
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 18-11-2019 

AAN Leden van de cie. RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Beantwoording Technische Vragen POP3 voor cie. RGW  

Geachte leden van de Commissie Ruimte Groen en water,  
 
De fracties van PvdA, SP en SGP hebben in de voorbereiding van de commissie RGW van 20/11/2019 een aantal 
technische vragen gesteld over de Statenbrief ‘Voortgang Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) 
provincie Utrecht’.  
 
Hieronder vindt u de antwoorden. 
 
 
PvdA 
 
Vraag: Ik heb de statenbrief met belangstelling gelezen en ben verheugd dat er een groeiend aantal 
aanvragen is. Kunt u concrete voorbeelden van dergelijke aanvragen geven? Om een beeld te krijgen? Aan 
wat voor soort projecten moet ik denken?  
 
Antwoord (concrete voorbeelden): 
 
• Voorbeeldprojecten Fysieke investeringen 
Het project ‘Hooischuur 2.0; gebruik van warmte voor drogen’ is gericht op het uittesten en demonstreren van een 
innovatieve hooischuur om gras in de vorm van hooi van eigen land klimaatneutraal en efficiënt te drogen met de 
zon als directe warmtebron. Met het doel om kwalitatief goed hooi, gelijkwaardig aan de kwaliteit van vers gras, 
optimaal te benutten voor wintervoer en als passende bijvoeding in het weideseizoen. Zodat er bespaard kan 
worden op aan te kopen krachtvoer, de kringloop meer gesloten kan worden en de grondgebondenheid 
meerwaarde levert. 
 
Meer passend voer van eigen land; Om meer voer van eigen land te benutten, moet onder andere voorkomen 
worden dat er voerverliezen optreden tussen het moment van oogsten en het voeren van de koe. Daartoe wil men 
investeren in een systeem, dat het voer volautomatisch uit de kuil haalt, verschillende voersoorten mengt en deze 
direct meerdere keren per dag naar het voerhek brengt. 
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• Voorbeeldprojecten Kennisoverdracht  
 
Bewust Beter Beweiden; met dit project worden 50 veehouders en hun adviseurs actief gecoacht en getraind om 
de mineralenkringloop rondom beweiding efficiënter en gerichter te kunnen managen door gebruik te maken van 
actuele cijfers en daarmee de bodem- en gewasbenutting te verbeteren; coaching on the job! 
 
Polderkennis op peil; In poldernetwerken werken boeren met andere partijen in een polder samen om de opgaven 
van water- en bodemkwaliteit en wateroverlast, integraal aan te pakken, met oog voor bedrijfszekerheid. De kern 
van de aanpak is een regionale benadering van deelnemers op polderniveau. Deze polderaanpak richt zich juist 
op het betrekken van zoveel mogelijk boeren in een gebied en niet alleen de voorlopers. Met behulp van de 
kringloopaanpak verkrijgen de deelnemers inzicht in de nutriëntenbenutting en daarmee komt een 
gedragsverandering op gang die leidt tot concrete maatregelen op genoemde thema’s. 
 
• Voorbeeldproject LEADER 
 
Lokaal voedsel 3.0;  In veel steden en dorpen groeit de aandacht voor lokaal voedsel bij burgers, horeca en 
winkeliers. Ook producenten en boerencoöperaties willen meer in de eigen regio afzetten. Maar hoe bereiken  
vraag en aanbod elkaar beter? In het samenwerkingsproject Lokaal Voedsel 3.0, gaan LEADER-groepen Weidse 
Veenweiden en Utrecht-Oost samen aan de slag met meet & match-bijeenkomsten, het uitwisselen van praktische 
kennis (leergangen) en een ‘Lokaal-voedsel-makelaar’ om vraag en aanbod sneller en beter bij elkaar te brengen.  
 
 
Vraag: Wat is de bijdrage van de Provincie aan de uitvoering van deze plannen, behalve de financiën?  
 
Antwoord: De bijdrage van de Provincie is het mogelijk maken van de subsidies (openstellingen publiceren), het 
verwerken van de subsidieaanvragen en natuurlijk het co-financieren conform de vereiste percentages (doorgaans 
50 % Europees geld, 50 % provinciaal, echter bij de watermaatregelen co-financieren de Waterschappen; bij 
LEADER zijn ook gemeenten co-financiers). 
 
Tot slot: de Provincie is soms ook zélf aanvrager, bijvoorbeeld voor de maatregel niet-productieve investeringen 
voor biodiversiteit en hydrologische maatregelen PAS. Bijvoorbeeld ook bij de instandhouding van de Oostelijke 
Vechtplassen. 
 
SP 
 
Vraag: Hoe wordt getoetst op de uitvoering en hoe worden de Staten in staat gesteld hierop te controleren. 
Het gaat tenslotte niet om kleingeld. 
 
Antwoord: De toetsing op de uitvoering gebeurt aan de hand van (jaarlijkse) voortgangsrapportages. Aan het eind 
van het project toetst het provinciale subsidieloket de realisatie aan de hand van de eindrapportage en de financiële 
afwikkeling (facturen). Deze beoordeling wordt door RVO.nl gecontroleerd. Pas dan wordt tot finale betaling van de 
subsidie overgegaan. 

Tot slot verricht de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) steekproefsgewijze controles door geheel 
Nederland. 

De Staten zijn betrokken geweest bij de vaststelling van de POP3-subsidieverordening (Verordening POP3 2014 – 
2020 Provincie Utrecht). Tijdens de looptijd biedt het vaststellen van de begroting de mogelijkheid om het 
programma financieel bij te sturen. 

SGP 

Vraag: Hoe kan het dat de uitvoeringskosten in de provincie Utrecht zo astronomisch hoog zijn 
(overschrijving met 1,35 miljoen!)? 
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Antwoord: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert voor de provincie Utrecht werkzaamheden 
uit die vanuit hun functie als betaalorgaan noodzakelijk zijn. Samengevat betekent dit dat de provincie Utrecht zelf 
de POP3-subsidieverlening uitvoert, dat RVO.nl controleert op EU-conformiteit en dat de betalingen via RVO.nl 
lopen. De afspraken hierover zijn in december 2014 in een Uitvoeringsconvenant POP3 vastgelegd. De kosten die 
RVO.nl hiervoor in rekening brengt zijn helaas tot nu toe elk jaar gestegen. Alle provincies hebben te maken met 
deze kostenstijging. In Utrecht komt deze kostenstijging nu prominenter naar voren omdat er momenteel veel 
aanvragen door RVO.nl worden afgehandeld (in de eerste jaren van uitvoering van POP3 zijn binnen de provincie 
relatief weinig aanvragen afgehandeld; het bedrag is de combinatie van veel aanvragen met relatief hoge kosten 
per aanvraag). 

Er is een interprovinciale task force ingesteld om deze kosten te monitoren en, waar mogelijk, te reduceren. Daartoe 
heeft veelvuldig overleg met RVO.nl plaatsgevonden. Dit heeft niet tot een verlaging van de kosten geleid. Op 3 
april 2019 is er in het Landsdelig Bestuurlijk Overleg POP3 op bestuurlijk niveau afgesproken dat alle provincies 
samen met RVO.nl scherp blijven letten op de kosten, met inachtneming van een aantal verbeterslagen. De 
verwachting is dat hiermee in de resterende POP3 periode een besparing van 5 tot 10 % bereikt kan worden. In 
afwachting van deze verbeterslagen is besloten de huidige status quo te accepteren. De hogere uitvoeringskosten 
voor RVO.nl zijn hiermee een voldongen feit voor alle provincies in Nederland. 


