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Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
99241 76199

onderwerp Intentieverklaring Governance-inrichting Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) niet grondgebonden subsidies

voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van Integrale nota afweging keuze 
Delegated Body NSP-GLB Zuid-Nederland
2. Intentie uitspreken om de inrichting Niet Grondgebonden 
(NGG) subsidies GLB (thans POP3) te delegeren aan Stimulus
3. Expliciet voorbehoud maken t.a.v. financiële afspraken m.b.t. 
cofinanciering. Indien RvO wel de mogelijkheid biedt 
openstellingen zonder vooraf ingeregelde cofinanciering mogelijk 
te maken en Stimulus niet, dan vervalt betreffende 
intentieverklaring.
4. Gedeputeerde De Bat mandateren om betreffende intentie 
kenbaar maken aan Stimulus tijdens bestuurlijk overleg Zuid op 
18 maart, aan het IPO (via BAC VP) en aan RvO.nl.
5. Kennisnemen dat nadere doorrekening uitvoeringkosten voor 
niet grondgebonden subsidies GLB nog definitief moet worden 
vastgesteld en dat dit kan leiden tot extra claim bij de 
Najaarsconferentie 2022. 
  

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding T.b.v. de inrichting van de nieuwe programmaperiode Niet 
Grondgebonden (NGG) subsidies GLB (thans POP3) 2023-2027 
dient een keuze te worden gemaakt of Zeeland werkzaamheden 
delegeert aan Stimulus dan wel aan RvO t.b.v. 
rechtmatigheidstoetsing NGG subsidies. Dit zijn werkzaamheden 
die voorheen volledig aan RvO waren voorbehouden, maar waar 
in de nieuwe programmaperiode een keuze tussen Stimulus en 
RvO kan worden gemaakt.

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - 

behandeld door: W.D.P. de Bruijne
afdeling/opgave/programma/project Regionale Economie
telefoonnummer: +31 6 25726635
afgestemd met: Gedeputeerde De Bat
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Overwegingen en advies
Op 9 november 2021 is een opiniërende nota in GS behandeld met betrekking tot de 
invulling governance van de Niet Grondgebonden (NGG) subsidies GLB (thans POP3). 
Zeeland herkent strategisch belang samenwerking Stimulus maar heeft vier
wensen aan Stimulus meegegeven:

- Budgettaire schotten tussen provincies behouden.
- Provinciaal contact met eindgebruikers t.b.v. projectopwerkend vermogen.
- Zicht op het integrale kostenplaatje t.b.v. de uitvoeringskosten en de beheersing 

daarvan.
- Een eigen provinciale deskundigencommissie voor de doelmatigheidstoetsing onder 

het NSP/GLB. 

Daarnaast liep parallel een spoor om de invloed van Zeeland op de sturing op Stimulus te 
versterken. Dit werd aangevlogen vanuit het OP Zuid spoor, maar kende verwantschap met 
de GLB wensen.

Hierover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met Brabant en Limburg. 

Er is ambtelijk, samen met Brabant en Limburg, een nader afwegingsdocument opgesteld: 
Integrale nota afweging keuze Delegated Body NSP-GLB Zuid-Nederland Hierin zijn 
de vier voor Zeeland relevante punten meegenomen en nader in detailniveau uitgewerkt. Om 
het zelfde kennisniveau te borgen in de drie provincies wordt het document bijgevoegd. Dit 
document zal worden voorgelegd aan de GS-en van de drie Zuidelijke provincies.

Op grond van de uitwerking van de nadere overwegingen wordt voorgesteld een intentie tot 
samenwerking kenbaar te maken aan Stimulus tijdens bestuurlijk overleg Zuid op 18 maart, 
aan RvO.nl., alsmede aan het IPO BAC VP. Hierbij wordt geadviseerd een expliciet 
voorbehoud te maken. Zie financiële paragraaf. 

