Verslag online informatiebijeenkomst POP3: Fysieke investeringen
voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de
agrarische sector provincie Utrecht 2022.
Datum: 8 september 2022, 19:30-21:30
Presentatoren provincie Utrecht: Paul Steur (POP3 subsidieloket), Bart Soldaat (POP3 makelaar),
Linda Wassink (projectleider POP3)
Aantal deelnemers: 33

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en regeling Fysieke investeringen
Linda Wassink geeft een korte toelichting op de achtergrond van het Europese
plattelandsontwikkelingsprogramma. We zitten nu in de twee jaar transitieperiode naar de nieuwe
periode: het Nationaal Strategisch Plan. Dit is de laatste openstelling onder POP3 in de provincie
Utrecht.
De landbouwsector is belangrijk voor de provincie Utrecht en staat voor grote maatschappelijke
uitdagingen. De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden en tegelijkertijd een
bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Deze subsidieregeling helpt landbouwers om
investeringen te doen die bijdragen aan deze doelstellingen. In de regeling is een lijst opgenomen
van investeringen waarvoor 40 procent subsidie kan worden aangevraagd.
POP3 werkt met een tender-systematiek. Aanvragen kunnen tot een bepaalde datum worden
ingediend en worden daarna gelijk behandeld. In dit geval zijn aan de investeringen in de lijst punten
toegekend op basis waarvan een aanvraag een score krijgt. De hoogst scorende aanvragen worden
eerst toegekend, totdat het subsidieplafond bereikt is. Bij de tendersystematiek hoort ook dat je niet
na de indieningsdatum nog aanvullende, inhoudelijke informatie mag aanleveren.
De subsidie bestaat uit 50% bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor de
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% van de provincie Utrecht (Agenda Vitaal Platteland). Er is 1
miljoen subsidiegeld beschikbaar gesteld.

Regelgeving
1

Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht

Hoofdstuk 1: Algemeen (definities)
Hoofdstuk 2: Maatregelen, zie §2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van
agrarische ondernemingen
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR379487/8

2
Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties
en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680952/1
Het is belangrijk deze twee in samenhang te lezen, dus niet alleen het openstellingsbesluit!

Beleid: Samenwerkingsagenda Landbouw
Circulair: verminderen emissies, sluiten kringloop op laagste niveau
Klimaatneutraal: energie, waterbeheer, bodemdaling
Natuurinclusief: 50% bedrijven is natuurinclusief in 2030

Economisch rendabel: verdienmodellen
Ook is gekeken naar de urgente doelen uit het NPLG. Deze openstelling heeft een focus op gezond
bodembeheer en op verduurzaming melkveehouderij.
In Bijlage 1 staan 13 maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.
Hoe zijn deze bepaald?
• Gekeken naar Economisch Herstelfonds Rijk (waar is veel op aangevraagd vanuit Utrechtse
boeren?). Van de 5 meest aangevraagde investeringen vanuit provincie Utrecht, zijn er 4 in
deze openstelling gekomen. De andere betrof elektrische voertuigen. Deze komt echter later
in de openstelling Fysieke investeringen van ministerie van LNV terecht.
• Urgente opgave veehouderij uit de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk
Gebied (NPLG) die provincies uit moeten werken.
• Landelijke openstelling Fysieke investeringen LNV december 2022 – we hebben geprobeerd
overlap te voorkomen, maar wisten niet precies wat er in die lijst terecht zou komen. Houd
de website van RVO in de gaten.
• Waar is al subsidie voor (bijv waterschappen).

