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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP2 2007-2013 loopt dit jaar af voor wat betreft de eindafrekening van 

projecten. Via dit programma  is vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling de afgelopen jaren ruim 

20 mln. geïnvesteerd in het landelijk gebied van de provincie Utrecht.  POP2 is de afgelopen jaren uitgevoerd als 

onderdeel van Agenda Vitaal Platteland (AVP). Dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van POP3 2014-2020. 

Het nieuwe programma heeft een uitloop van 3 jaar en moet in 2023 afgesloten worden. De programmering voor 

de provincie Utrecht bedraagt ongeveer 40 mln. aan Europese middelen. Circa de helft hiervan wordt ingezet op 

maatregelen ten behoeve van het Agrarisch Natuurbeheer en blauwe diensten (watermaatregelen) via agrarische 

gebiedscollectieven. Hiervoor heeft u onlangs de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Provincie 

Utrecht gewijzigd. In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven om de overige maatregelen in te zetten via 

AVP. Met de voorliggende verordening, en aanverwante aanpassingen in de Algemene Subsidieverordening 

(ASV) en de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden wordt dit mogelijk gemaakt.   

 

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 . 

 

Essentie / samenvatting 

In verband met een doelmatige, doeltreffende en correcte (met name EU-conforme) wijze van uitvoering en 

beheer van het programma hebben provincies met de Staatssecretaris van Economische Zaken afgesproken om 

een uniforme verordening vast te stellen voor het toetsen van subsidieaanvragen. Het voorstel is om hiervoor de  



 

2/3 

 

Subsidieverordening POP3 provincie Utrecht 2015 vast te stellen (ontwerpbesluit 1), die door de twaalf provincies 

gezamenlijk is ontwikkeld. Aangezien de subsidievoorwaarden vanuit de EU aanzienlijk afwijken van de 

voorwaarden zoals u die heeft vastgesteld in de ASV, stellen wij voor om deze verordening afzonderlijk vast te 

stellen. De Subsidieverordening POP3 bestaat uit 4 hoofdstukken met de algemene bepalingen rond de 

subsidieverstrekking van POP3-maatregelen (hoofdstuk 1), de criteria per maatregel (hoofdstukken 2 en 3) en de 

slotbepalingen (hoofdstuk 4). Artikel 1.3 regelt de wijze waarop de maatregelen opengesteld dienen te worden 

door GS. Hieraan toegevoegd is artikel 4.1 lid 3 waarin GS de bevoegdheid krijgen om de verordening aan te 

passen na overleg met de andere provincies zodat kleine aanpassingen niet via PS vastgesteld behoeven te 

worden. Dit is naar analogie van de onlangs vastgestelde SVNL waarin deze bevoegdheid ook dusdanig is 

opgenomen. Wijzigingen beperken zich tot correcties naar aanleiding van wijzigingen in de EU-verordeningen of 

na gemeenschappelijk beraad met andere provincies en/of n.a.v. door de Staatssecretaris van landbouw 

geconstateerde gebreken in de verordeningsteksten.  

 

Met het vaststellen van een aparte POP3 verordening en het aflopen van het huidige POP2 programma per 31 

december zijn er wijzigingen in de ASV noodzakelijk. In ontwerpbesluit 2 stellen wij voor om de ASV niet van 

toepassing te laten zijn voor POP3 en om de verwijzing naar de huidige POP2 maatregelen per 1 januari 2016 te 

laten vervallen.  

 

Tot slot is van belang dat gedurende de POP3 uitvoeringsperiode door GS gebruik kan worden gemaakt van 

externe adviescommissies. Een dergelijke adviescommissie heeft GS, samen met andere provincies dit voorjaar 

ingesteld voor de landelijke selectie van LEADER gebieden in het kader van POP3. Omdat dergelijke commissies 

interprovinciaal kunnen worden ingesteld en deskundigheid vanuit het hele land ingeschakeld kan worden, stellen 

wij in ontwerpbesluit 3 voor om artikel 27 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 

commissieleden provincie Utrecht aan te passen.Voor 2015 wordt voorgesteld om € 256,- voor de leden en € 

333,- voor de voorzitter vast te stellen. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het POP3 programma draagt via het Uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland bij aan de volgende 

thema’s: natuur, water en bodem, bodemdaling, landschap, landbouw, recreatie en leefbaarheid. 

 

Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Het beschikbaar stellen van de Europese subsidies en 

provinciale cofinanciering vindt plaats op basis van openstellingsbesluiten van GS.  Dekking voor de eerste 

openstelling in 2015 vindt plaats op basis van de programmering in het kader van het huidige  AVP-programma. 

Vanaf  2016 vindt die plaats in het nog voor te bereiden AVP-programma voor het landelijk gebied 2016-2019. 

Voor een deel zullen ook waterschappen en gemeenten zorgen voor de cofinanciering. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Geen 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen 

 

Effecten op duurzaamheid 

Het POP3 draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie en de bevordering van groene groei. Dit is ten 

behoeve van een concurrerend, innovatief, duurzaam en toekomstbestendig agrofoodcomplex. De agrarische 

ondernemer kan zo – als medebeheerder van het platteland – ook een belangrijke bijdrage leveren aan het 

beheer van natuur, van cultuurlandschap en van water. De type maatregelen die voor subsidie in aanmerking 
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komen zijn beheervergoedingen (via de SVNL), investeringen in en rondom het landbouwbedrijf gericht op een 

betere milieuprestatie/concurrentiepositie, financiering van innovatieprojecten en kennisuitwisseling en de 

uitvoering van LEADER-projecten.   

 

Voorgesteld wordt:  

1. het besluit, inhoudende de Verordening Subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht, nummer 

815F72D7, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad; 

2. het besluit tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, nummer 815F72D6, 

vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad; 

3. het besluit tot wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 

provincie Utrecht, nummer 815F72D5, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.  

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  

 

 
 


