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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
PS hebben op 21 november de subsidieverordening ILG/AVP 2006 (afgekort SILG) 
vastgesteld waarin u op basis van artikel 3 lid 1 GS bevoegdheid heeft gegeven tot het 
verstrekken van subsidie voor activiteiten conform het door GS opgesteld subsidiekader 
Agenda Vitaal Platteland (afgekort AVP). Deze bevoegdheid geldt ook voor de maatregelen 
uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (afgekort POP). De EU subsidies, in totaal € 20,4 
mln. worden ingezet voor het provinciaal meerjarenprogramma AVP. De SILG voorziet 
echter nog niet in het verlenen van subsidies voor een aantal POP maatregelen (zie 
toelichting) omdat deze niet zijn opgenomen in artikel 3 lid 1 van de SILG. Het gaat hierbij 
om een totale EU bijdrage van € 1,65 mln. wat door deze omissie nog niet inzetbaar is. 
Tevens heeft Europees landbouwraad eind 2008 besloten om extra middelen over te hevelen 
van directe inkomenssteun naar plattelandsbeleid. Voor onze provincie gaat het om een extra 
bijdrage van € 3,51 mln. voor de verbetering van waterkwaliteit en hernieuwbare energie. Met 
de aanvullende POP middelen komt de EU bijdrage voor het AVP programma op  € 23,92 
mln. te staan. Tot nu toe is 11 mln. beschikt en naar verwachting is dat aan het eind van het 
jaar 13,5 mln. 
 
Voorgeschiedenis 
In het kader van de ILG bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de 
provincies over het inzetten van POP middelen. De afspraak was dat de provincies in het 
kader van hun meerjarenprogramma POP middelen voornamelijk gaan inzetten voor 
sociaaleconomische doelen. Een deel van het POP budget is daarnaast ook beschikbaar 
gesteld voor milieu, water- en landbouwdoelen. Deze POP-milieumaatregelen zijn echter 
nooit opgenomen in de SILG.  
 
Essentie / samenvatting 
Het aantal POP maatregelen waarvoor GS op basis van de SILG verordening de bevoegdheid 
heeft gekregen voor het verlenen van POP subsidie wordt uitgebreid van 13 naar 19 
maatregelen. De beleidsmatig uitwerking vindt plaats door GS middels een aangepast 
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subsidiekader en middels een herprogrammering van Agenda Vitaal Platteland voor de 
periode 2010 - 2013.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Inzetbaarheid van € 5,16 mln aan EU middelen in het kader van AVP voor de volgende 
doelen: 
� Pilots duurzaam ondernemen:  € 250.000 
� Investeringen in landbouwbedrijven:  € 730.000 
� Verdrogingsbestrijding:  € 670.000  
� Verbetering van waterkwaliteit:  € 2.560.000 
� Hernieuwbare energie:  € 950.000 
 

Financiële consequenties 
Dit besluit voorziet in eerste instantie tot een volledige juridische inbedding van de POP 
maatregelen in de huidige de SILG. Openstelling van de POP maatregelen vindt plaats nadat 
GS nadere regels hebben opgesteld middels een aangepaste Subsidiekader ILG/AVP en de 
programmering via de AVP gebieden is geregeld. In dat traject wordt ook gekeken naar de 
mogelijkheden voor de cofinanciering en de extra handelingskosten die gepaard gaan met de 
subsidieverlening. Daarin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande provinciale 
middelen (o.a. ILG) of door de inbreng van andere partijen (o.a. waterschappen). 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 april 2010 houdende wijziging van de 
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 02 maart 2010, afdeling ILG, nummer 2010INT255149; 
 
Gelezen;  
 
Overwegende het belang om volledige inzet van de beschikbare middelen uit het programma voor 
plattelandsontwikkeling van Nederland voor de programmeringsperiode 2007-2013 naar aanleiding 
van de volgende besluiten door de Europese Commissie: 
� BESCHIKKING C(2007)3464 VAN DE COMMISSIE van 20/VII/2007 tot goedkeuring van het 

programma voor plattelandsontwikkeling van Nederland voor de programmeringsperiode 2007-
2013 CCI 2007NL06RPO001; 

� BESLUIT C(2009) 10187 VAN DE COMMISSIE van 11.12.2009 houdende goedkeuring van de 
herziening van het plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland voor de 
programmeringperiode 2007-2013 en houdende wijziging van Beschikking C(2007)3464 van de 
Commissie van 20 juli 2007 tot goedkeuring van het plattelandsontwikkelingsprogramma 
CCI2007NL06RPO001. 

 
Gelet op de artikelen 105, eerste lid en 145 van de Provinciewet; 

Gelet op; de artikelen 4, vierde lid, en 11, derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006 wordt als volgt gewijzigd. 
 
