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Factsheet POP3 Brabant – Openstelling 

Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit  

 

 

→ Paragraaf 7 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant 

→ Totaal beschikbare subsidie: €12.240.000 

€9.000.000 voor niet-productieve investeringen in PAS herstelmaatregelen. 

€3.240.000 voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor 

natuur of biodiversiteit. 

→ Subsidiepercentage = 100% 

→ Min. subsidie = € 200.000.  

→ Max. projectduur = 3 jaar 

→ Digitaal indienen projectvoorstellen van 13 november  2017, 09.00 uur tot en met 19 januari 

2018, 17.00 uur via www.stimulus.nl/pop-brabant (onder aanvragen/beheren). 

 

Doel 

De subsidie is bedoeld voor projecten die de negatieve gevolgen, die de landbouw heeft gehad op 

natuur- en biodiversiteit, weg te nemen en om de ecosystemen beter weerbaar te maken tegen 

nieuwe landbouwinvloeden. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig 

te beperken. 

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Subsidie wordt verstrekt voor landbouw gerelateerde maatregelen in het kader van 

het Programma Aanpak Stikstof (PAS) of voor watergerelateerde maatregelen. Denk aan 

inrichtingsmaatregelen voor de Kaderrichtlijn Water, venherstel, hydrologisch herstel van natte 

natuurgebieden en het vispasseerbaar maken van stuwen in watergangen.  

  

Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, 

landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten of 

samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande partijen. 

 

Specifieke voorwaarden 

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.7.5 

van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Voorbeelden van projectvoorwaarden zijn dat het project een 

koppeling heeft met de landbouw en het project ten behoeve is van één van de genoemde PAS 

gebieden in de provincie Noord-Brabant, of de investeringen zijn ten behoeve van de Kaderrichtlijn 

Water, Natte Natuurparels of door stikstofdepositie verrijkte vennen of grond. 

 

Een koppeling met de landbouw betekent dat het project wordt uitgevoerd op landbouwgrond, op 

gronden waar jaarlijks een landbouwactiviteit wordt uitgevoerd of het project heeft een rechtstreeks 

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Logo-provincie-Noord-Brabant1.jpg
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_9.html


 

 

 

 

Pagina 2 van 4 
 
 

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

 

verband heeft met een landbouwactiviteit (indien het project op andere dan landbouwgrond wordt 

uitgevoerd). 

 

Let op: behalve voor het doel ‘het verwijderen van door stikstofdepositie verrijkte bagger in de 

vennen’ dient binnen het onderdeel ‘niet-productieve investeringen voor herstel- of 

inrichtingsmaatregelen voor natuur of biodiversiteit’ de aanvrager zelf zorg te dragen voor een 

overheidsbijdrage van 25% van de kosten. Deze bijdrage wordt bij toekenning onderdeel van de POP-

subsidie. 

 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in Hoofdstuk 1 (Algemeen) van de Subsidieregeling 

POP3 Brabant en in de bovenliggende wetgeving waaronder Algemene Subsidieverordening Brabant 

(Asv), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese Verordeningen. Een concreet voorbeeld uit 

de subsidieregeling is de verplichting dat binnen twee maanden na ontvangst van de beschikking 

wordt gestart met de projectactiviteiten. 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Conform de Subsidieregeling bedraagt de minimale subsidie voor niet-productieve investeringen in  

maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof € 200.000 wat tevens geldt voor 

maatregelen voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur 

en biodiversiteit. Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking komen in relatie tot deze 

openstelling is opgenomen in artikel 2.7.6 van de Subsidieregeling. 

 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie 

per openstelling plaats op basis van de mate waarin wordt voldaan aan de selectiecriteria. De 

selectiecriteria die van toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.7.10 en in 

artikel 2.7.11 van de Subsidieregeling. Bij projecten in het kader van maatregelen PAS geldt dat 

beoordeeld wordt in hoeverre het project de benodigde maatregelen voor het projectgebied neemt. 

Als een nadere beoordeling noodzakelijk is, wordt een volgorde van belangrijkheid in de 

verschillende gebieden aangehouden. Deze zijn van hoog naar laag: Groote Peel/Deurnse 

Peel/Mariapeel; Weerter en Budelerbergen & Ringselven; Strabrechtse Heide en Beuven; 

Leenderbos, Grote Heide de Plateaux; Kempenland-West; Kampina en Oisterwijkse Vennen; 

Oeffeltermeent;Regte Heide en Riels Laag; Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek; Loonse en 

Drunense Duinen en Leemkuilen; Ulvenhoutse Bos; Langstraat; Brabantse Wal. 