Openstelling Fysieke investeringen 2022
Openstellingsperiode: 12 september 2022, 09:00 uur t/m 21 oktober 2022, 17:00 uur
Aanvragers: agrariër of groep van agrariërs
Budget: € 1.000.000,- (50% EU, 50% provincie)
Subsidiepercentage: 40%
Minimaal € 10.000,- per aanvraag
Maximaal € 100.000,- per deelnemer en € 500.000,- per aanvraag (in een groep)
Maximaal 3 investeringen per deelnemer

Wat zijn subsidiable kosten?
Fysieke investeringen – Bijlage 1. Zie ook de toelichting bij het openstellingsbesluit.
• kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
• kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
• kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de
marktwaarde van de activa;
• kosten van architecten, adviseurs en ingenieurs voor het bedrijfsklaar maken of installeren
van de investering;
• kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware die verband houden met de
investering;
• kosten van koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde
van de activa.
Alleen kosten derden (bijvoorbeeld niet: vergunningen). Het gaat dus alleen om kosten waarvoor een
factuur kan worden overleg. Kosten voor de aanvraag van een vergunning die je door een adviseur
laat doen, zijn bijvoorbeeld niet subsibiabel. Alleen voor het technisch bedrijfsklaar maken van de
investering is dit wel mogelijk.

Selectiecriteria
De selectie van aanvragen die subsidie krijgen is als volgt:
• Punten op basis van de scores in bijlage 1.
• Bij meerdere investeringen in een aanvraag wordt het gemiddeld aantal punten van de
investeringen genomen.
• Een extra punt wordt toegekend aan een aanvraag door een samenwerkingsverband.

Het subsidieloket beoordeelt of de aanvragen ontvankelijk zijn volgens de procudure, bijvoorbeeld of
alle stukken aanwezig zijn.
Een externe expert wordt ingehuurd voor een onafhankelijke beoordeling van aanvragen. Daarbij
wordt gekeken of de aanvraag onder de juiste soort investering is ingediend en of de aanvraag
inhoudelijk aansluit bij de openstelling. Let op: dit gebeurt op basis van de bij aanvraag ingediende
informatie. Dit kan je later niet aanvullen.

Aanvraagprocedure
U legt uw investering vast in een projectplan (apart) en begroting (webportaal):
• heldere doelstelling;
• beschrijving van output / meetbare resultaten;
• begroting, financieringsplan en uitgavenplanning.
U vult het digitale aanvraagformulier in op het webportaal
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
U voegt de bijlagen toe aan uw digitale aanvraag.
U dient de aanvraag uiterlijk in op: 21 oktober 2022 tot 17.00 uur
De volgende bijlagen dient u o.a. bij te voegen bij uw aanvraag:
• Projectplan
• Samenwerkingsovereenkomst – (indien van toepassing – verplicht format)
• Inschrijving KvK (per partner)
• Kopie volmacht intermediair (indien van toepassing)
• Kosten derden: onderbouwing redelijkheid van kosten (3 offertes/prijsvergelijk)
Formats voor het opstellen van uw aanvraag staan op:
POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de landbouw 2022 | provincie
Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Procedure toetsing aanvraag
Beoordeling aanvragen o.b.v. formele vereisten (instapcriteria):
• Is aanvrager een landbouwer of een groep van landbouwers
• Zijn de verplichte bijlagen aanwezig bij de aanvraag?
• Minimum subsidiebedrag € 10.000
• Maximum subsidiebedrag € 100.000 per deelnemer (let op: het systeem dwingt dit niet af,
maar wordt handmatig gecontroleerd)
• Maximum subsidiebedrag € 500.000 per aanvraag
• Maximaal 3 investeringen per deelnemer
Rangschikking aanvragen – o.b.v. de scores van de investeringslijst in bijlage 1 van het
openstellingsbesluit
Beoordeling van de begrote kosten:
• Zijn de kosten subsidiabel?
• Voldoet de gevraagde subsidie na beoordeling aan het vereiste minimum-maximumbedrag?
• Zijn de kosten redelijk?

Redelijkheid en passendheid van kosten
Voorkomen dat we meer subsidie verlenen dan nodig is, omdat daardoor minder budget over blijft
voor andere aanvragen.

