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Overkoepelende doelen ELFPO
Plattelands OntwikkelingsProgramma
2014-2020
Concurrentiekracht van en innovatie in de
landbouwsector moderne en renderende agrosector in 2020 die
schoon en effectief produceert, in balans met mens en omgeving

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen,
daarbij inbegrepen water bijdragen aan herstel van natuuren milieukwaliteit in het licht VHR, Nitraatrichtlijn en KRW

Goede conditie van het platteland met kwaliteit van
natuur en landschap bijdragen aan doelstellingen voor
biodiversiteit, natuur en landschap

Twee Europese financieringsbronnen
• 20 miljoen euro jaarlijks
Dit geld wordt van pijler 1 GLB naar pijler 2 ‘overgeheveld’ en is
gericht op realiseren internationale doelen (KRW, Nitraatrichtlijn).

• 12,5 miljoen euro jaarlijks
geld dat ‘direct’ in pijler 2 zit, is bedoeld voor effectgerichte inrichtings
en beheermaatregelen van watersystemen en investeringen in
innovaties in de landbouw. Denk aan slimme combinaties van doelen
KRW, biodiversiteit, Nitraatrichtlijn en innovaties
•

Waterschappen co-financieren eenzelfde bedrag

Voorbeelduitwerking Zuid-Holland
• In de periode 2014-2020 ruim 31 miljoen euro aan
watermaatregelen onder POP3
- 9,6 miljoen euro Subsidieregeling Natuur en
Landschap (onderdeel agrarisch natuurbeheer)
- 22 miljoen euro Uitvoeringsregeling POP3

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland
2.1

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties
Specifiek gericht op Water internationale doelen

2.2

Omvang subsidiepot
1,26 miljoen euro
0,5 miljoen euro

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van
agrarische ondernemingen

10,9 miljoen euro

Specifiek gericht op Water internationale doelen

0,78 miljoen euro

2.3

Fysieke investeringen verduurzaming agrarische
ondernemingen van jonge landbouwers

2,74 miljoen euro

2.4

Investeringen in infrastructuur modernisering of aanpassing van
landbouwbedrijven

2.5

Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur, landschap

3,66 miljoen euro

Niet-productieve investeringen hydrologische maatregelen PAS

4,62 miljoen euro

Niet-productieve investeringen Water

9,32 miljoen euro

2.6

Niet-productieve investeringen Water internationale doelen
2.7

0 euro

10,62 miljoen euro

Samenwerken voor innovaties

1,72 miljoen euro

Specifiek gericht op Water

0,64 miljoen euro

2.8

Samenwerken in het kader van EIP
(Europees Innovatie Partnerschap)

3

Leader

0,2 miljoen euro
6,58 miljoen euro
53,5 miljoen euro

Stand van zaken
Modelverordening is er, jaarlijks een of meer updates
Provincie Zuid-Holland heeft de Uitvoeringsregeling POP3 op 14 april
2015 vastgesteld, update vroeg in 2016

Afzonderlijke onderdelen uitvoeringsgereed maken,
toewerken naar de eerste openstellingen:
•
•
•
•

Provincie Noord-Brabant heeft enkele openstellingen per 1 nov 2015
Provincie Zuid-Holland stelt ambitiedocument duurzamere landbouw
op (voorjaar 2016), gelijktijdig openstelling van een of meer
innovatiemaatregelen.
Provincies en RVO kijken onderling of stroomlijning van de
provinciale openstellingen wenselijk/mogelijk is
Watermaatregelen krijgen steeds meer vorm, in goed overleg tussen
waterschappen, landbouwsector en provincies

Waarom lijkt het dan toch zo lastig?
In zijn algemeenheid:

• provincies directer aan het stuur, dus nieuwe
werkverhoudingen
• projectgebonden verantwoordingsregime versus
veelal gebiedsgerichte aanpak
• kunnen omgaan met EU-conformiteit
• nieuwe regeling, nieuwe werkwijze:
interpretatiekwesties

Interpretatiekwesties in relatie tot water:

• zijn de beoogde maatregelen te relateren aan
agrarische activiteiten?
Ja, enkele Nederlandse voorbeelden zijn beoordeeld en goed
bevonden. Bijvoorbeeld vispassages, watersysteemingrepen tbv
gebruiksfuncties landbouw en natuur

• mogen Europese middelen worden ingezet om
doelen KRW en Nitraatlichtlijn te realiseren?
Ja, vraagt wel om zorgvuldige formulering!

Aandachtspunt
Wie is de doelgroep: landbouwsector of ook de
waterschappen? Bestuurlijke intenties over water in POP3 zijn
helder. Nu is het zaak om deze in goed overleg uit te werken.

Voortgang
• DAW projecten geïnitieerd door landbouwsector
veelal in samenwerking met waterschappen. Met name gericht op
innovatiemaatregelen 2.1, 2.2 en 2.7, maar deels ook nietproductieve investeringen 2.6

• landbouwsector denkt na over gebundelde
aanvragen voor bewezen maatregelen
• collectieven agrarisch natuurbeheer gaan zich
wellicht ook op Uitvoeringsregeling POP3 richten
• waterschappen formuleren hun projecten, met
name gericht op 2.6, niet-productieve investeringen
water
• provincie formuleert selectiecriteria

Diverse hulpmiddelen, initiatieven en
betrokkenen:
• BOOT-lijst geeft overzicht van mogelijke
maatregelen en onder welke paragraaf van de
Uitvoeringsregeling POP3 ze vallen
• …
• Initiatieven zoals nutriëntenaanpak Rijn-West
• Maandelijk overleg waterschappen-provincie
• …
• DAW coördinatoren landbouwsector
• POP-coördinatoren provincies
• Subsidiecoördinatoren waterschappen
• …
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