Artikel 3 lid 1 komt te luiden: 
 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de activiteiten die zij hebben aangegeven in 
het in artikel 2 bedoelde subsidiekader en voor de maatregelen 111, 121, 125, 216, 311, 311b, 312, 
313, 321, 321b, 322, 323, 341, 411,  412,  413,  421 en 431 van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 
Provinciewet, Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG),  en Europese verordening 
plattelandsontwikkeling (nr.) 1698/2005 
 
2. Beoogd effect 
 
Het besluit zorgt ervoor dat er ruimte wordt gemaakt voor het verstrekken van EU-POP subsidie die 
anders niet inzetbaar is: 
� Voor de bestaande POP maatregelen gaat het om 50% (€ 1,65 mln.) van de totale in te zetten 

overheidsuitgave van € 3,3 mln. 
� Voor de nieuwe POP maatregelen gaat het om 75% (€ 3,51 mln.) van de totale in te zetten 

overheidsuitgave van € 4,68 mln. 
 
Het besluit zorgt ervoor dat de volgende subsidiemaatregelen kunnen worden verstrekt:  
� POP maatregelen (milieu, water en duurzame landbouw)

111 Beroepsopleiding en voorlichting (€ 250.000) 
121 Modernisering landbouwbedrijven (€ 730.000) 
216 Niet-productieve investeringen (onderdeel verdrogingsbestrijding) (€ 670.000)

� Nieuwe POP maatregelen (waterkwaliteit en hernieuwbare energie)
216 Niet-productieve investeringen (onderdeel verbeteren waterkwaliteit) (€ 2.560.000) 
311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten/ b. Hernieuwbare energie (€ 630.000) 
321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking/ b. Hernieuwbare energie (€ 
320.000) 

 

3. Argumenten 
 
Het scheppen de juridische basis voor het verstrekken van POP-subsidie leidt in ieder geval 
tot het maximaal benutten van EU middelen voor de realisatie van doelen in het AVP 
programma. Met de voorgestelde aanpassing worden met name doelen op het gebied van 
landbouw en milieu, waterkwaliteit en energie gerealiseerd. 
 

4. Kanttekeningen 
 
N.v.t.   
 

5. Financiën 
 
N.v.t. 
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6. Realisatie 
 
Uitvoering van de maatregelen vindt plaats via het AVP programma. 
 

7. Juridisch 
 
Aanpassing SILG artikel 3 lid 1 met toevoeging van een aantal POP maatregelen is 
noodzakelijk voor het verlenen van POP subsidies.  
 

8. Europa 
 
Europese verordening plattelandsontwikkeling (nr.) 1698/2005 
Een belangrijk document dat op 20 september 2005 door de Europese Commissie is 
vastgesteld, is de Verordening (nr.) 1698/2005 waarin de kaders voor het nieuwe Europese 
plattelandsontwikkelingsbeleid staan. Nederland heeft op basis van deze verordening het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 opgesteld waarin we als lidstaat duidelijk 
maken welke doelen we ondersteunen. Dit programma is op 20 juni 2007 goedgekeurd door 
de Europese Unie. Op 20 juli volgde de beschikking van de Europese Commissie. Met 
Beschikking C(2007)3464 heeft de Europese Commissie het POP2 voor Nederland officieel 
goedgekeurd. Met Beschikking C(2009) 10187 zijn er aanvullende maatregelen opgenomen 
in het programma. 
 
In de verordening is sprake van vier doelstellingen. Voor iedere doelstelling zijn zogenaamde 
“assen” geformuleerd waarbinnen Europa een aantal maatregelen voorstelt. Elke lidstaat 
maakt een programma waarin de volgende vier assen terugkomen:  
As 1. Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector. 
As 2. Verbetering van het milieu en het platteland. 
As 3. De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie. 
As 4: Invoeren van de Leader-aanpak 
 
De uitvoering van dit programma loopt langs twee sporen; het ondernemersspoor via het 
Ondernemersprogramma en het gebiedsgerichte spoor via het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG).  
 
Staatssteun 
Maatregelen 111, 121 en 216 zijn tevens staatssteun regelingen die gemeld zijn door het rijk 
bij de Europese commissie voor zover het gaat om steun aan landbouwondernemingen. Door 
hiervan gebruik te maken is een aparte melding vanuit onze provincie niet meer noodzakelijk. 
 
Voor de maatregelen 311b en 321b geldt dat in het geval er staatssteun wordt verleend dit 
gebeurd onder voorwaarde van de de-minimis verordening (EG) Nr. 1998/2006. 
 

9. Communicatie 
 
De communicatie over de inzet van de maatregelen vindt met name plaats via de afspraken 
met de gebiedscommissies die in het kader van het AVP programma zijn opgericht. Jaarlijks 
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stuurt GS een kaderstellende brief waarin de opgaven voor het uitvoeringsprogramma van het 
volgende jaar worden gemeld.   
 

10. Bijlagen 
 
Geen 
 