Nadere toelichting vier relevante onderzoekpunten voor Zeeland

De vier onderzoekspunten zijn verder uitgewerkt en worden hieronder nader weergegeven

- Budgettaire schotten tussen provincies behouden.
Samenwerking met Stimulus en RVO bieden beiden ruimte voor behoud van budgettaire 
schotten tussen Provincies m.b.t. Europese ELFPO budget. Geen verschil tussen beide 
varianten.

Enige nuance op landelijk niveau: Vanwege sterkere sturing op landelijke doelbereik vanuit 
Brussel m.b.t. het NSP, wordt ingestoken op ‘‘gezamenlijk programmeren/openstellen’.  Het is 
nog onduidelijk of dit nader effect heeft op budgettaire autonomie van provincies. Dit zal ook 
niet op korte termijn helder worden. Hier wordt ook nog nader op ingegaan in de paragraaf 
financiële consequenties.

- Provinciaal contact t.a.v. eindgebruikers t.b.v. projectopwerkend vermogen.
Op basis van huidige kennis bieden zowel Stimulus als RvO, naar verwachting, vergelijkbare 
ruimte voor provinciaal contact/autonomie m.b.t. project opwerkend vermogen. 

- Zicht op het integrale kostenplaatje t.b.v. de uitvoeringskosten en de beheersing 
daarvan.

Het kwantificeren van de uitvoeringskosten blijft gebaseerd op aannames. Thans is op basis 
van huidige ervaringscijfers gerekend. Er wordt een financieel voordeel verwacht van 
Stimulus t.o.v. RvO van +/_ € 1,5 miljoen voor de 3 provincies over de gehele looptijd van het 
programma (5 jaar). De betreffende cijfers blijven aannames en zijn aan verandering 
onderhevig.



Het exacte financiële plaatje voor de keuze tussen Stimulus en RvO, zal niet tijdig bekend zijn 
om een 100% keuze te maken. Aangezien de werkelijke programmering van maatregelen 
nog niet bekend is, is werkelijke kostenberekening niet tijdig zuiver te maken. 

Enkel op basis van aanname en ervaringscijfers met RvO en Stimulus is de verwachting dat 
Stimulus gunstig is t.o.v. RvO. Dit is gebaseerd op ervaringscijfers van RvO m.b.t. POP3, 
Stimulus m.b.t. OP-Zuid en MIT, alsmede eerste berekeningen van RvO en Stimulus wat de 
kosten voor POP/GLB voor de periode 2023 -2027 zouden betekenen. 

Naast kostenhoogte is kostenbeheersing een belangrijkere factor. Stimulus biedt op basis van 
ervaringen de mogelijkheid met fixed price te werken. Bij RvO is nog niet bekend of zij dit 
zullen bieden. In het verleden leidden meerdermaal oplopende kosten bij RvO tot problemen 
in de uitvoering.

- Een eigen provinciale deskundigencommissie t.a.v. doelmatigheidstoetsing onder het 
NSP/GLB. 

Een recente uitspraak van de Raad van State over kans op belangenverstrengeling, leidt 
ertoe dat de huidige werkwijze met onze adviescommissie waarschijnlijk niet kan worden 
gecontinueerd. Deze uitspraak stelt, in zoveel woorden, dat indien een lid betrokkenheid heeft 
bij één project, deze ook de andere aanvragen uit de beoordelingsronde niet zou mogen 
beoordelen. Dit ter voorkoming van belangenverstrengeling. 

In de huidige Zeeuwse situatie fungeert de adviescommissie feitelijk tevens als een 
draagvlakcommissie. Partijen als Waterschap en ZLTO zijn hierin vertegenwoordigd. Hoewel 
formele reactie van RvO op de RvS-uitspraak nog wordt verwacht, is onze verwachting dat de 
huidige werkwijze in Zeeland niet kan worden gecontinueerd. 

Wel trekt Stimulus de werkwijze a.g.v. de RvS-uitspraak extremer door dan RvO mogelijk 
doet. Stimulus wenst ook geen ambtelijk toehoorders meer te ontvangen bij de 
adviescommissie, vanwege kans op belangenverstrengeling. RvO moet nog komen met een 
formeel standpunt.

