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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgang Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) provincie Utrecht – niet grondgebonden 
maatregelen. 
 
Voorgestelde behandeling:  
Wij verzoeken Provinciale Staten om de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de uitvoering van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP3). Hierbij komt ook aan de orde hoe dit POP3-programma een impuls geeft aan de uitvoering van ons 
coalitieakkoord. 
 
Voorgeschiedenis en achtergrond 
Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft als doel, naast de directe inkomenssteun voor de 
agrariër, ook de landbouw en plattelandsgebieden duurzamer en innovatiever te maken. Hiervoor is het Europese 
Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ingesteld. Nederland kan vanuit dit fonds beschikken 
over € 825 miljoen voor het uitvoeren van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020).  
 
Binnen POP3 hebben de provincies een prominente rol gekregen: ze zijn gedelegeerd beheersautoriteit, cofinan-
cier en opdrachtgever voor het betaalorgaan RVO.nl. De inhoud van het programma is dan ook in nauwe samen-
werking tussen het Ministerie van LNV en de 12 provincies vormgegeven. De Europese commissie heeft het 
Nederlandse POP3 goedgekeurd op 13 februari 2015. U heeft op 21 september 2015 de Subsidieverordening 
POP3 provincie Utrecht 2015 vastgesteld  
 
Achtergrond 
POP3 beschrijft drie overkoepelende doelen: 

 Concurrentiekracht en innovatie. Nederland gaat voor een moderne en renderende agrosector in 2020, 
die schoon en effectief produceert en die in balans is met mens en omgeving. 

 Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, daarbij inbegrepen water. Het POP3 richt zich op het 
bijdragen aan het herstel van natuur- en milieukwaliteit in het licht van de doelstellingen van Europese 
richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. 

 Goede conditie van het platteland met kwaliteit van natuur en landschap, door bij te dragen aan het 
behalen van doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, natuur en landschap. 

Om deze doelen te bereiken kan subsidie verstrekt worden op verschillende gebieden. Tabel 1 geeft aan welke 
maatregelen mogelijk zijn/waren binnen de verordening, met de daarbij behorende budgetten. 
 



 
  

Tabel 1: Omschrijving maatregelen POP3 
 

POP3-maatregel 
 

Budget (miljoen 
€) 

Niet grond gebonden subsidies  
Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstratie (kennisoverdracht) 2,00 
Fysieke investeringen* voor innovatie en modernisering voor agrariërs 5,21 
Fysieke investeringen* voor verduurzaming voor jonge landbouwers (JoLa) 2,14 
Investeringen in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van 
landbouwbedrijven 

1,80 

Niet-productieve investeringen** voor biodiversiteit en hydrologische maatregelen PAS 2,56 
Niet-productieve investeringen** water 12,73 
Samenwerking voor innovaties 2,17 
LEADER voor een leefbaar en vitaal platteland 5,60 

Totaal 34,21 
* Fysieke investeringen: onroerend goed (aanpassingen in stallen en andere bedrijfsgebouwen), machines (landbouwwerktuigen) en installaties 
(precisielandbouw, energieopslag). 
** Niet-productief: investering mag geen aanmerkelijke stijging van de waarde of de rentabiliteit van het bedrijf tot gevolg hebben. 
(Het hier vermelde POP3-budget bestaat uit EU-geld plus cofinanciering, exclusief overloop POP2-projecten) 
 
Terugblik 
De eerste jaren moesten potentiële aanvragers wennen aan de tendersystematiek van POP3: openstelling binnen 
een afgebakende periode, toetsing op selectiecriteria, maximaal subsidieplafond. Dit betekende dat de uitvoering 
van POP3 minder snel op gang kwam dan gewenst. Het aantal toegekende subsidieaanvragen bleef relatief 
beperkt. Tegelijkertijd werd landelijk de druk opgevoerd om de budgetten effectief én tijdig, dat wil zeggen vóór de 
zomer van 2019, open te stellen om decommittering vanuit Europa te voorkomen. 
In september 2018 heeft Provinciale Staten per motie aangedrongen op een versterking van de voorlichting en 
ondersteuning aan agrariërs (M100: Motie agrarische innovatie (POP3) begrijpelijk en toegankelijk). 
Halverwege 2018 is daarom een intensiveringstraject ingezet om meer en kwalitatief betere subsidieaanvragen 
binnen te krijgen, met onder andere gerichte communicatie (vernieuwde website, persoonlijke brief, 
voorlichtingsavonden in de regio). Het effect hiervan is dat er zowel kwalitatief als kwantitatief meer dan 
voldoende aanvragen zijn binnen gekomen. 
 
Figuur 1 brengt in beeld hoe de POP3-subsidietoekenning over de jaren verdeeld is. Duidelijk is dat in 2019 (met 
uitloop naar 2020) een inhaalslag is gemaakt. Het totale POP3 budget voor de provincie Utrecht is € 34,2 miljoen. 
 
Figuur 1: Toegekende/verwachte bedragen subsidie POP3 per jaar 
(N.B. het toekennen van de subsidie ligt 22 weken ná de sluitingsdatum van een openstelling). 
 
 

 
 
 
 
Huidige stand van zaken 
De jonge landbouwers kunnen eind 2019 en eind 2020 nog een openstelling verwachten. Voor wat betreft 
LEADER: deze openstellingen lopen nog tot eind 2020 door. Alle overige in tabel 1 genoemde maatregelen zijn 
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gesloten. De aanvragen van de laatste openstellingen in de zomer worden op dit moment behandeld. Voor de 
afhandeling zijn extra financiële middelen nodig, waarin voorzien kan worden vanuit bestaande reserves. 
 
