
Motie agrarische innovatie (POP-3) begrijpelijk en toegankelijk

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter
bespreking van de landbouwvisie 2018.

Constaterende dat:

- De Provincie Utrecht samen met het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling"
participeert in het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3).

- Dit een programma betreft met als doel het stimuleren van innovatieve en milieuvriendelijke
landbouw.

- De Provincie Utrecht voornamelijk via dit programma subsidie op het gebied van landbouw
verleend.

- Op de expertmeeting van 3 september 2018 door diverse aanwezigen werd verkondigd dat
het aanvragen van een POP-3 subsidie in de Provincie Utrecht ingewikkeld is.

- De onzichtbaarheid van bestaande subsidie regelingen reeds als zwakte van het ecosysteem
van de regio Utrecht is benoemd door PWC in maart 2018 (stuk behorende bij vergadering
commissie MME 25 juni 2018).

Overwegende dat:

- Het volstrekt onwenselijk is als partijen waarvoor een subsidieregeling bedoeld is deze als
ingewikkeld en daarmee onvoldoende toegankelijk ervaren.

- Participatie van agrarische bedrijven essentieel is om de landbouwtransitie te kunnen maken
die is beoogd in de landbouwvisie.

Verzoekt het college om:

- Onder agrariërs te inventariseren wat maakt dat het indienen van een POP-3 subsidie
aanvraag als ingewikkeld wordt ervaren.

- De tekst en uitleg op de website httos://www.provincie-utrecht.nl/lokeVsubsidie/ en/of het
www.pop3-webportal.nl wat is bedoeld om een aanvraag in te kunnen dienen voor een POP-3
subsidie en/of in de toekomst een POP-4 subsidie duidelijker, gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker te maken.

- Zich hierbij te laten inspireren door andere provincies, zoals bijvoorbeeld de website
www.snn-nl.nl met als doel de mogelijkheden voor subsidie en de procedure daartoe meer
begrijpelijk en overzichtelijk te maken, daarmee de drempel voor het indienen van een

of transitie subsidieaanvraag te verlagen en de toegankelijkheid voor agrariërs te

tot de orde
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