Goed financieel beheer betekent:
• Zuinigheid: de door de instelling voor haar activiteiten ingezette middelen tijdig, in passende
hoeveelheid en kwaliteit en tegen de best mogelijke prijs beschikbaar worden gesteld.
• Efficiëntie: de beste verhouding tussen de ingezette middelen en de verkregen resultaten
wordt nagestreefd.
• Doeltreffendheid: de gestelde doelen en de beoogde resultaten worden bereikt.
De beste mogelijke prijs is in principe een marktconforme prijs.
Marktconforme prijzen: Prijzen die niet hoger zijn dan de prijzen die gewoonlijk op de
desbetreffende markt worden aanvaard
Passende kosten: Kosten die direct zijn toe te rekenen aan de subsidiabele activiteit, zonder dat
sprake is van overspecificatie (de specificaties zijn uitgebreider dan nodig voor het doel waarvoor
subsidie is verstrekt. Ook wel “goldplating” genoemd: extra luxe uitgevoerd/onnodige franje)
LEES: Hoofdstuk 7 van het Handboek, o.a.:
De meest gehanteerde methode om de redelijkheid van door u opgevoerde kosten te onderbouwen
is het opvragen en aanleveren van meerdere offertes (in het algemeen wordt aangehouden:
minimaal 3). Het is vaak niet voldoende als u zonder overtuigende motivatie slechts 2 offertes
overlegt, omdat er dan vaak te weinig vergelijkingsmateriaal beschikbaar is om tot een goede
beoordeling van de redelijkheid van de kosten te komen.
Én in de toelichting op de Verordening:
Een belangrijk aandachtspunt voor de Europese Commissie is het punt ‘redelijkheid van kosten’.
Indien er bij een project geen sprake is van een aanbestedingstraject zal door het Betaalorgaan in het
algemeen worden vereist dat een aanvrager – ter onderbouwing van de redelijkheid van de kosten
waarvoor subsidie wordt aangevraagd en als toelichting op de begroting– 3 offertes aan de aanvraag
toevoegt, op basis waarvan het Betaalorgaan de redelijkheid van de opgevoerde kosten kan bepalen.
We zijn er ons natuurlijk van bewust dat het verkrijgen van een of meerdere offertes de laatste tijd
lastiger is geworden. U kunt de redelijkheid van kosten ook verder onderbouwing door de
marktconformiteit zelf aan te tonen door bijvoorbeeld eigen prijsonderzoek op internet.

Indienen aanvraag en eHerkenning
Digitaal aanvragen in het webportaal van RVO: https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
Alleen agrariers met KvK nummer kunnen een aanvraag indienen. Het systeem leidt de aanvrager
door het formulier heen. Bij problemen kunt u contact opnemen met de ICT helpdesk. Linksonder op
de pagina kunt u klikken voor de gegevens. Ook is een handleiding aanwezig.
Om digitaal herkend te worden, moet u beschikken over E-herkenning, betrouwbaarheidsniveau 2+.
Indien u hier niet over beschikt, vraag dit dan tijdig aan via de link op het webportaal. Dit kan enige
werkdagen duren.
Tijdens het inloggen met eHerkenning ziet u de provincie Brabant voorbij komen. Dit komt doordat
de provincie Brabant de POP3 subsidie-software beheert en is geen fout.

Mestopslag (D1 en D2)
Subsidiabel is alleen de meerprijs boven reeds bestaande opslagcapaciteit (minimaal de wettelijk
verplichte opslag van zeven maanden).

Aan te leveren onderbouwing bij aanvraag:
• Bewijs van aantal dieren op aanvraagdatum
• Bewijs melkproductie
• Bewijs aanwezige opslagcapaciteit
en bij vaststelling:
• Bewijs werkelijk aantal dieren op einddatum
• Bewijs melkproductie
Berekening van de huidige mestproductie en de verwachte mestproductie waar de uitbreiding voor
nodig is.
Duidelijke berekening van nieuwe opslag in m3, de omvang van de opslag dient ook te blijken uit de
ontvangen offerte.
Bronnen (RVO.nl):

Tabel 4 Diergebonden normen 2022
Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe 2022

Het definitieve subsidiebedrag zal worden berekend op basis van het werkelijk aantal dieren in uw
volledige bedrijf op het moment dat u het verzoek tot vaststelling van het subsidiebedrag indient.