Stimulus benadrukt dat de sturing op resultaat moet worden gezocht in het begin van het 
proces, namelijk in maatwerk bij de openstelling. Zij geven aan dat er optimaal maatwerk voor 
Zeeland mogelijk is bij het schrijven van regelingen. Hierin lijken RVO en Stimulus niet te 
verschillen.

Ervaring onder OP Zuid biedt daarin comfort voor Zeeland, met uitzondering van de recente 
casus ACT. Over de hele linie bezien, zijn echter goede resultaten gehaald met Stimulus. 

Overige invloedfactoren en onzekerheden 
Er zijn nog enkel factoren van invloed die zeer relevant zijn voor de voorliggende keuze:

- De uitwerking van het NSP is continu aan verandering onderhevig. Nog niet duidelijk 
is welke programmering landelijk en welke provinciaal plaatsvindt. Ook is niet 
duidelijk welke invloed landelijke ontwikkelingen zullen hebben (b.v. gelden vanuit 
regeerakkoord). Het financieel volume wat hiermee provinciaal zal worden 
geprogrammeerd in regelingen ligt hiermee nog niet vast. Dit is nu gebaseerd op 
aannames. Dit kan uiteindelijk weer van invloed zijn op de daadwerkelijke hoogte van 
de uitvoeringkosten. Deze informatie zal niet tijdig helder zijn voordat een keuze moet 
worden gemaakt t.b.v. de uitvoering. 

- Limburg is voornemens een voorkeur uit te spreken voor een samenwerking met 
Stimulus. Als Zeeland zich hiertegen uit spreekt is er naar verwachting onvoldoende 
massa voor een delegated body in Zuid. Daarmee zou Zeeland per saldo 
‘hoofdschuldige’ zijn die dit onmogelijk maakt. Dit kan politiek bestuurlijk op Zeeland 
afstralen.

- Samenwerking t.b.v. het NSP vanuit Stimulus biedt mogelijk sterkere invloed op de 
landelijke programmering, die ten goede aan Zeeland kan komen. Door samen op te 



trekken als provincies kan mogelijk invloed worden uitgeoefend op de 
programmering. Of dit werkelijk positief uitpakt blijft ‘koffiedik kijken’, ook gezien 
regionale verschillen binnen de Zuidelijke provincies.

- Zeeland is vanwege toenemende beschikbare Europese middelen nauwer verweven 
geraakt met Brabant en Limburg, vanwege samenwerking m.b.t. andere Europese 
fondsen (React EU, OP-Zuid). Samenwerking is meer dan voorheen van belang. 
Gezamenlijk optrekken in de JTF-lobby is bijvoorbeeld sterk van belang.

- De Strategie om meer invloed te krijgen op Stimulus via gesprekken vanuit het OP 
Zuid programma, is slechts in zeer beperkte mate gelukt. Er worden zaken ambtelijk 
en bestuurlijk nader besproken, maar toenemende invloed is beperkt.

- Inrichting cofinanciering is een groot aandachtspunt en wordt uitgebreid behandeld 
onder kopje ‘financiële consequenties’.

Samenvattend beeld/conclusie
Een ambtelijk advies kan niet objectief worden gegeven. Er blijven nadere 
onderzoekpunten die gezien de veranderende context niet tijdig boven tafel zullen komen. 
Ruwweg is de indruk dat:

Stimulus
- waarschijnlijk goedkoper/beheersbaarder is qua uitvoeringskosten;
- biedt over de hele linie goede ervaring vanuit andere programma’s, met uitzondering 

van de recente casus van ACT.
- Biedt mogelijk kansen vanuit de zuidelijke provincies gezamenlijk invloed uit te 

oefenen op de programmering.
RvO

- biedt ons waarschijnlijk meer maatwerk in het beoordelen van ingediende 
projectvoorstellen van subsidieontvangers

- meer kans op continuering van de huidige werkwijze, ook in financiële zin, dat 
overigens ook geen zekerheden geeft over de hoogte van de kosten van technische 
bijstand.

