Verslag Slotconferentie POP3, Kracht en kansen van het platteland
15 april 2014, provinciehuis Flevoland, Lelystad

Als afsluiting van de maatschappelijke consultatie POP3 vindt op 15 april in het provinciehuis in
Lelystad de Slotconferentie POP3 plaats. Een laatste kans voor betrokken organisaties om een duit
in het zakje te doen.
Na een welkomstwoord van gedeputeerde Bert Gijsberts licht Willem Schoustra (projectleider POP3,
ministerie van Economische Zaken) de algemene kaders
van het Nederlandse POP3 toe. Bijdragen aan een
concurrerende en toekomstbestendige landbouw, dat is
het hoofddoel van POP3. Het boerenerf staat in het hele
programma centraal. Innovatie en concurrentiekracht is
een belangrijk thema, daarnaast is er aandacht voor
natuur, milieu en water. Uitgangspunten voor het POP3
zijn het efficiënt omgaan met de beperkte middelen
(focus aanbrengen), vereenvoudigen van het programma
(maar tegelijk het aantal fouten richting Brussel
verminderen), en tenslotte draagvlak creëren.
POP3 heeft een budget van €607 miljoen voor zeven jaar, plus cofinanciering. Er zijn zes
hoofdmaatregelen met een aantal submaatregelen; ongeveer dertien maatregelen in totaal. Dat is
fors minder dan de ruim twintig maatregelen van POP2.
Thema’s POP3
POP3 heeft vijf thema’s. Deze worden tijdens de slotconferentie kort toegelicht:
-

-

-

-

-

Innovatie en concurrentiekracht. Binnen dit thema vallen maatregelen voor o.a.
samenwerkingsverbanden, kennisoverdracht en voorlichting, duurzaamheidsinvesteringen,
investeringen in landbouwinfrastructuur, Garantstellingsregeling Marktintroductie Innovaties
(GMI) en de brede weersverzekering.
Jonge boeren. De maatregelen binnen de jonge boeren-regeling in POP3 zijn gericht op
duurzaamheid en innovatie. De regeling is landsdekkend. Voor de regeling worden
selectiecriteria opgesteld, dat is nieuw. Die criteria worden vanuit de EU globaal opgesteld en
door Nederland verder uitgewerkt.
Natuur en landschap. Binnen dit thema wordt gezocht naar een goede balans tussen
economie en ecologie. Hieronder vallen maatregelen voor het agrarisch natuurbeheer, de
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en landschap.
Water. Het thema Water is gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Er zijn maatregelen
mogelijk voor onder andere innovatie, groenblauwe diensten, klimaat, de nitraatrichtlijn en
de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Leader. Leader gaat over de mensen op het platteland. Er zijn drie hoofdthema’s: stadlandrelaties, krimp en economie. Ook natuur- en milieueducatie binnen het programma
Duurzaam Door valt onder Leader. Er worden in POP3 hogere eisen gesteld aan Leadergroepen; o.a. via een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) moet
nut en noodzaak worden aangetoond.

Internetconsultatie
Van 13 maart tot 9 april 2014 hebben het ministerie en de
provincies een internetconsultatie POP3 gehouden. Dit gaf
iedereen de mogelijkheid een reactie te geven op of vragen te
stellen over het Nederlandse concept-POP3. Er zijn ongeveer 75
reacties ingediend door zo’n dertig verschillende organisaties.
Veel reacties betroffen Leader en het agrarisch natuurbeheer.
Er wordt nu zorgvuldig afgewogen welke opmerkingen worden
verwerkt in het POP3 dat binnenkort naar Brussel wordt
gestuurd voor goedkeuring. Niet alle opmerkingen kunnen
worden meegenomen, Nederland heeft zich immers ook te
houden aan Europese kaders en politieke keuzes.
Tijdens de Slotconferentie POP3 krijgen alle aanwezigen onder leiding van Lieke Hendrix van het IPO
de mogelijkheid voor de thema’s ‘Innovatie’, ‘Leader’ en ‘Agrarisch natuurbeheer’ vragen te stellen
aan een expertpanel, bestaande uit Willem Schoustra, Aard Mulders, Hans Zwetsloot en Ansjenet
van Reeuwijk.
Innovatie
Enkele reacties op het thema ‘Innovatie’:
-

-

-

-

-

-

‘Zorg voor een brede uitrol.’
Die komt er, maar in beperkte mate, verzekert het panel. Ook wordt er gekeken naar
samenhang met andere Europese programma’s, zoals EFRO (Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling).
‘Hoe groot mogen de Operationele Groepen (OG) van het EIP (Europees Innovatie
Partnerschap) worden?’
Een OG moet bestaan uit minimaal twee partijen, zo luidt het antwoord. Het maximum kan
variëren maar moet wel realistisch zijn: niet één OG voor heel Nederland.
‘Hoe gaat tendering straks plaatsvinden? Per provincie? Betekent dat 12 commissies?’
We weten nog niet precies hoe de innovatie-tenders eruit gaan zien. De selectiecriteria
worden de komende maanden nog uitgewerkt, vooral door de provincies (m.u.v.
weersverzekering en GMI). Slagingskans zou bijvoorbeeld een selectiecriterium kunnen zijn.
‘Hoe ga je om met onderwerpen die in alle provincies spelen en effect hebben, bijvoorbeeld
bodemproblematiek? Hoe voorkom je dat dit tussen wal en schip raakt?’
‘Wordt er ook gedacht aan sociale innovatie, zoals nieuwe verdienmodellen? Een
omgekeerde invulling, waarbij je de consument aan het woord laat: dat is ook belangrijk
voorafgaand aan technologische innovatie.’
Sociale innovatie past ook in POP3.
‘Tussen de landsdelen zie ik weinig verschil als het gaat om innovatie. In Europa is men juist
gecharmeerd van onze praktijkregelingen in POP2, de regionale aanpak. Gaan we nu het kind
met het badwater weggooien?’
De landsdelen hebben hier hard aan gewerkt. De afzonderlijk provincies weten bovendien
goed wat er in hun regio speelt.
‘Hoe borg je dat innovatie echt gestimuleerd wordt, en niet alsnog wordt belemmerd door
bijvoorbeeld regelgeving?’
Daar wordt per provincie verschillend aan gewerkt.

