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Inleiding
Op veel vragen zult u in de volgende documenten al antwoord kunnen vinden. Heeft u desondanks
nog vragen, dan kunt u die mailen naar subsidies@provincie-utrecht.nl
• Verordening subsidies POP3 2014-2020 provincie Utrecht, met name paragraaf 2 van hoofdstuk 2
• Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en
modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022
• Handboek aanvragers POP3
Voor alle investeringen geldt dat deze aan de geldende wettelijke eisen moeten voldoen.
Met dit document proberen we u verder te helpen bij de aanvraag van subsidie, maar er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. De officiële documenten zoals de Verordening en het
Openstellingsbesluit vormen de rechtsbasis.

A

Vragen over de lijst

Beleidsmatige vragen over de lijst
A1
De investeringslijst is ingeperkt t.o.v. de lijst uit 2019. De investeringen hebben betrekking op
de veehouderij/akkerbouw en niet op de fruitteelt. Waarom is hiervoor gekozen? Is de fruitteelt al
klaar met het behalen van hun deel van de doelstellingen t.a.v. natuur, water en klimaat?
Antwoord:
De provincie heeft voor deze laatste POP3 openstelling gekozen voor focus op de melkveehouderij. En
daarbinnen voor focus op kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Dit omdat de transitie in
de melkveehouderij urgent is vanwege de stikstof doelstellingen en het Nationaal Programma
Landelijk Gebied. Overigens zijn sommige investeringen op de lijst wel toepasbaar binnen de
fruitteelt.
A2 Waarom zijn investeringen in de beperking van productierisico’s niet subsidiabel? Men wil toch
perspectief bieden aan de agrarische sector en zorgen voor een sterke landbouw?
Antwoord:
Zie ook het antwoord op A1. In de provincie Utrecht is gekozen voor een focus op melkveehouderij en
onderstaande POP3 thema’s:
• Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met
nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
• Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als
resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en
oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen)
en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en
bodemvruchtbaarheid);
• Klimaatadaptatie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere
watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
• Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.
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A3 Moeten de aan te vragen investeringen met name genoemd zijn in de investeringslijst of mogen
ook soortgelijke investeringen welke hetzelfde doel dienen aangevraagd worden?
Antwoord:
De investering moet inderdaad genoemd zijn in de lijst. De lijst is gebaseerd op de lijst van
investeringen bij het Economisch Herstelfonds (EHF). De investeringen zijn daarbij beoordeeld op
innovativiteit, effectiviteit, kans op succes (behoefte) en efficiëntie. Provincie Utrecht heeft
beleidsmatig een selectie uit de lijst gemaakt met een aantal aanpassingen, zoals in de punten.
A4 Een van de doelen van de regeling is het stimuleren van nieuwe verdienmodellen en de
omschakeling naar nieuwe vormen van gecertificeerde teelten. Welke in de investeringslijst
genoemde investeringen hebben betrekking op dit doel?
Antwoord:
Allerlei investeringen in de bijlage kunnen bijdragen aan het stimuleren van nieuwe verdienmodellen
en de omschakeling naar gecertificeerde teelten, zoals bijvoorbeeld investeringen t.b.v. mengteelten.
Echter hoeft het zich niet te beperken tot gecertificeerde teelten. Dit had anders geformuleerd kunnen
worden in de toelichting.
A5 Vermindering van gebruik van grondstoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen wordt als doel
genoemd. Waarom staan er dan geen investeringen in de investeringslijst m.b.t. dit doel?
Antwoord:
Het uitgangspunt is dat een gezonde bodem bij kan dragen aan verminderd gebruik van
(gewasbeschermings)middelen. Daar dragen verschillende investeringen uit de lijst aan bij.
Mechanische onkruidbestrijding draagt hier bijvoorbeeld aan bij.

