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Melkveehouder Jaco de Groot op zijn shovel. Deze laat hij ombouwen tot een elektrische, een idee waarvoor De Groot een POP3-subsidie kreeg. De shovel wordt in april geleverd.
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'Reel begrijpelijk dat
F>OP3 boeren afschrikt'
•

I

."

.
.

"
"

'"(:

:

Provincie Utrecht vindt dat te weinig boeren gebruik maken van de POP3. Zo
weinig zelfs dat de provincie een eindsplint-inzet,,_Q!71 van de subsidiegelden
~
af te komen. Waarom er zoveel geld overblijft? Koudwàoo~!·• yermoedt
melkveehouder Jaco de Groot uit Kamerik (UT).
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Eindsprint

Sinds de start van de POP3 in 2015 tot
" aan de openstelling in augustus 2018
• zijn er vijftig aanvragen toegekend.
" Dat blijkt niet veel. Terwijl het meren: deel v~ de POP3-periode (2014-2020)
., is verstreken, zat er nog 18 miljoen
" euro in de pot. Reden genoeg voor de
" provincie Utrecht om een eindsprint
" op poten te zetten.
"
.
., Afgelopen september besloot de pro,. vincie om alle resterende POP3-bud" getten tegelijk open te stellen voor
.. alle regelingen (kennisoverdracht,
: samenwerking voor innovaties, land" bouwstructuurversterking, fysieke in" vesteringen en Leader). De provincie

Elektrische shovel
Jaco de Groot van het biologische
bedrijf Boer Bert is een boer die inmiddels bekend is met de POP3. In
Kamerik (UJ) houdt De Groot, samen
met vader Bert en moeder Marieke,
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Een POP3 aanvragen is
niet lastig, maar het is
wel veel werk
275 melkkoeien met 120 stuks jongvee, 39 schapen, 230 legkippen en 7
paarden op 240 hectare. Een greep
uit de aanvragen die De Groot heeft
ingediend: brede banden voor zijn
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schroeft het aantal voorlichtingsevenementen op en ontwikkelde onlangs
een investeringslijst waarop boeren
kunnen aankruisen voor welke investering zij in aanmerking willen
komen. Alle investeringen op die lijst
zijn vooraf goedgekeurd, wat drempelverlagend zou moeten werken.
De eindspurt leek in afgelopen november zijn vruchten af te werpen.
Daar kwamen 70 aanvragen binnen.
Maar nog altijd zit er 11 miljoen euro
in de pot en de laatste POP3-openstelling start al 27 mei.
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Koudwatervrees

De wirwar aan_ regels 1 aat De Groot
~
: · ~-koud. ,,De Kringloopwijzer barst ook
'.
'
''ÜÎïn :"'d~egels. Wat verdien je daarwerktuig, 3.100 zonnepanelen om 200 aan?" Dè'¾,m~eehouder zet zijn
huishoudens van stroom te voorzien, vergelijking ~l\~ met zijn vavakantieappartementen op het erf, kantieappartementeri"iils,.,,yoorbeeld.
moestuinbakken voor de zorgboerde- Op
van de gebouwen vàn,,..Boer
rijtak en - de meest recente aanvraag Bert moest een nieuw dak komertDes
- een elektrische shovel. ,,Die bestaat Groot was daar hoe dan ook 80.0001
nog niet, dus we kopen een nieuwe euro aan kwijt. Hij stak er 200.000
shovel en die bouwt mijn broer Jan- euro in om het gebouw om te toveren
Willem om."
tot vakantieappartementen. Zo kon
hij aanspraak maken op de voorganger van de POP3, de POP2, en ontNiet lastig maar ve.el
ving hij 80.000 euro terug. De Groot
Volgens de provincie is er sprake van' gaf dus 40.000 euro meer uit om een
een verkeerde beeldvorming bij boe- nieuw verdienmodel op te zetten waar
ren over de POP3. ,,Een POP3-sub- hij inmiddels meer ,dan een half milsidie aanvragen is niet lastig, maar joen euro mee heeft verdiend. ,,Deze
het is wel veel werk. Dat maakt zo'n subsidie is ook niet bedoeld v6or
aanvraag complex", vertelt Jan Rut- boeren die alles op alles zetten om
ten, subsidieadviseur van de provin- zo snel mogelijk een subsidie binnen
cie Utrecht. ,,Dat doe je niet af met te slepen. De POP3 is, mijns inziens,
een paar A4'tjes." De Groot beaamt bedoeld voor innovatieve boeren die
de waarneming van Rutten. ,,Het is vooruit kijken en een route hebben
heel begrijpelijk dat POP3 boeren af- uitgestippeld waar ze over drie tot vijf
schrikt."
jaar willen zijn. Als de POP3 past binBij de aanvraag voor de shovel moes- nen die visie, moet je die stap altijd
ten drie verschillende offertes wor- zetten. En als je het niet alleen kan,
den toegevoegd. ,,Het aanvragen van vind dan iemand die je wil helpen met
offertes is niet moeilijk. Het aanvra- de aanvraag. Een vriend, een student
gen van een POP3-subsidie ook niet. of, in mijn geval, mijn moeder."
De subsidieaanvraag indienen duurt
40 uur. Allemaal te overzien. Maar Tekst: Seb van Dijk
er zit heel veel tijd in het denkwerk Beeld: Susan Rexwinkel
vooraf. Wat wil ik nou precies?"
Voor de shovel heeft De Groot wekenlang het internet afgestruind, verWilt u reageren?
schillende evenementen bezocht en ~- redactie@agrio.nl
veel tijd aan de keukentafel doorgeof tel. 0314 - 62 64 38
•

et loopt niet bepaald storm
in het provinciehuis van
Utrecht. Nog maar mondjesmaat weten boeren d~ weg
te vinden naar de · subsidie
uit het Europees Landbouwfonds. Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is
" bedoeld. om boeren te helpen innove,. ren, verduurzamen of te ondersteu: nen in de financiering van fysieke
.. investeringen. De provincie geeft aan
" het liefst te zien dat elke cent van de
" 37 miljoen euro ten goede komt aan
" de boeren. Maar deze laten op zich
: wachten. Vanwege het vele papier" werk en de complexiteit van de aan,. vraag, vermoedt de provincie.

bracht. ,,En dan is er nog de administratie en moet je ook nog een aantal keer per jaar rapporteren over de
voortgang van het project. Dat moet
je allemaal doorgeven. Er is geen vertrouwen of flexibiliteit", zegt de melkveehouder uit Kamerik.
De provincie laat weten geen flexibiliteit te kunnen bieden, omdat de subsidieaanvragen Europees zijn, Utrecht
moet zich verantwoorden naar Europa en heeft geen enkele invloed in
dat beleid.
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