
Deze presentatie is vertoond in de Commissie Duurzaamheid d.d. 25 november 2015, 
16:30 uur.

De getoonde sheets geven slechts summiere informatie. Daarom is de mondelinge 
toelichting kort bij elke sheet toegevoegd.
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Deze cartoon verbeeldt het Nederlandse POP3-programma in een notendop.
De drie overkoepelende doelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma zijn:
1. Concurrentiekracht en innovatie. Nederland gaat voor een modern en renderende 

agrosector in 2020, die schoon en effectief produceert en die in balans is met mens 
en omgeving.

2. 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.

3. 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.

Een Europees ‘POP’-subsidieprogramma is niet nieuw. De vorige versie, POP2, is beter 
bekend onder de naam p-MJP (Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied). 
POP3 is sterk gericht op de landbouw / agrarische bedrijven. POP3-subsidies moeten 
landen ‘in en rondom’ het boerenerf. Dit laatste punt geldt niet voor het onderdeel 
LEADER.
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Dit schema geeft de achtergrond van de Verordening POP3 Flevoland aan.

Europa heeft voor zes prioriteiten gekozen.
In Nederland heeft de rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken), samen met de 
twaalf provincies, binnen deze prioriteiten thema’s benoemd. Deze zijn vervolgens 
uitgewerkt naar maatregelen. De schuin gedrukte maatregelen zijn niet in de 
Verordening POP3 terecht gekomen (maatregel 10 is een aparte verordening, maatregel 
17 wordt door het rijk uitgevoerd).

In het convenant uitvoering POP3, ondertekend door de minister van EZ en GS van alle 
twaalf provincies, is afgesproken dat elke provincie de maatregelen gaat uitvoeren. 
Hiertoe is een modelverordening ontwikkeld. De nu voorliggende verordening is identiek 
aan de modelverordening die in gezamenlijk verband is ontwikkeld.

Het POP3-programma heeft een looptijd van zeven jaar.
De systematiek is N + 3: een aanvraag moet binnen drie jaar uitgevoerd en financieel 
afgehandeld zijn.
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De POP3 Verordening is te vergelijken met een kapstok: deze vormt de juridische basis 
om POP3 te kunnen uitvoeren.

De ‘stokken’ zijn de afzonderlijke maatregelen (zie paragrafen in de verordening).

Per maatregel kunnen er meerdere openstellingsbesluiten genomen worden. In een 
openstellingsbesluit worden de criteria, waaraan de aanvrager(s) moet(en) voldoen 
nader gespecificeerd. Vervolgens worden subsidie-aanvragen beoordeeld aan de hand 
van deze criteria (tenderen).
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Als de kapstok gekanteld wordt, dan is duidelijk dat niet alle ‘stokken’ even lang zijn. De 
hierboven geschetste lengte geeft een indicatie van het EU-budget dat per maatregel 
beschikbaar is voor de provincie Flevoland. De nummers verwijzen naar de paragrafen in 
de verordening.
Alle hier genoemde bedragen zijn in miljoen euro’s.

§ 1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (€ 1,5)
§ 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische 
ondernemingen (€ 4,5)
§ 3 Fysieke investeringen in verduurzaaming in agrarische ondernemingen van jonge 
landbouwers (€ 1,2)
§ 4 Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing 
van landbouwbedrijven (€ 1,0)
§ 5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en 
hydrologische maatregelen Programma Aanpak Stikstof (§ 1,7)
§ 6 Niet-productieve investeringen water (€ 11,4)
§ 7 Samenwerking voor innovaties en § 8 Samenwerking in het kader van het EIP 
(Europees Partnerschap voor innovatie, voor de productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw) (€ 0,2 en € 0,2)
Hoofdstuk 3 LEADER (€ 3,1).

Agrarisch Natuurbeheer heeft al een eigen verordening (€ 1,3).
Totaal is er € 26 miljoen beschikbaar, mits…
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De Nederlandse overheid (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen) 
moeten voor 50 % co-financieren om een beroep te kunnen doen op de EU-subsidies.
Concreet betekent dit er cofinancieringsgeld beschikbaar moet zijn, wil een maatregel 
opengesteld kunnen worden.

Bij het waterschap en de gemeenten zijn op dit moment al budgetten beschikbaar (voor 
o.a. LEADER en §6 Water). Ook binnen de huidige provinciale begroting zijn er projecten 
die als co-financieringsdeel gebruikt kunnen worden. Mocht er in de toekomstige jaren 
(2017 – 2020)  toch meer vanuit de provincie gefinancierd moeten worden, dan wordt 
dit aan Provinciale Staten via de geëigende route (P&C cyclus) voorgelegd.

Mét de eigen bijdrage die aanvragers zelf moeten inbrengen (zie bovenste kolom), 
bedraagt de mogelijke totale investering € 83 miljoen.
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De komende maanden wordt een aantal programmalijnen ontwikkeld: binnen het 
huidige bestaande beleid en daarbij behorende budgetten zal, samen met 
vertegenwoordigers van de doelgroepen, verkend worden hoe de eigen investeringen zo 
efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Daarna worden openstellingsbesluiten 
opgesteld.
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Voorbeelden van plannen met onderdelen die voor POP3-subsidies in aanmerking 
kunnen komen.
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