Vragen over bovenwettelijke mestopslag (D1 en D2)
A6A Bij mestopslag wordt ook emissiearm aanwenden genoemd. Betekent dit alleen mestopslag of
zijn er ook andere mogelijkheden, zoals machines voor emissiearm uitrijden?
Antwoord:
Alleen de mestkelder zelf is subsidiabel, zoals in tabel 1 is genoemd onder kopje ‘subsidiabel’.
A6B Over categorie D2: Valt hieronder ook de bovenwettelijke mestopslag voor vaste geitenmest?
Antwoord:
Ja, er is niet gespecificeerd dat het om koeienmest moet gaan. Let op: alleen een mestkelder is
subsidiabel.
A6C Is de subsidie voor bovenwettelijke mestopslag ook van toepassing op een gaasmat mestsilo
voor minimaal 9 maanden mestopslag?
Antwoord:
Nee, alleen een mestkelder is subsidiabel gesteld in bijlage 1 van de regeling.
A6D Er wordt onder D2 subsidie verleend voor uitbreiding van de mestopslagcapaciteit van meer dan
10 maanden. Er wordt geen maximum genoemd. Betekent dit dat het ook mag gaan om een
uitbreiding tot meer dan 12 maanden?
Antwoord:
Er is geen maximum aantal maanden voor opslag genoemd. Echter, er moet onderbouwd worden
welk nut er met de extra opslagcapaciteit wordt behaald. Normaal gesproken vervalt dat extra nut bij
een opslag van meer dan 11 of 12 maanden. Bij de beoordeling wordt gekeken wat de redelijkheid
van kosten is tegenover de milieuwinst.
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Vragen over potstallen (D3)
A7A Bij D3 worden potstallen subsidiabel genoemd, en vervolgens worden bijna alle onderdelen van
een potstal niet subsidiabel genoemd. Wat is er wel subsidiabel aan een potstal?
Antwoord:
Subsidie is aan te vragen voor de vloer, de overdekte opslag en een beluchtings- of sproei-installatie
voor de bodembedekker. Daarnaast zijn de bijbehorende aanleg- en installatiekosten subsidiabel.
A7B Er moet een vergunning Wet natuurbescherming bij de potstal aangeleverd worden. Als het
aantal koeien gelijk blijft, is een aangepaste of nieuwe vergunning dan nodig?
Antwoord:
Het gaat erom dat de investering binnen de bestaande vergunningruimte mogelijk is.
A7C Is de bouw van een potstal voor melkgeiten ook subsidiabel, en welke onderdelen van de potstal
zijn dan subsidiabel? Gaat het dan om het complete gebouw?
Antwoord:
Melkgeiten zijn niet uitgesloten in bijlage 1 en er staat niet dat het om koeien moet gaan. Zie verder
vraag A7A.
A7D Is een verleende bouwvergunning een verplichte bijlage bij de mestopslag?
Antwoord:
Dit is een verplichte bijlage wanneer er sprake is van vergunningsplichtige activiteiten. U voegt de
vergunning(aanvraag) toe aan uw aanvraag. Bij een (tussentijds) betaalverzoek moet de verleende
vergunning aanwezig zijn.

Vragen over overige investeringen
A8A Moet overdekte droge mestopslag (maatregel E9) op een gestorte vloer zijn of mag het ook met
aan elkaar gesealde elementen?
Antwoord:
De mestopslag moet in overeenstemming zijn met de geldende milieuwetgeving (zoals het
Activiteitenbesluit milieubeheer).
A8B Valt onder E4 (verwerken enkelvoudig krachtvoer) een stromaler om stro te malen voor in de
boxen van de koeien?
Antwoord:
Nee, het moet hier gaan om machines die voer bewerken.

B

Procedurevragen

B1 Kunnen de subsidieaanvragen door intermediairs ingediend worden?
Antwoord:
Ja, met een machtiging van de aanvrager kan een intermediair een subsidie aanvraag indienen voor
die aanvrager. Dit machtigingsformulier is op de website te vinden.

B2 Kunnen intermediairs optreden als penvoerder bij een samenwerkingsverband of dient deze
functie bij één van de aanvragers te liggen?
Antwoord:
Zie hiervoor het Handboek voor POP3 aanvragers, paragraaf 2.5d. Intermediairs kunnen niet als
penvoerder functioneren. De penvoerder moet zelf deelnemer zijn aan het samenwerkingsverband. Er
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kan gebruik gemaakt worden van een gemachtigde aan wie bepaalde taken worden overgedragen,
maar de penvoerder zal altijd alle op het project betrekking hebbende informatie aan moeten kunnen
leveren.
B3 Het is tegenwoordig lastig om aan offertes te komen. Hoe kan de redelijkheid van kosten worden
aangetoond?

