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Onderwerp Statenbrief:  Wijziging van de verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht  
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 bestaat uit een programmering van ca 40 mln , voor 
de provincie Utrecht via een aantal Europese maatregelen gericht op innovatie en duurzaamheid in de landbouw, 
jonge boeren, agrarisch natuur- en landschapsbeheer,Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), water (KRW) en 
LEADER.  
 
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), inclusief LEADER, wordt medegefinancierd vanuit van het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) waarmee in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) maatregelen worden getroffen om de landbouw en 
plattelandsgebieden duurzamer en innovatiever te maken.  
 
POP3 is de opvolger van POP1 en POP2 en loopt van 2014 tot 2020 met een uitloop tot en met 2023.In Utrecht 
draagt POP3 ook bij aan de uitvoering van het provinciale meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland. 
 

 
Aanleiding 
Uitvoering van het POP3  vindt plaats op basis van de  provinciale subsidieverordening (de Verordening subsidies 
POP3 2014-2020).  Deze verordening is gebaseerd op een  landelijk opgestelde modelverordening en is door PS 
vastgesteld.  
 
In de verordening zijn de verschillende Europese maatregelen opgenomen op basis waarvan zowel de EU 
bijdrage als de provinciale cofinanciering kan worden verleend. Uitvoering van deze verordening vindt plaats op 
basis van openstellingsbesluiten van GS waarin onder andere specifieke doelgroepen, gebieden, activiteiten en 
andere eisen nader kunnen worden ingevuld. 
 
Voorgeschiedenis 

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 2014-
2020 van Nederland goedgekeurd dat eind 2014 definitief tot stand kwam. De colleges van Gedeputeerde Staten 



 

  

 

van de twaalf provincies hebben op 18 december 2014 met de Staatssecretaris van Economische Zaken een 
convenant gesloten over de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van POP3. 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 4 februari 2015 een formeel besluit genomen waarin de 
belangrijkste uitvoeringstaken zijn gedelegeerd aan de twaalf provincies. Op 21 september 2015 heeft PS  de 
Verordening subsidies POP3 2014-2020 vastgesteld.   
 
Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de vaststelling van het Handboek selectiecriteria door het Comité van Toezicht POP in 
september 2016, moet de Verordening subsidies POP3 aangepast worden. Het CvT POP3 is het toezichtcomité 
die op grond van de plattelandsverordening (1305/2013) verplicht is gesteld. Het CVT POP3 wordt op grond van 
de plattelandsverordening geacht de selectiecriteria vast te stellen voor alle POP3-maatrgelen. Gelijktijdig met het 
in lijn met het Handboek selectiecriteria brengen van de in de Verordening subsidies POP3 opgenomen 
selectiecriteria, worden bepalingen die tot uitvoeringsproblemen blijken te leiden, ontdekte onjuistheden in de 
verordening alsmede omissies  aangepast. 
 
Op basis van de slotbepalingen in de POP3-verordening (artikel 4.2) hebben GS de bevoegdheid om de POP3  
verordening te wijzigen. Deze bevoegdheid beperkt zich tot wijzigingen die het gevolg zijn van hogere regelgeving 
(met name op basis EU-verordeningen of richtlijnen van de Europese Commissie) of na gemeenschappelijk 
beraad met andere provincies en/of n.a.v. door de Staatssecretaris van landbouw geconstateerde gebreken in de 
verordeningsteksten. Deze afstemming is noodzakelijk om het uniforme karakter van de POP3-verordening van 
de verschillende provincies te behouden met het oog op het voorkomen van fouten.  
 
Omdat de wijzigingen voortkomen uit hogere regelgeving en technisch van aard zijn valt deze herziening van de 
verordening binnen het mandaat van GS.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een betere toetsing van subsidieaanvragen doordat er minder  ruimte is voor verschillende interpretaties. 
Duidelijkheid over verschillende vereisten die voortkomen uit EU-regelgeving.    
 
Financiële consequenties 

Geen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Publicatie in het Provinciaal blad zodat deze wijzigingen van kracht zijn.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van deze brief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


