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Wijzigingen die in het programma doorgevoerd zijn, zijn:
1. Agrarisch Natuurbeheer
1. aanpassing koppeltabel
De koppeltabel koppelt beheeractiviteiten aan beheerfuncties binnen een leefgebied, met als doel
het kunnen beoordelen of verschillende ecologische uitgangspunten, zoals voldoende voedsel, het
tegengaan van predatie en nestgelegenheid in voldoende mate deel uitmaken van een leefgebied.
In de praktische toepassing van de koppeltabel is het uitgangspunt dat een specifieke activiteit
toegeschreven moet worden aan één beheerfunctie binnen één leefgebied. De ervaring na het
eerste jaar uitvoeren in het collectieve stelsel leert dat de koppeltabel op een aantal punten niet
voldoende ruimte biedt (in administratieve zin) om maximaal invulling te kunnen geven aan de
ecologische effectiviteit (feitelijk beheer).
Daarom zijn een aantal aanpassingen in de koppeltabel doorgevoerd.
2. aanpassing baseline
Het betreft een actualisatie aan in Nederland vigerende wetgeving en een aanpassing op basis van
een nadere analyse, mede op basis van controleresultaten, waarbij beter acht is geslagen op het
verschil tussen een agrarisch bedrijf of een collectief als begunstigde.
3. aanpassing instapvoorwaarde agromilieu- en klimaatverbintenissen
De beperking dat agromilieu- en klimaatsteun voor landschapselementen en watergangen alleen
wordt verleend voor landschapselementen die ‘grenzen aan landbouwpercelen’ vervalt voor het
Leefgebiedenbeheer en de Categorie Water (paragraaf 8.2.4.3.5).

2. Invoering extra mogelijkheden vereenvoudigde kosten LAG
Bij de uitvoering van het POP is geconstateerd dat invoering van een vereenvoudigde kostenoptie
‘vacatiegelden leden adviescommissies’ een verlaging van de administratieve én uitvoeringslasten
tot gevolg zal hebben. Het betreft invoering van de mogelijkheid om de vacatiegeldenvergoeding
van leden van LAG’s als een sco te declareren. Deze kosten worden op grond van een nationale
regeling die voor gelijksoortige werkzaamheden een vergoeding mogelijk maken, eveneens als
vereenvoudigde kosten vergoed.

3 Nieuwe submaatregel Industriële verwerking agrarische producten
(zetmeelaardappelen)
Nieuwe submaatregel, die subsidie ten behoeve van de industriële verwerking van producten –
specifiek: zetmeelaardappelen - mogelijk maakt. De maatregel zal uitsluitend van toepassing zijn
in de regio Veenkoloniën, een regio die landbouweconomisch achterblijft door de lokale
omstandigheden. Bovendien richt de maatregel zich specifiek op verbetering in de kwaliteit van
zetmeelaardappelen. Deze sector in het gebied Veenkoloniën wordt sterk geraakt door de
veranderingen in de specifieke omstandigheden in het gebied. Ondersteuning van andere
verwerkende industrieën in dit gebied wordt niet noodzakelijk geacht.
Verwacht effect van de maatregel is verbetering van de kwaliteit van zetmeelaardappelen en
daarmee verbetering van de economische prestaties van deze sector in dit gebied. De
ondersteuning leidt niet tot een productieverhoging of tot verhoging van de prijs van het product.

4 Kleinere wijzigingen:
* Hanteren minimum en maximum bedrag
* Maximeren steunbedrag indien er anders sprake is van overfinanciering
* aanpassing zinsnede ‘gesloten kringloop’
* correctie H15 verwijzing naar 1303 art 67 lid 5 c
* Correctie H7, prestatieraamwerk.
5 Kennismaatregel:
I/ Verhoging subsidiepercentage kennismaatregel
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Het subsidiepercentage voor kennisoverdrachtacties gericht op bedrijfseconomische belangen is
gelijk getrokken met het subsidiepercentage voor kennisoverdrachtsacties gericht op
maatschappelijke doelen (beide 80%).
II/ Door de lidstaat moet worden vastgelegd wat onder de “ ‘approriate capacity’ bij de aanvrager“
wordt verstaan bij kennisoverdrachtacties die door de aanbieder van de actie deels met niet-eigen
personeel wordt uitgevoerd.
De minimum kwalificaties zijn: MBO-denkniveau en minimaal drie jaar werkervaring, waaronder
relevante werkervaring die maximaal drie jaar voor de subsidieaanvraagdatum verkregen is.
Binnen de 3-jaar werkervaring zal aantoonbaar minimaal 1 opleiding gevolgd moeten zijn.
Provincies kunnen hogere eisen stellen als dat beter past bij de kennisoverdrachtactie die wordt
gevraagd.

6 Verwijderen ex ante conditionaliteit energie efficiency
In het Programmadocument POP3 is in paragraaf 6.1 vermeld dat ex ante conditionaliteit 5.1 voor
Nederland van toepassing is, omdat ingezet wordt op prioriteit 5. De inzet is echter alleen indirect.
Door Commissie is geconcludeerd dat ex ante voorwaarde 5.1 niet in het programma opgenomen
hoeft te worden. Daarom is het actieplan voor deze ex-ante voorwaarde 5.1. verwijderd.

7 Toevoegen mogelijkheid de minimis steun in hoofdstuk 13
Omdat er ook bij maatregel 4 (investeringen in materiële activa) en maatregel 10 (Agromilieu- en
klimaatbetalingen) mogelijk sprake kan zijn van steun die niet valt onder agrarische steun die op
grond van het POP staatssteuntechnisch afgedekt is, is ook bij die maatregelen toegevoegd dat in
voorkomende gevallen steun kan worden verleend op grond van deminimis.

8 Algemene kosten (waaronder legeskosten) toevoegen als subsidiabele kosten
bij maatregelen Niet productieve investeringen
Ook bij het tot stand brengen van niet productieve investeringen is er in het algemeen sprake van
een proces waarbij er algemene kosten gemaakt worden, zoals kosten voor vergunningen, leges
en andere administratieve en juridische kosten. Deze kosten zijn nu subsidiabel gesteld.

9 Maatregel Samenwerking EIP
Een abusievelijk in de tekst van het Programmadocument opgenomen beperking is verwijderd.
Tekst is gewijzigd in “In geval van fysieke productieve investeringen die nodig zijn voor concrete
acties kunnen 2 of meer landbouwers gebruik maken van submaatregel 4.1 waarbij het
subsidiepercentage van 40% mag worden verhoogd tot 60%. “.

10 Maatregel Samenwerking en Samenwerking EIP
Er is gebleken dat het wenselijk is de kennisverspreiding over de resultaten van
samenwerkingsacties ALTIJD met het EIP-netwerk te delen. Kennisverspreiding van de resultaten
zal in beide gevallen via in ieder geval het EIP-netwerk en andere hiertoe geëigende netwerken
plaats moeten vinden.
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