Te maken keuze

Ambtelijk kunnen Gedeputeerden niet tijdig van een volledig gefundeerd advies op feiten  
worden voorzien. De Strategische ontwikkelingen in Zuidverband zijn moeilijk 
ambtelijk te objectiveren en te wegen i.r.t. het GLB-dossier. Bestuurlijk prevaleert het belang 
van samenwerking  in Zuidverband, waardoor GS wordt gevraagd een intentieverklaring 
tot nadere samenwerking uit te spreken met Stimulus m.b.t. GLB. Het is zeer wenselijk in het 
besluit een voorbehoud op te nemen m.b.t. de invulling van de cofinanciering in beiden 
varianten. Indien RvO wel de mogelijkheid biedt openstellingen zonder vooraf ingeregelde 
cofinanciering mogelijk te maken en Stimulus niet, dan vervalt betreffende intentieverklaring. 
Zie hiertoe de financiële paragraaf van deze nota.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen afwijking provinciale doelstellingen. Betreft uitvoeringsinrichting t.b.v. bereiken 
Provinciale doelen.



Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Beoogde vaststelling 15 maart 2022 in aanloop naar Bestuurlijk Overleg Zuid d.d.18 maart 
2022.

Consequenties besluit
Betreffend besluit dient ter voorbereiding op het mogelijk maken van subsidieprojecten onder 
GLB, die bijdragen aan diverse opgaven binnen Zeeland, waarbij m.n. Balans in Landelijk 
gebied, Deltaprogramma Zoet Water en Woonplaats Zeeland (KRW) het zwaarste aandeel 
hebben.

Zie verder: financiële en juridische consequenties. 

Financiële consequenties
Er zijn twee specifieke aandachtpunten:

- inrichting cofinanciering;
- uitvoeringkosten.

Inrichting cofinanciering
Onder de huidige programmaperiode POP3 kent Zeeland in het openstellen van regelingen 
een andere werkwijze dan Brabant thans kent. 

- Zeeland stelt thans (met behulp van RvO) enkel Europese POP-middelen open. 
Projectindieners zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een 
intentieverklaring cofinanciering. De cofinanciering wordt op deze manier pas bij 
positieve besluitvorming/beschikking formeel ingeregeld. Daarmee is het mogelijk en 
meer gemeengoed dat projectindieners gebruik maken van cofinancieringsbijdragen 
van overheidsorganisaties anders dan de Provincie Zeeland. Denk hierbij aan 
gemeenten of waterschappen. Thans wordt omstreeks 40% van de POP-subsidies 
verstrekt aan Waterschap Scheldestromen in het kader van KRW-doelen. Bij 
LEADER is het gebruik dat er een projectenniveau wordt gekeken naar de 
financieringsbron. Hierin dragen Zeeuwse gemeenten, Waterschappen en Provincies 
bij.  

- Brabant stelt (met behulp van Stimulus) alle middelen, dus Europese POP-middelen 
én cofinanciering, gebundeld in één keer open. Dat houdt in dat de cofinanciering aan 
de voorkant formeel gedekt moet zijn. Wel is een vorm van verrekening achteraf 
ingeregeld, ook met Waterschappen. Daarmee is de werkwijze van Stimulus om 
mogelijkheid ook te putten uit cofinanciering van andere overheden waarschijnlijk 
minder flexibel.  

Stimulus heeft aangegeven aan geen ruimte te zien voor de huidige Zeeuwse werkwijze in de 
nieuwe periode. RvO heeft dit in huidige programmaperiode (2014-2022) wel mogelijk 
gemaakt. RvO is gevraagd om met een formeel schriftelijk standpunt richting Zeeland te 
komen of de huidige werkwijze ook kan worden gecontinueerd in de nieuwe 
programmaperiode (2023-2027). Complicerende factor hierbij is dat de nieuwe 
programmaperiode nog veel onzekerheden kent, mogelijk ook op de cofinancieringsinrichting. 

Ten tijde van het inboeken van de GS nota was geen schriftelijk standpunt ontvangen van 
RvO. Bovendien: indien RvO op schrift aangeeft dat de huidige werkwijze ook in de nieuwe 
programmaperiode mogelijk is, kan dit leiden tot herziening van het standpunt van Stimulus.