Antwoord:
Zie hiervoor paragraaf 7.2 op pagina 46 van het Handboek voor POP3 aanvragers.
"Kosten derden zijn kosten waarbij een betaling voor werken, geleverde goederen en/of diensten aan
een ‘derde’ – is een partij buiten de begunstigde- wordt gedaan. U moet kunnen aantonen dat de
door u ingediende ‘kosten derden’ redelijk (marktconform) en passend zijn.
De redelijkheid van kosten (marktconformiteit) kunt u aantonen door bij uw subsidieaanvraag een
goede onderbouwing aan te leveren op grond waarvan kan worden aangetoond dat de door u
opgevoerde kosten redelijk (marktconform) zijn. U kunt hierbij vooral denken aan meerdere offertes
of een taxatierapport."
Indien u niet aan (voldoende) offertes kunt komen, kunt u de redelijkheid van kosten op andere
manieren onderzoeken, zoals internetonderzoek. Leg uw onderbouwing voor een leverancier steeds
schriftelijk vast. De subsidieverlener zal uw onderbouwing toetsen. Levert u geen onderbouwing van
de kosten, dan zal de subsidieverlener dit zelf doen zoals in het handboek is beschreven.
B4 Is de toekenning van de subsidie op volgorde van binnenkomst van de aanvraag?
Antwoord:
Nee, er is sprake van een tenderprocedure waarbij alle aanvragen die binnen de termijn worden
ingediend op gelijke grond worden beoordeeld. Zijn er aanvragen die een gelijk aantal punten scoren
en waarbij het subsidieplafond overschreden wordt, dan wordt door middel van loting bepaald welke
aanvragen verleend kunnen worden.
B5 Kan je een aanvraag indienen als het bedrijf ca. 500m verwijderd is van de Utrechtse
provinciegrens, maar het bedrijf wel landbouwgrond in Utrecht in eigendom heeft?
Antwoord:
De activiteit moet overwegend plaatsvinden in de provincie Utrecht, zie artikel 1.8, onder d, van de
Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht. Dat moet je bij de aanvraag aantonen
indien dit van toepassing is.
B6 Hoe lang moet je investering in stand houden?
Antwoord:
De subsidieontvanger is verplicht, indien er sprake is van een investering in infrastructuur of een
productieve investering de investering gedurende vijf jaar na eindbetaling gebruiksklaar in stand te
houden, tenzij er sprake is van een investering door een MKB-bedrijf of er sprake is van een
investering die leidt tot door een MKB bedrijf gecreëerde banen, in welk geval de
instandhoudingsverplichting drie jaar bedraagt. (Artikel 1.17, eerste lid, onder d, van de Verordening
subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)
B7 Komt er nog een JoLa (jonge landbouwers) regeling in 2022?
Antwoord:
Nee, deze openstelling van de regeling Fysieke investeringen in de laatste in de POP3+ periode. In de
nieuwe periode van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) komt de JoLa-regeling niet in die vorm terug,
maar zal er in de regeling voor fysieke investeringen apart rekening worden gehouden met jonge
landbouwers. Volg de ontwikkelingen van het NSP hier.
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B8 Als er in 2019 POP3-subsidie toegekend is aan een onderneming, kan deze onderneming deze
ronde dan weer meedoen?
Antwoord:
Ja, mits er geen overlap in activiteiten/investeringen is en de investering voor eigen gebruik is.
B9 Wordt er budget overgeheveld tussen de categorieën?
Antwoord:
Er zijn geen financiële schotten tussen de verschillende investeringscategorieën, dus er kan niet
overgeheveld worden.
B10 Zijn er beperkingen als je een vof bent, dus met meerder maten bent?
Antwoord:
Bij een VoF is er sprake van Vennoten, bij een maatschap is sprake van Maten.
De juridische eenheid (i.c. de VoF of de maatschap) is de aanvrager/penvoerder/deelnemer van/in
een project. Eventuele beperkingen liggen bij de VoF of een maatschap zelf, bijvoorbeeld wanneer er
meerdere vennoten of maten vereist zijn voor het aangaan van verplichtingen boven bepaalde
bedragen. Als dit het geval is dan is het vaak van toepassing op de subsidieaanvraag (dat er dus
meerdere vennoten of maten de aanvraag moeten ondertekenen).
B11 Wat worden de investeringscategorieën van de nieuwe regeling Fysieke investeringen van LNV in
nov-dec 2022?
Antwoord:
De investeringslijst is nog niet definitief. Het is verstandig daarvoor de website van RVO in de gaten te
houden. Het is een bredere lijst dan die van de provincie Utrecht. Het subsidiepercentage zal ook 40%
zijn.
B12 Is het toegestaan om de POP3 subsidie te stapelen met andere subsidies?
Antwoord:
RVO heeft hier een uitgebreid antwoord op: Cumulatie of samenloop subsidies (rvo.nl)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidiespelregels/ezk/financiering/cumulatie
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