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Onderwerp 
Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) Flevoland 2014-2020 (2023)  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) Flevoland 2014-
2020 (2023) vast te stellen; 

2. Gedeputeerde Staten te mandateren om deze verordening te wijzigen 
wanneer in interprovinciaal verband is afgesproken dat deze wijzigingen 
noodzakelijk zijn en wanneer het gaat om wijzigingen van technische 
aard. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het begrotingsonderdeel 5.7 plattelandsontwikke-
lingsprogramma met als doel bijdragen aan het behalen van de landelijke 
doelen door uitvoering van de verordening POP3voor de periode 2015 – 2020. 

 
3. Eerdere behandeling  

- Op 25 november bent u in de beeldvormende bijeenkomst Duurzaamheid 
& Economie geïnformeerd over het POP3 programma; 

- Op 2 december 2015 hebben uw Staten zich in haar commissie Duur-
zaamheid een oordeel kunnen vormen over het voorliggende voorstel en 
de verordening. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Uw Staten zijn bevoegd om deze verordening vast te stellen. 
In de Provinciewet is aan Provinciale Staten de bevoegdheid toegekend om 
verordeningen vast te stellen. 
 

5. Verdere behandeling PS 
De Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) Flevoland 2014-2020 
wordt na vaststelling door uw Staten gepubliceerd. Dit houdt in publicatie in 
het provinciaal blad en op www.overheid.nl. Tegen een verordening is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

 
Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma 3 (POP3) is de Nederlandse uitwer-
king van het Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de 
periode 2014 tot en met 2020 met een uitloop van de projectuitvoering tot 
en met 2023 (N+3). Via dit fonds biedt de Europese Unie (EU) financiële on-
dersteuning aan projecten die bijdragen aan verduurzaming en innovatie van 
het platteland.  
 
Op 18 december 2014 hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies het Convenant Uitvoering 
POP3 ondertekend. Op 16 februari 2015 heeft de Europese Commissie het 
derde Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (2023) 
goedgekeurd. 
 
De Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 vormt de juridische basis 
voor de uitvoering van het POP3-programma. Deze verordening is in IPO-
verband tot stand gekomen en alle provincies zijn voornemens deze verorde-
ning in 2015 vast te stellen. De Subsidieverordening POP3 bestaat uit vier 
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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.  
 
Agrariërs, agrarische collectieven, plattelandsorganisaties, bedrijven, maar ook de gemeenten, 
het waterschap en de provincie kunnen subsidie aanvragen afhankelijk van de POP3-maatregel 
en specificatie hiervan. Zij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het landelijke 
POP3-programma en hebben hiervoor op 29 januari 2015 tijdens een bijeenkomst in het provin-
ciehuis hun inbreng kunnen leveren. 

 
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend na de vaststelling door Gedeputeerde Staten van 
openingsbesluiten voor de maatregelen. In de openstellingsbesluiten kan de provincie de uitvoe-
ring van de maatregel in Flevoland nader specificeren en wordt het EU- budget voor de betref-
fende openstelling vastgelegd. 
 
Gedeputeerde Staten houden uw Staten op de hoogte van de voortgang van het programma via 
de programma en control cyclus. Voor een deel van de maatregelen binnen de programmalijnen 
zijn al budgetten opgenomen in de begroting. Indien er nieuwe verplichtingen moeten worden 
aangegaan voor de programmalijnen wordt daarvoor tijdig een Statenvoorstel gemaakt. 
 

7. Beoogd effect 
Het vaststellen van een voor alle provincies uniforme verordening voor het toetsen van aanvra-
gen beoogt een doelmatige, doeltreffende en correcte (met name EU-conforme) wijze van uit-
voering en beheer van het POP3 programma. 

 
8. Argumenten 

 

1.1 Een verordening dient als juridische basis 
In IPO verband hebben de provincies met de Staatssecretaris van Economische Zaken afge-
sproken om een gelijkluidende regeling vast te stellen voor het toetsen van subsidieaanvra-
gen. Het voorstel is om hiervoor de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP3) Flevoland 2014-2020 (2023) vast te stellen. Aangezien de subsidievoorwaarden vanuit 
de EU aanzienlijk afwijken van de voorwaarden zoals vastgesteld in de Algemene Subsidie 
Verordening Flevoland (ASF), is het voorstel om deze verordening afzonderlijk vast te stel-
len en de ASF hierop niet van toepassing te laten zijn. 
 

1.2 Er is een gelijkluidende verordening voor alle provincies 
In IPO-verband is een modelverordening ontwikkeld. Afgesproken is om de verordening per 
provincie zoveel mogelijk gelijkluidend te laten zijn. 
 

1.3 De provincie gaat nog geen nieuwe verplichtingen aan. 
Met het voorliggende besluit (vaststellen verordening) gaat de provincie nog geen financiële 
verplichtingen aan. Bij de individuele openingsbesluiten (of een collectief daarvan) zal con-
creet worden voorgesteld hoe in de financiële dekking van die openstelling(en) zal worden 
voorzien. Daarbij zal voor de regionale cofinanciering worden aangesloten bij de beschikba-
re budgetten van regionale overheden (provincie, maar ook gemeenten en waterschap). 
Voor zover de benodigde middelen niet beschikbaar zijn binnen de lopende begroting zullen 
daartoe tijdig aan PS voorstellen worden voorgelegd. 
 

2.1 Mandatering GS bevordert versnelling besluitvormingsproces 
In artikel 4.2 is opgenomen dat GS de bevoegdheid krijgen om de verordening aan te passen 
na overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken en de andere provincies, zodat 
kleine aanpassingen niet via PS vastgesteld behoeven te worden. Wijzigingen beperken zich 
tot correcties naar aanleiding van wijzigingen in de EU-verordeningen of na gemeenschappe-
lijk beraad met de andere provincies en/of naar aanleiding van door de Staatssecretaris van 
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Economische Zaken geconstateerde gebreken in de (model)verordening. De verwachting is 
dat de verordening twee tot drie maal per jaar dient te worden aangepast. 

 
9. Kanttekeningen 

De subsidieverordening voorziet in de mogelijkheid van de openstelling van een regeling Jonge 
Landbouwers. Het college heeft ingestemd met bijgevoegde ontwerp Subsidieverordening Plat-
telandsontwikkelingsprogramma (POP3) Flevoland  2014-2020 (2023) en het ter vaststelling voor-
leggen aan Provinciale Staten, met dien verstande dat het college uitsluitend uitvoering zal ge-
ven aan de regeling Jonge landbouwers indien de staatssecretaris van EZ op dit punt een open-
stellingsbesluit neemt. Het college zal niet zelf opteren voor het nemen van een openstellings-
besluit ter zake. De subsidieverordening biedt alleen het juridische kader voor openstellingsbe-
sluiten door GS. 

 
10. Bijlagen 
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