Leader
Enkele reacties op het thema ‘Leader’:
-

-

-

‘Hoe worden de gebieden geselecteerd?’
Het budget is verdeeld over de provincies, maar de cofinanciering zal bepalend zijn voor het
aantal gebieden per provincie. Voor de beoordeling van de plannen wordt waarschijnlijk een
landelijk comité opgesteld.
‘Leader heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en successen geboekt. Wordt dit nu
allemaal losgelaten?’
De keuze voor thema’s is aan de provincie.
‘Voorkom dat alles dubbel wordt beoordeeld. Kan een Leader-gebied eenmaal van start, ga
dan niet ook alle afzonderlijk plannen nog beoordelen.’
‘Zijn er mogelijkheden om nu al te starten met een programma?’
Ja, luidt het antwoord, maar op eigen risico.
‘Waarom zijn provinciegrenzen bij Leader leidend, terwijl projecten vaak
provinciegrensoverschrijdend zijn?’
Het is gewoon mogelijk provincieoverschrijdende projecten op te zetten, net als in het
verleden. Klop daarvoor aan bij beide betrokken provincies.

Agrarisch natuurbeheer
Enkele reacties op het thema ‘Agrarisch natuurbeheer’:
-

-

-

-

-

-

‘Ik mis pakketten voor akkerbouw: voor functionele agrobiodiversiteit, een hoogwaardige
inrichting. Er worden op het ministerie bijenkasten neergezet, maar ondertussen staan wij op
het platteland met lege handen?’
Het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer gaat pas in 2016 in en zit nog niet in POP3,
aldus het panel. Daarom zijn er nu ook nog geen nieuwe pakketten. We richten onze energie
op 2016. In het nieuwe stelsel zit wel mogelijkheid voor bijvoorbeeld bijenpakketten. In mei
volgt hierover een brief van de staatssecretaris.
‘Maar de bedrijfstoeslag met vergroening is er al in 2015. Bovendien willen boeren nu al aan
de slag.’
De urgentie is duidelijk.
‘Ik hoop dat kwaliteit boven kwantiteit wordt gesteld.’
‘Winterswijk
betreurt
dat
de
toeslag
voor
kleinschaligheid
(onderdeel
probleemgebiedenvergoeding) door de provincie is geschrapt.’
In pijler 2 ligt de focus op agrarisch natuurbeheer, en niet op een dergelijke generieke
maatregel. Bovendien kun je je afvragen of Nederland wel echt probleemgebieden kent.
‘Er is weinig aandacht voor de niet-agrarische sector.’
Een andere, ruimere gebruikersdefinitie wordt opgenomen in het nieuwe stelsel 2016.
‘Akkerbouwers mogen niet al hun maatregelen meetellen voor hun vergroening.’
Dat komt omdat dubbele betalingen vanuit Brussel niet zijn toegestaan.
‘Starten collectieven nou in 2015 of in 2016?’
De collectieven gaan pas 1 januari 2016 operationeel van start, maar het is belangrijk dat zij
nu al beginnen met uitdenken. Daarom moeten zij in de zomer van 2014 worden opgericht.
‘Pleidooi: laten we het agrarisch natuurbeheer breder trekken dan alleen de rode lijstsoorten.’
Internationale verplichtingen en doelen zijn leidend, maar natuurlijk is het goed als middelen
effectiever kunnen worden ingezet: graag zelfs!
‘Er is veel overlast en de dumping van afval in het buitengebied. Pleidooi om in POP3 een
regeling te treffen voor particuliere toezichthouders.’
BOA’s zijn geen onderdeel van POP3.

Tenslotte
Na de pauze gaan deelnemers in groepen uiteen om over thema’s
door te praten. De vraag: welke tips heb je voor EZ / de provincies, en
welke tips wil je jezelf / je eigen organisatie meegeven om van POP3
een succes te maken? Daarnaast wordt deelnemers gevraagd een
ansichtkaart te sturen naar iemand met een wens voor POP3.
MT-lid bij het ministerie van Economische Zaken Monique Remmers is
aanwezig om de conferentie af te sluiten. Een paar ansichtkaarten
worden bekeken. Eén van de ansichtkaarten is gericht aan
staatssecretaris Dijksma, met de wens om te kiezen voor kwaliteit als
het gaat om de Ecologische Aandachtsgebieden (EFA’s), en te
voorkomen dat ambitieuze organisaties een stap terug gaan doen.
Remmers kan alleen maar achter die wens staan: kiezen voor ambitie, niet de easy way out, en als
Nederland laten zien dat het kan: hoogproductieve landbouw én aandacht voor de omgeving.
Wie is tevreden over POP3?, vraagt Remmers tenslotte. Er gaat een heel aantal handen omhoog, en
niemand blijkt echt diep teleurgesteld. Remmers zegt dat de opmerkingen worden meegenomen.
Waar het programma verbeterd kan worden, zal dat gebeuren. Dan gaat het programma naar
Brussel. De ervaring leert dat er nog wel vragen terugkomen uit Brussel, maar hopelijk is er dit najaar
dan een akkoord. Dan pas gaat POP3 van start: de taak aan het platteland om dan echt in de praktijk
aan de slag te gaan.

