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Onderwerp : Eu ropees Plattela ndsontwikkel ingsprogra m ma 201 4-2020

Geachte voorzitter/leden,

l. Samenvatting
Hierbij informeren wij u over de invulling van het Europese Plattelandsontwikkelings-
programma 2014-2020 (POP3). Dit is onderdeel van het Europees Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (GLB). Na intensieve onderhandelingen tussen het Rijk, de
provincies, de landbouwsector, maatschappelijke organisaties en andere belangheb-
benden, is het nationale POP3 nu zo ver, dat het ter beoordeling wordt ingediend in
Brussel.

Dit programma past binnen het Europees, nationaal en ons eigen provinciaal beleid,

dat erop gericht is om de duurzame ontwikkeling van het platteland en van de

landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven.

ln algemene zin draagt het POP3 bij aan de EU2O2O-doelen, te weten slimme, duur-

zame en inclusieve groei. Meer specifiek richt het POP3 zich op de volgende doelen:

het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw,

met daarbij een aanvullende regeling voor jonge agrarische ondernemers; natuur en

landschap; het verbeteren van de waterkwaliteit; het stimuleren van brede platte-

landsontwikkeling via de werkw'rjze van LEADERl.

Het bedrag dat voor Nederland vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelands-

ontwikkeling beschikbaar is voor POP3 bedraagt € 607 miljoen voor de periode 2014-

2020. Dat is ruim € 87 miljoen per jaar. Voor de provincie Drenthe is vanuit Europa

over de hele periode 2015-2020 ongeveer € 38 miljoen beschikbaar voor de uitvoering

van het POP3, exclusief b'rjna € 10 miljoen voor het behalen van internationale water-
doelen.

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale. Bottom up benadering voor
lokale initiatieven.
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2. Doel
Deze brief is ter informatie

3. Planning
Eind april heeft het Rijk het POP3 ter beoordeling aangeboden aan de Europese

Commissie. Het programma is nu gereed voor besluitvorming. Naar verwachting zal
het POP3-programma per 1 januari 2015 van start gaan, afhankelijk van het tempo
van besluitvorming door de Europese Commissie.

4. Begroting
De middelen voor cofinanciering van het Europese budget komen uit diverse provin-

ciale budgetten en de reserve Cofinanciering Europese Programma's.

5. lnspraak/participatie
Vanuit het Rijk is een brede consultatie over het POP3 gehouden. Dat is gebeurd in
de vorm van de interactieve website www.toekomstglb.nl en diverse bijeenkomsten
met stakeholders, waaronder twee nationale POP3-conferenties. Daarnaast hebben
wij in Noord-Nederland in SNN-verband twee informatiebijeenkomsten over de Euro-
pese programma's georganiseerd voor stakeholders, onder wie statenleden. Dit was
op 21 mei 2013 in Assen en op 2 december 2013 in Groningen.

6. Nadere toelichting
Het POP3-programma is een nationaal programma. Een volledig overzicht van het
nationale programma (concept) is te vinden via http://www.internetconsultatiepop3.nl.
De Europese Commissie en het Rijk hebben de algemene kaders gesteld. Voor de
selectie van projecten die gesubsidieerd kunnen worden uit het POP3, zet de
Europese Commissie scherpere kaders neer dan voorheen. Op deze manier zullen
naar verwachting de beste projecten naar voren komen.

De provincies hebben veel ruimte gehad om het programma vervolgens inhoudelijk in
te vullen. Zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering
van het POP3. Er is binnen de kaders ruimte voor een regionale invulling.

Het POP3 rícht zich op de volgende hoofdthema's:
1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
2. Jonge boeren
3. Natuur en landschap (zoals afgesproken in het natuurpact)
4. Verbetering van de waterkwaliteit
5. LEADER

1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
Met het thema 'Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht' biedt
het POP3 mogelijkheden om Europese subsidies te ontvangen voor de uitvoering van
projecten, gericht op de duurzame ontwikkeling van de landbouw. U kunt daarbij
onder meer denken aan projecten die uitvoering geven aan onder andere AgroAgenda
Noord-Nederland en aan gebiedsgerichte projecten. Het gaat dan om kennisover-
dracht, fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van
innovaties en voor de uitrol van innovaties, landbouwstructuurverbetering, samen-
werking voor proefprojecten en voor de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken,
processen en technieken in de landbouw- en de voedingsmiddelensector. Ook de
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oprichting van Operationele Groepen van het Europees lnnovatie Programma (ElP)
voor landbouw kan worden gesubsidieerd vanuit het POP3.