 

Voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur of 

biodiversiteit geldt dat aangetoond moet worden in hoeverre het project maatregelen realiseert in 

geval van het bijdragen aan een of meer ecologische kwaliteitsdoelen van de KRW voor een KRW-

waterlichaam: de mate waarin het project in het projectgebied binnen de planperiode van het 

Waterbeheerplan de KRW-opgave realiseert, de mate waarin het project bijdraagt aan het volledig 

vispasseerbaar maken van het KRW-waterlichaam, de mate waarin het project volledig hydrologisch 
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herstel in het projectgebied realiseert, of de mate waarin het project alle maatregelen in het 

projectgebied neemt die nodig zijn om de fysieke gevolgen van stikstofdepositie uit het verleden 

ongedaan te maken. 

 

Proces van aanvraag tot beschikking 

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal worden ingediend via de webportal van 

Stimulus programmamanagement (https://www.webportal-stimulus.nl/pop3-mijn/). Daarna is 

indiening of aanvulling niet meer mogelijk. Aangeraden wordt echter om aanvragen zo vroeg 

mogelijk en niet pas op het laatste moment in te dienen.  

 

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen (betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien 

u niet beschikt over een KvK-nummer kunt u een Stimulus POP3 account aanmaken. Klik hiertoe op 

aanmaken bij Inloggen met POP3-account op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning hebben 

houdt dan rekening met minimaal 2-3 werkdagen om dit aan te vragen. 

  

Stimulus Programmamanagement controleert binnengekomen aanvragen op ontvankelijkheid en 

bericht hierover richting de aanvrager. Vervolgens is het tot en met uiterlijk 19 januari 2018 17.00u 

mogelijk om aanvragen aan te vullen. Laat indienen verkleint de kans op tijdige terugkoppeling van 

de controleresultaten. De verantwoordelijkheid voor tijdige, volledige en juiste indiening van 

aanvragen ligt volledig bij de aanvrager. Alleen ontvankelijke aanvragen, aanvragen die volledig zijn 

ingediend en die voldoen aan de subsidievereisten zoals genoemd in de Subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020, worden in behandeling genomen.  

 

Alle ontvankelijke aanvragen worden getoetst op financieel-technische zaken op basis van het 

aanvraagformulier en de (verplichte) bijlagen. Deze aanvragen worden daarnaast kwalitatief 

beoordeeld en gerangschikt op basis van de selectiecriteria (zie artikel 2.7.10 en 2.7.11 van de 

Subsidieregeling). 

 

Nadat de ontvankelijke aanvragen zijn gerangschikt zal Stimulus Programmamanagement de 

financieel-technische toets verder afronden. Naar aanleiding van deze toets is het mogelijk dat 

vragen worden uitgezet bij de aanvragers. Na tijdige en afdoende beantwoording van deze vragen, 

worden de gerangschikte aanvragen behandeld op volgorde van puntenaantal beginnend bij de 

aanvraag met de meeste punten. De aanvragen die binnen de subsidieplafond vallen en voldoen aan 

de voorwaarden voor subsidie ontvangen een subsidiebeschikking. Aanvragen die buiten het 

subsidieplafond vallen, kwalitatief onvoldoende zijn of niet voldoen aan de voorwaarden voor 

subsidie ontvangen een afwijzingsbeschikking.  

 

Voor het ELFPO en dus het POP3 is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het 

betaalorgaan. Dit is de enige instantie in Nederland, die de Europese landbouwsubsidies mag 

uitbetalen en mag declareren in Brussel. RVO.nl zal dan ook vanuit de rol als betaalorgaan alle 

beschikkingen voor subsidieverlening en -vaststelling en alle betalingen, na de beoordeling door 
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Stimulus, op EU-conformiteit toetsen, de betalingen aan eindbegunstigden verrichten, de betalingen 

registreren en gelden bij de financierende partijen declareren. 

 

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een 

beslissing op uw aanvraag voor subsidie. 

 

 

Meer informatie 

Kijk op de website www.stimulus.nl/pop-brabant  voor uitgebreide informatie. Voor meer informatie 

over de openstelling  kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement, via 040 237 5904 of 

pop3@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting. Voor de volledigheid moet u kennisnemen van de 

subsidieregeling. U kunt geen rechten ontlenen aan deze factsheet. 
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