Welke onderdelen van de mestopslag zijn subsidiabel?
Geheel subsidiabel:
Betonvloer begane grond
Grondwerken - uitgraven kelder en aanvullen mestkelder
Kelder metselwerk stallen
Keldervloer
Kelderwanden binnen/buiten
Mixerput / mixergat
Roosters en afdekplaten - rundveeroosters
Siloplaat betonvloer
Sloopwerken in geval waar nieuwe stal komt
Stalroosters / kelderdekken / boxdekken etc
Tijdelijke bronbemaling
Vloerplaten
Geheel indien alleen mestkelder, dan wel pro-rata kosten mestkelder/totaal nieuwbouw stal
Algemene kosten gehele offerte
Bouwafval - alleen leverancier
Bouwplaatsenergievoorzieningen
Bouwplaatsinrichting
Bouwplaatsvoorzieningen
Bouwplaatsvoorzieningen - bereikbaarheid bouwplaats realiseren
Bouwplaatsvoorzieningen - bouwstroomkast
Bouwplaatsvoorzieningen - electra en tapwater punten
Bouwplaatsvoorzieningen - schaftgelegenheid
Bouwplaatsvoorzieningen - toiletgelegenheid
Bouwplaatsvoorzieningen - vuilcontainer - alleen leverancier
Calculatiekosten
CAR Verzekering

Gemeente meldingen
Heiwerken
Kleinmateriaal
Kleinmateriaal / meetgereedschap
Maatvoering
Uitzetten
Niet subsidiabel
Betonfundering wandelementen
Betonvloer terrein
Betonwanden begane grond
Buitenvloer
Leges
Riool aansluiting
Riool werkzaamheden
Sloopwerken-asbest
Tank lokaal
Technische ruimte
Terreinverharding
Vloer loopgang
Vloer robotruimte
Vloergang

Aandachtspunten
Voordat u begint:
• Begin op tijd met de voorbereidingen, zoals aanvraag E-herkenning
• Bekijk Verordening + Openstellingsbesluit en de selectiecriteria
• Raadpleeg het handboek POP3 voor aanvragers (hoofdstuk 1 en 2 bij het indienen van de
aanvraag)
• Neem het format projectplan eerst door, voordat u gaat schrijven
• U mag gebruik maken van een gemachtigde (machtigingsformulier)
• Begin op tijd met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst
Tip: log zo snel mogelijk na 12 september alvast een keer in in het webportal om dit te verkennen.
Let op:
• Start niet met uw projectactiviteiten vóór het indienen van de aanvraag
(opdrachtverstrekking).
• Vanaf moment indiening: op eigen risico uren en kosten maken en opdrachten verstrekken.
• Rangschikking vindt plaats op basis van de punten in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.
Onderbouw in het projectplan waarom uw investering in een bepaalde categorie valt.
• Inhoudelijke aanvulling is na sluiting van de openstellingstermijn niet meer mogelijk.
• Zolang de regeling open staat is aanvulling wel mogelijk. Zorg er voor dat als documenten zijn
toegevoegd, nogmaals op de knop Indienen wordt gedrukt;
• Geef voldoende onderbouwing van de begroting (toelichting en offertes/andere
onderbouwing);
• Indien een vergunning vereist is, moet deze uiterlijk voor een eerste betaling aangeleverd
worden.

•
•

We streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, maar het mag/kan tot 22
weken duren. Houdt u hierbij rekening met de startdatum van uw projectperiode.
UITERSTE INDIENINGSDATUM VASTSTELLINGSVERZOEK 31-03-2025. Er is geen verder uitstel
mogelijk!

TOT SLOT / CONTACT
Wij zijn voor u beschikbaar!
Vragen en antwoorden worden gepubliceerd op de website van de provincie Utrecht. U kunt ook uw
vraag stellen aan het Subsidieloket via subsidies@provincie-utrecht.nl
Voor ondersteuning bij uw aanvraag kunt u terecht bij onze POP3-makelaar Bart Soldaat, bereikbaar
via: 06 – 21 29 29 79, soldaat.bart@gmail.com
Houdt u ook de website in de gaten: https://www.provincieutrecht.nl/onderwerpen/landbouw/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3#innovatie
Kijkt u vooral in het Handboek voor POP3 subsidieaanvragers!
Met dit verslag van de informatiesessie 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.

