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• Achtergrond POP 
• Doelen, strategie, maatregelen   
• uitvoeringsstructuur  
• verschillen POP2 en POP3 
• De rol van gemeenten 














Bevolking in buitengebied (inclusief dorpen en steden tot 30.000  
Inwoners): ongeveer 6 miljoen 
  
Semi-urbaan karakter van het platteland; multifunctionaliteit van 
het platteland  
 
Economisch belang van landbouw (primaire productie) is 
afnemend; andere economische functies (toerisme en recreatie) 
worden belangrijker. 

2015.05.22 Ministery of Economic Affairs 

Het Nederlandse platteland 



2015.05.22 Ministery of Economic Affairs 

Milieu 

Biodiversiteit 
Afname soorten vogel- en habitat 

richtlijn; Natura 2000 
 
Mestprobleem  
Problemen met EU Nitraatrichtlijn, 

Programmatische Aanpak Stikstof 
  
Waterkwaliteit 
Kaderrichtlijn water; 

stroomgebiedbeheersplannen 
 
Landschape 
Behoud  cultuurlandschap; Nationale  

landschappen 

 



2015.05.22 Ministery of Economic Affairs 



2015.05.22 Ministery of Economic Affairs 

Uitdagingen: 
 
• Wereldhandel – competitie 
• Innovatie en duurzaamheid 
• Veranderend EU beleid 
• Veroudering agrariërs 

NL-Landbouw 

Statistiek: 
 
 56% landgebruik 
 17% exportwaarde  
 10% banen 
 

Sterke punten: 
 
• Hoge productiviteit 
• Opleidingsniveau 
• Infrastructuur 
• Locatie 



Europees kader 
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Financiën EU 

EU; 765

Overheid; 
713

Privaat; 
490 EU

Overheid
Privaat

Totaal investeringsvolume: circa €1,9 miljard 



EU verordening 
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De EU heeft voor het huidige plattelandsbeleid zes 
aandachtsgebieden waaruit lidstaten kunnen kiezen: 
 
•    Kennisverspreiding en innovatie 
•    Concurrentiekrachtversterking 
•    Ketenorganisatie en risicobeheer 
•    Behoud en versterken van ecosystemen 
•    Behoud van natuurlijke hulpbronnen 
•    Economische ontwikkeling van het platteland 



POP 3 

• Behoeftenanalyse, SWOT 
• Bepalen prioriteiten en interventielogica 
• Keuze voor de in te zetten maatregelen en 

nadere beschrijving daarvan 
• budgetverdeling 
• Beschrijving prestatiekader en evaluatieplan 
• Strategische milieubeoordeling en ex ante 

evaluatie 
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RDP3 themes 

2015.05.22 Ministery of Economic Affairs 

Farmyard central 



EU verordening 

Lidstaten kunnen kiezen uit een reeks van 
maatregelen om de gekozen doelen te realiseren  
 
M1 kennisoverdracht en voorlichtingsacties 
M4 investeringen in materiële activa  
 - modernisering landbouwbedrijven 
 - infrastructuur 
 - niet productieve investeringen 
 
 

 



Samenhang maatregelen 
Innovatie: 

•Kennisoverdracht 
•Uitrol investeringen 
•Samenwerking 
•Garantstelling 
marktintroductie 

Agro Milieu 
•Agrarisch 
natuurbeheer 
•Niet productieve 
investeringen 

 
Brede weersverzekering 

LEADER 



Concrete voorbeelden 

• Boeren i.s.m. kennisinstituut testen een 
nieuwe milieuvriendelijke techniek. 

• Peilgestuurde drainage tegen verdroging. 
• Akkerrandenbeheer voor schoner grondwater. 
• Innovatief arrangement dat burgers en boeren 

bindt.  
• Een jonge agrariër investeert in een 

innovatieve techniek.    
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Verdeling over maatregelen 
Innovatie 

Agro milieu 

LEADER 

Ruilverkaveling 



Verschillen per provincie 

Zeeland
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Verschillen POP2 – POP3 

• Provincies en waterschappen hebben grotere rol  
• Meer uniformiteit tussen provincies onderling (Model 

subsidieverordening, één ICT-systeem) 
• Tenders, selectiecriteria en beoordelingscommissies 
• Invulling geven aan European Innovation Partnership  
• Netwerk Platteland bij Regiebureau POP gevoegd 
• Meer focus op monitoring en effectmeting bij de 

uitrol van POP3 is nodig 
• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 

collectieven 
 



Organisatie Uitvoering 

• 12 provincies + ministerie EZ voor de 
openstellingen (13 loketten). 

• RVO.nl is betaalorgaan (doet betalingen en 
controle). 

• Regiebureau POP: landelijke coördinatie van 
het programma. 

• Netwerk Platteland: landelijke communicatie 
en activering van “het netwerk” 
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Rol gemeenten 

• Zelf subsidie aanvragen slechts bij enkele 
uitzonderingen mogelijk 

• Cofinanciering verstrekken aan initiatiefnemer  
• Attenderen  
• Eventueel actief begeleiden initiatiefnemer bij 

opzetten initiatief 
• Benodigde vergunningen op tijd verlenen 
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Agenda 

• In november 2015 de eerste openstellingen 
• In 2016 is POP 100% operationeel 
• In 2017, 2019 en 2024 evaluaties. 
• In 2018 balans opmaken i.v.m. 

prestatiereserve van 6% 
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