Advies aan GS is bij de besluitvorming derhalve expliciet voorbehoud maken t.a.v. 
financiële afspraken m.b.t. cofinanciering met Stimulus bij het uitspreken van de 
intentieverklaring. Concreet: indien RvO wel de mogelijkheid biedt openstellingen zonder 
vooraf ingeregelde cofinanciering mogelijk te maken en Stimulus niet, dan vervalt betreffende 
intentieverklaring. Indien zij beiden exact dezelfde werkwijze hanteren (ofwel openstellen met 
cofinanciering, ofwel openstellen zonder cofinanciering) dan prevaleert het bestuurlijke belang 
van samenwerking in Zuidverband. 



Indien openstellen zonder cofinanciering niet mogelijk blijkt, heeft dit ook intern zijn beslag en 
dient administratief een andere werkwijze te worden ingericht. Bijvoorbeeld door voorafgaand 
aan de openstellingen de cofinanciering gedekt te hebben, waarna op het moment van 
beschikking de daadwerkelijke last bepaald wordt (verrekenen). Dit is ook de werkwijze 
binnen het huidige OP Zuid 2022-2027. Voor GLB 2023-2027 dient deze optie dan nader 
uitgezocht en uitgewerkt te worden.

Uitvoeringskosten
De huidige berekening van de uitvoeringskosten berust op aannames. De verwachting is dat 
op grond van ervaringen de kosten bij Stimulus lager zijn (lager uurtarief dan RvO.nl) en 
beheersbaarder blijven (bekend met het werken van een fixed price) dan bij RvO.nl De exacte 
hoogte is nog niet te geven vanwege vele onzekerheden. 

Om het Zeeuwse aandeel in de uitvoeringskosten onder Stimulus bij benadering te 
berekenen, is op basis van de huidige POP-IPO verdeelsleutel een doorrekening gemaakt. 
De geschatte kosten van Stimulus bedragen voor Zeeland € 898.000,- jaarlijks gedurende 5 
jaar. Verwachting is dat dit lager uitvalt, omdat er conservatief is begroot en mogelijk meer 
regelingen landelijk worden uitgerold. Daarnaast zal een deel van de kosten mogelijk ook na 
2027 worden uitgespreid. 

Er zijn reeds meerjarig provinciale middelen geraamd t.b.v. de uitvoeringskosten POP op 
budgetnummer 73331. Hieruit worden de lasten van de uitvoeringskosten van de huidige 
POP3-periode bekostigd (uitfasering t/m 2025). Hieruit zullen ook de uitvoeringskosten voor 
de nieuwe programmaperiode gedekt moeten worden (2023-2027 + uitfasering). Dit betekent 
dat er in 2023, 2024 en 2025 dubbele lasten zijn: van de huidige programmaperiode en van 
de nieuwe programmaperiode.

Dit kan leiden tot een verzoek voor aanvullende middelen. Vooralsnog is dit niet de 
verwachting. Mogelijk kunnen hogere lasten deels budgettair neutraal opgevangen worden, 
door ontvangst van extra baten. Denk hierbij aan bijdragen in de uitvoeringskosten vanuit het 
waterschap Scheldestromen (overeenkomst in de maak) en Europa. 

Het is echter wenselijk te wachten tot de voorbereiding op de Najaarsconferentie 2022 om 
een actuele doorrekening te maken.

Juridische consequenties
Voorliggend besluit betreft een GS-intentie. Deze heeft formeel nog geen juridische werking. 

In de praktijk zal er echter een vorm van onherroepelijkheid in zitten. Het uitspreken van de 
intentie wordt als uitgangspunt meegenomen bij verdere landelijke uitwerking in de 
daadwerkelijke landelijke governance structuur de komende maanden. 

Op landelijk niveau dienen echter nadere financiële en juridische afspraken moeten worden 
uitgewerkt tussen Rijk, RvO.nl, Stimulus en Provincies om de governance structuur nader 
vorm te geven.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing


