
 

 

  
 
 
 
 
 

College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 19 juni 2018  REFERENTIE Alfons Vernooij 
ONS NUMMER 81CF3074  DOORKIESNUMMER 2222 

NUMMER PS 2018RGW84  E-MAILADRES Alfons.Vernooij@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE Wijzigingsbesluit  PORTEFEUILLEHOUDER Maasdam-Hoevers 

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

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt vanaf 2016 in Utrecht uitgevoerd in het kader van het 
provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland. Uitvoering vindt plaats door het verstrekken van subsidies 
op basis van de  provinciale subsidieverordening (de Verordening subsidies POP3 2014-2020).  Deze verordening is 
gebaseerd op een  landelijk opgestelde modelregeling en deze is  door PS vastgesteld op 21 september 2015  
Het POP3 2014-2020 is op 13 februari 2015 door  de Europese Commissie goedgekeurd. De colleges van 
Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies hebben met de Staatssecretaris van Economische Zaken afgesproken 
om op basis van één modelverordening te werken. 
Op basis van  ervaringen bij de uitvoering van het POP3 heeft een  landelijke werkgroep modelregeling POP3  enkele 
verbeteringen doorgevoerd in een  aangepaste versie van de modelregeling.. In onze vergadering van GS op 12 juni 
2018 hebben wij wijzigingen vastgesteld van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 op basis van de landelijke 
modelregeling 
Essentie / samenvatting: 
De bijstelling van de modelverordening heeft betrekking op  een aanpassing van de selectiecriteria. Daarnaast zijn 
problemen en onjuistheden geconstateerd in de vigerende Modelregeling/Subsidieverordening POP 3 (versie januari 
2017). Op grond van beiden is door een landelijke werkgroep Modelregeling een aangepaste versie van de 
modelregeling opgesteld. 
De gewijzigde criteria zijn door ons besluit van 12  juni 2018 in de bestaande verordening verwerkt.  
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..  
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 

De provinciale cofinanciering van de EU middelen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)  zijn begroot in 
het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland. 
 
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,  


