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Middelburg, 23 januari 2018
Geachte voorzitter,
Bijgaand ontvang u het Statenvoorstel inzake de wijziging van de Verordening Subsidies
Platteiandsontwikkelingsprogramnna 2014-2020 (POP-3) Zeeland.
Wijziging van de verordening is noodzakelijk om:
de verordening in lijn te brengen met de landelijke, door het Comité van Toezicht, vastgestelde
selectiecriteria (in dit Comité is ook de Europese Commissie vertegenwoordigd);
een betere uitvoering te bewerkstelligen en omissies te herstellen.
Voor een toelichting op de verordening ven/vijzen wij u naar de bij het statenvoorstel gevoegde bijlagen.
Wij verzoeken u dit voorstel in de Commissie Economie op 9 februari 2018 en uw Statenvergadering op
2 maart 2018 te behandelen.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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A.W. Smit, secretaris
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Wijziging verordening subsidies
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020
(POP-3)

Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting

V3.1

statenstukken
statenstukken

Om gebruik te kunnen maken van het Europese Subsidieprogramma POP3 2014 – 2020 dient
de provincie Zeeland te beschikken over een hierop geënte subsidieverordening.
Op 11 maart 2016 is hebben provinciale staten de Verordening subsidies
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3), verder te noemen de POP 3
verordening vastgesteld. Destijds heeft u, zoals landelijk afgesproken, de modelregeling vrijwel
unaniem overgenomen. Wijziging van de verordening is thans noodzakelijk om:
- de verordening in lijn te brengen met de landelijke, door het Comité van Toezicht,
vastgestelde selectiecriteria (in dit Comité is ook de Europese Commissie
vertegenwoordigd);
- een betere uitvoering te bewerkstelligen en omissies te herstellen.
Ter vaststelling wordt als Bijlage 1 aangeboden het ontwerp bijgevoegd besluit inzake wijziging
van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP-3)
Zeeland. Het wijzigingsbesluit bevat vier artikelen. Artikel I betreft de artikelsgewijze wijziging
van de verordening, artikel II betreft de integrale wijziging van de algemene toelichting op de
verordening, artikel III betreft de integrale wijziging van de artikelsgewijze toelichting op de
verordening en artikel IV betreft de inwerkingtreding van het besluit en het overgangsrecht in
verband met lopende openstellingen.
Een geïntegreerde versie van de POP3 verordening na wijziging is als Bijlage 2 bij het
statenvoorstel gevoegd. Omdat de algemene en artikelsgewijze toelichting, vanwege de
omvang van de wijzigingen, integraal worden gewijzigd, is deze voor de inzichtelijkheid bij het
statenvoorstel als Bijlage 3 gevoegd waarin zichtbaar is gemaakt op welke onderdelen er
sprake is van een herziening.
Wat willen we bereiken?
Het Europese Budget voor plattelandsontwikkeling (POP3) wordt gebruikt ter ondersteuning
van de provinciale doelen in het landelijk gebied:
- Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de agrarische sector,
- Jonge boeren
- Natuur en Landschap
- Verbetering waterkwaliteit/beheer
- LEADER
Daartoe heeft u op 11 maart 2016 een subsidieverordening vastgesteld. Onderliggende
wijziging verandert niets aan de hiervoor genoemde kaderstelling van Provinciale Staten.

Onderwerp: Wijziging verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3)

De subsidieverordening vormt de basis op grond waarvan POP3 subsidies in de provincie verstrekt kunnen
worden. Bijgevoegde wijzigingen in de Verordening en Toelichting zijn herzieningen die zijn voorgedragen door
de landelijke werkgroep Modelregeling POP3, waarin provincies, RvO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) en Regiebureau POP vertegenwoordigd zijn. In veel andere provincies zijn de wijzigingen inmiddels
vastgesteld. Het is wenselijk als provincie Zeeland deze wijzigingen ook uniform vast te stellen om de uitvoering
te optimaliseren, ter vermindering van het risico op fouten én om uitvoeringskosten zo laag mogelijk te kunnen
houden.
De voornaamste inhoudelijke wijzigingen betreffen:

Een nieuwe berekening van de personeelskosten (artikel 1.9), waardoor het toe te rekenen bedrag van deze
kosten aan de POP-3 subsidie aanzienlijk verruimd wordt. Binnen de oude verordening konden indieners
een beperkter deel van de eigen personeelskosten declarabel maken. Deze verruiming is in de praktijk zeer
wenselijk gebleken.

Een uitbreiding van de doelgroep/categorie aanvragers die gebruik kan maken van LEADER (3.3.2.). Denk
hierbij aan ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook Eenmanszaken
en Vennootschappen Onder Firma in bepaalde gevallen tot de aanvragers behoren. Naar verwachting kan
hierdoor een groter bereik van de potentiele subsidiedoelgroep worden gerealiseerd.

Een herformulering van de selectiecriteria (per maatregel beschreven in de verordening). Hierdoor wordt de
werkbaarheid in de praktijk aanzienlijk verbeterd.
Alle wijzigingen zijn conform de door het RvO ter beschikking gestelde modelverordening, inclusief toelichting.
De gewijzigde en vervallen artikelen zijn in dit besluit weergegeven.
Wij adviseren u in te stemmen met het in ontwerp aangeboden besluit inzake wijziging van de Verordening
subsidies Plattelandsontwikkelings programma 2014 – 2020 (POP-3) Zeeland. De verordening zal na vaststelling
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
De voorliggende gewijzigde verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst. In verband met lopende openstellingen bevat het ontwerpbesluit in artikel
IV. ook overgangsrecht.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Indien in 2023 de provinciale doelen zoveel mogelijk gerealiseerd zijn.
Wat doen we daarvoor?
De ambitie blijft om uit het collegeprogramma autonoom budget uit de lopende beleidsprogramma's te matchen
met de beschikbaar gestelde Europese middelen. De provincie vervult hierin onverminderd een aanjaag- ,
faciliterende en begeleidende rol.
Wat mag het kosten?
Het Europese Platteland Ontwikkelings Programma 2014-2020 (POP-3) en het budget waar Provincie Zeeland
aanspraak op kan maken bedraagt maximaal € 28,3 miljoen. Randvoorwaarde is gebruik maken van nationaal
publieke cofinanciering. Dit houdt in dat tegenover iedere euro uit Brussel een nationale overheid (provincie,
gemeente, waterschap en/of het Rijk) een euro moet bijdragen; wil men in Zeeland de Europese € 28,3 miljoen
optimaal benutten, dan zal er nationaal publiek ook € 28,3 miljoen geïnvesteerd moeten worden. Per openstelling
zal een plafond worden aangegeven. Bij gebruikmaking van Provinciale cofinanciering maken deze gelden
onderdeel uit van de programmabegroting zoals die door Provinciale Staten worden vastgesteld.
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort )
n.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
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