2. Jonge boeren
De Jongeboerenregeling sluit aan bij het hierboven genoemde thema. De regeling is
gericht op innovatieve investeringen voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijf
van de jonge agrarische ondernemer. De fysieke investeringen moeten gericht zijn op
milieu, klimaat, dierwelzijn/diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiver-
siteit. Conform afspraken met het Rijk streven wij naar een zo uniform mogelijke,
landsdekkende regeling. Maar er is wel ruimte voor accentverschillen per provincie,

zodat we goed kunnen inspelen op regionale behoeften.

3. Natuur en landschap (zoals afgesproken in het natuurpact)
Vanuit het POP3 worden ook maatregelen ondersteund op het gebied van agrarisch
natuurbeheer, hydrologische maatregelen in het kader van de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) en aanvullende middelen voor de aanleg, het beheer en het
herstel van landschapselementen. Gezien de evaluaties over agrarisch natuurbeheer
en met het oog op de nationale groene groeístrategie kiest Nederland met ingang van
2016 voor een stelselwijziging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De kern
van het vernieuwde stelsel is een collectieve benadering, met collectieven bestaande
uit boeren en andere landgebruikers als eindbegunstigden. Bij niet-productieve inves-
teringen gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van natuur, land-
schap en biodiversiteit, wordt gedacht aan inrichtingsmaatregelen voor specifieke
soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen, inrichting van weidevogel-
kerngebieden, inrichtingsmaatregelen voor hydrologische maatregelen PAS en daar-
voor noodzakelijke technische voorzieningen. De hydrologische maatregelen PAS
maken deel uit van de beheerplannen voor Natura 2O0O-gebieden. Deze maatregel is
ten behoeve van de landbouw/landelijk gebied.

4. Verbetering van de waterkwaliteit
Het POP3 biedt binnen het thema'Verbetering van de waterkwaliteit'subsidiemoge-
lijkheden voor niet-productieve investeringen en innovaties gericht op het verbeteren
van waterkwaliteit en voor ondersteuning van beheersvergoedingen voor waterdien-
sten. Het gaat om investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting/trans-
formatie en beheer van het watersysteem ten behoeve van landbouw-, water- en kli-
maatdoelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen gericht op verbetering van
de waterkwaliteit en -kwantiteit ten behoeve van de KRW- en Nitraatrichtlijn, het
duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding van landbouwgronden en om maat-
regelen gericht op voorkomen en/of beperken van watertekorten, wateroverlast, ver-
zilting en bodemdaling, zoals het vergroten van het watervasthoudend vermogen van
landbouwgrond. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de bodem en bo-
demkwaliteit.

5. LEADER
Voor LEADER ís de volgende procedure vastgesteld. Gedurende de maand oktober
2014 kunnen potentiële Leader Actie Groepen (LAG's) hun ontwikkelingsplannen in-
dienen bij een landelijk selectiecomité. Begin 2015 draagt het provinciaal bestuur de
twee LEADER-gebieden voor bij het Rijk, op basis van het advies van de landelijke
selectiecommissie. ln het POP3-programma is overigens fors minder budget voor
LEADER beschikbaar dan in het huidige POP. Op 19 juni 2014 wordt een noordelijke
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voorl¡chtingsbijeenkomst over LEADER georganiseerd, voor de potentiële LAG,s en
andere geÏnteresseerden.

ln onderstaande tabel staan de bedragen aangegeven, die vanuit Brussel voor de
provincie Drenthe beschikbaar zijn voor de verschillende doelen over de periode
2015-2020.

Tabel 1: EU-budget provincie Drenthe, 2015-2020 (x miljoen €)

en venivijzen naar de die zijn benoemd door Europese
Commissie.

7. Afsluiting
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

De

G

2a. lnnovatie modernisering landbouw 5,20
2a. Herstructurering landbouw 5,60
2b. Verjonging van de sector 1,40
4a. Herstel en beheer biodiversiteit en landschap 1,20
4b. Verbeteren waterbeheer 4,04
6b. LEADER 4,90
Subtotaal 22,34
4a. Afspraken ANB 8,02
4a. Afspraken ganzen 0,07
4a. Afspraken hydrologische maatregelen PAS 5,65
Doorlopende verplichtingen schuif ANB 1,96
Totaal (exclusief internationale doelen) 38,04
Water internationale doelen 9,82


