdere thema's).

Communicatie
De Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 wordt gepubliceerd in het Provinciaal
Blad.
 Voor waterdoelen. De openstellingen worden bekend gemaakt via de
website van Stimulus en een mailing van de provincie. Daarnaast wordt er
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vanuit het beleidsprogramma Water actief gecommuniceerd naar de
doelgroep.
De subsidietechnische wijziging wordt door Stimulus gecommuniceerd aan
aanvragers en ontvangers van subsidie.
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Vervolg
PS worden eind 2018 geïnformeerd door middel van een
voortgangsrapportage.
Bijlagen
Geen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer T.H.C. Schulpen, (073) 680 80 75,
tschulpen@brabant.nl, eenheid Algemeen Directeur.
Opdrachtnemer: de heer S.A. Willems, 073 6812402, sawillems@brabant.nl,
afd. Europese en Internationale Zaken.
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