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Onderwerp Statenbrief:
Wijziging van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Het  plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees programma van de provincie Utrecht, dat is 
uitgevoerd in  de periode 2014-2020. Dit programma wordt nu verlengd met twee jaar als POP3+ voor de periode 
2021-2022. De Verordening dient hiervoor opnieuw te worden vastgesteld waarbij  enkele vereenvoudigingen zijn 
doorgevoerd. Deze zijn voorbereid door een landelijke werkgroep. 

Inleiding 
Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, 
verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in de provincie Utrecht. POP3  wordt verlengd met twee jaar 
omdat de opvolger van dit programma,GLB-NSP geheten vertraagd is. GLB staat voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid van de Europese Unie. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van dat 
Europese Gemeenschappelijk Landbeleid. 
De Europese Unie heeft een zogeheten transitieverordening aangenomen op basis waarvan POP3 verlengd kan 
worden voor de jaren 2021-2022. Die periode wordt wel de transitieperiode genoemd en naar buiten toe wordt 
meestal gesproken over  POP3+. Het oorspronkelijke POP3 is op 13 februari 2015 door de Europese Commissie 
vastgesteld.
POP3 wordt in Utrecht uitgevoerd in het kader van het provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland.  
De colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies hebben met de Staatssecretaris van Economische 
Zaken afgesproken om op basis van één modelregeling te werken. Uitvoering van  POP3 vindt plaats door het 
verstrekken van subsidies op basis van de provinciale subsidieverordening (de Verordening subsidies POP3 2014-
2020) afgeleid uit de modelregeling. De provinciale Verordening is door PS vastgesteld op 21 september 2015 en 
is daarna een keer gewijzigd op 19 juni 2018. 

Naar aanleiding van de verlenging van het POP3 en vooruitlopend op het nieuwe programma heeft een landelijke 
werkgroep modelregeling POP3  vereenvoudigingen van de regels en voorwaarden doorgevoerd in een 
aangepaste versie van de Verordening. In onze vergadering op 6 april 2021 hebben wij de wijzigingen van de 
Verordening subsidies POP3 2014-2020 op basis van de landelijke modelregeling vastgesteld. Als bijlagen bij deze 
brief zijn bijgevoegd:
1. ons Wijzigingsbesluit over de Verordening
2. een Vergelijkingsdocument waarin de wijzigingen ten opzichte van de vigerende Verordening zichtbaar zijn.

Het  aanpassen  van de Verordening is nodig   vanwege de aanpassing van de looptijd van het POP3. Ook zijn 
enkele vereenvoudigingen doorgevoerd zoals het  toevoegen van de mogelijkheid tot het gebruik maken van 
vereenvoudigde kostenopties. Dit maakt de aanvraag makkelijker voor subsidieaanvragers. Tot slot zijn enkele  



kleine technische wijzigingen doorgevoerd  in de vigerende Verordening POP 3 (versie juni 2018). In vervolg op de 
beantwoording van de statenvragen van de commissie RGW van 13 januari 2021is bij deze wijziging van de 
Verordening tevens de niet subsidiabele kostenpost voor de vervaardiging van producten die melk of 
zuivelproducten imiteren of vervangen geschrapt vanwege gewijzigde Europese regelgeving. 

Op grond van deze zaken is door de landelijke werkgroep modelregeling een aangepaste versie van de 
modelregeling opgesteld. Alle wijzigingen zijn door ons besluit van 6 april 2021 in de bestaande Verordening 
verwerkt. Op basis van de slotbepalingen in de Verordening (artikel 4.2) hebben GS de bevoegdheid om de 
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 naar aanleiding van door de Staatssecretaris van landbouw geconstateerde gebreken 
in de verordeningsteksten. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Vereenvoudigd verantwoording over kosten kunnen afleggen voor aanvragers en eenvoudiger kunnen controleren 
van kosten door het subsidieloket. 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.

Bijlagen

 Wijzigingsbesluit Verordening POP3 subsidies 2014-2022
 Vergelijkingsdocument wijzigingen Verordening
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