Uitvoeringskosten RVO.nl 
Het Provinciale POP3-subsidieloket en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) voeren de POP3-
regeling uit. De uitvoeringskosten van RVO.nl zijn de laatste jaren gestegen, niet alleen in Utrecht, maar ook in 
andere provincies. Er zijn op landsniveau afspraken gemaakt om deze kosten met 5 à 10 % te laten dalen.  
De kosten van de provincie Utrecht in 2019 zijn dusdanig hoog dat het gereserveerde budget met € 1,35 miljoen 
wordt overschreden. Naast de hierboven genoemde algemene kostenstijging is de inhaalslag ook de reden dat de 
kosten zijn gestegen: er zijn meer aanvragen binnengekomen in 2019 dan tevoren was geraamd. 
Onder voorbehoud van uw goedkeuring van de Slotwijziging 2019 hebben wij besloten dit op te vangen binnen de 
budgetten van Agenda Vitaal Platteland. 
 
Programmering POP3 
Nederland wil decommittering vanuit Europa voorkomen. Daarom is op alle provincies een dringend beroep 
gedaan om minimaal 10 %, maar liever nog 15 %, te overprogrammeren. Voor onze provincie biedt dit nu ook de 
mogelijkheid om op alle subsidieaanvragen 2019 (die voldoen aan de criteria) in principe positief te beschikken en 
een loting te voorkomen. Onder voorbehoud van uw goedkeuring van de slotwijziging 2019 hebben wij dan ook 
besloten hiertoe over te gaan. U treft ons voorstel daartoe bij besluitpunt 2 van de Slotwijziging 2019 welke het 
college vandaag aan uw Staten heeft toegestuurd. Voor de overprogrammering is € 2,6 miljoen geraamd, toe te 
kennen in de jaren 2019 en 2020. Deze financiële injectie komt via vrijval weer beschikbaar in de loop van de 
jaren 2021 – 2023. Het financiële risico op overcommittering is berekend op € 425.000, dit wordt opgenomen in 
het weerstandsvermogen.  
 
Overprogrammering en vrijval 
Bij subsidieprogramma’s blijft er altijd geld ‘over’: projecten gaan onverhoopt niet door of kosten vallen lager uit dan eerst begroot. Deze ‘vrijval’ 
van Europese middelen en de eigen cofinanciering komt op een moment dat er geen openstellingen meer zijn. Daarmee blijft het op de plank 
liggen. Daarom kan door een tijdige inzet van middelen (overprogrammering) het budget volledig benut worden. 
 
Relatie POP3 met Coalitieakkoord/Landbouwvisie 
POP3-projecten moeten bijdragen aan een of meerdere van de zeven thema’s die in de verordening zijn 
genoemd. Deze zijn: 
- verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie; 
- beter beheer productrisico’s, versterken positie primaire producent; 
- geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop; 
- klimaatmitigatie; 
- klimaatadaptatie; 
- verbeteren dierenwelzijn en volksgezondheid (interactie mens en dier); 
- versterking biodiversiteit en omgevingskwaliteit. 
Deze thema’s komen overeen met de ambities uit het Coalitieakkoord en de Landbouwvisie. De provincie draagt 
door middel van de cofinanciering van POP3-subsidies bij aan haar doelrealisatie. 
 
Extra impuls voor transitie naar duurzaamheid 
De openstelling ‘Fysieke Investeringen voor uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector 2019’ 
is zwaar overtekend. Deze maatregel omvat de volgende provinciale doelen: circulaire landbouw, waterkwaliteit 
(Kaderrichtlijn Water), reductie uitstoot CO2 door energiebesparing, klimaatadaptatie, verbetering van 
dierenwelzijn/diergezondheid en natuurinclusieve landbouw/behoud landschappelijke kwaliteit. Voor deze 
regeling geldt de verhouding 20 % EU – 20 % cofinanciering van de provincie – 60 % van de agrarïer zelf. De 
hierboven genoemde overprogrammering biedt de mogelijkheid om in totaal € 17,25 miljoen in het gebied te 
investeren. 
Dit is een extra impuls voor de duurzaamheidstransitie in de landbouw, met name voor ‘het peloton’ (early 
adopters & early majority), die met de Samenwerkingsagenda beoogd wordt 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3) 2014 – 2020 loopt bijna af. De populariteit van POP3 is in de 
beginjaren laag geweest. Door extra inspanningen op het gebied van communicatie is het gelukt om een 
eindspurt in te zetten. Deze eindspurt en de overprogrammering zorgen er voor dat het POP3 budget (niet-grond 
gebonden maatregelen) voor de provincie Utrecht voor 100 % benut kan worden: hiermee voldoen we aan de 
afspraken die we met het Rijk en met de overige provincies gemaakt hebben. 
 
Initieel is POP3 nauw verbonden met het Uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland (2016-2019). POP3 
projecten sluiten aan op de doelstellingen van de Samenwerkingsagenda Landbouw. 
 
  



 
  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
POP3-projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de onder andere de Samenwerkingsagenda 
Landbouw. Dit betreft met name de beleidsdoelen op het gebied van Verbinding stad-land, Circulaire landbouw, 
Natuurinclusieve landbouw en Klimaatneutrale landbouw. 
 
Financiële consequenties 
De overprogrammering wordt gefinancierd vanuit de reserves. Dit geld valt weer terug in de reserves in de loop 
van de jaren 2021 – 2023. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Wij zijn voornemens de voortgang van POP3 op te nemen in de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda 
Landbouw. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u kennis te nemen van deze brief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


