
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  19 februari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  drs. F.J.I. Nije Bijvank, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  POP 3 2014-2020 

 

1. Aanleiding 

We staan aan de vooravond van de inwerkingtreding van het POP 3 programma. Momenteel 

wordt door de Regio Oost samen met het ministerie de laatste hand gelegd aan de uitvoerings-

regels. Bijgaand treft u ter informatie een hand-out aan van het Plattelandsontwikkelings-

programma 2014-2020, het POP3.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Het POP3 moet worden gezien als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw 

Programma 2014-2020, dat enerzijds bestaat uit de rechtstreekse betalingen aan de boeren 

(peiler 1) en anderzijds bestaat uit het POP3 programma, waarin projecten worden geformu-

leerd op onderscheiden thema’s/assen door bedrijven, al dan niet samen met overheden 

(peiler 2). Deze peiler is van belang voor lokaal plattelandsbeleid, onder meer vorm gegeven in 

het programma van de Twentse Kracht, een Groene Metropool. Het POP3 programma zal ook 

voor onze gemeente belangrijk zijn. Het bestaat uit 4 hoofdbestanddelen: 

 

1. Innovatie, bio-economy en concurrentiekracht  in de landbouw: aanvragen zullen in 

hoofdzaak particulier zijn. Bij de verkavelingsopgave, herstructurering van de landbouw zijn 

overheden betrokken. Verder wordt steeds bezien welke aanpak het meest profijtelijk is. 

Denkbaar zijn PPS constructies.  

2. Biodiversiteit en Natura 2000, het agrarisch natuurbeheer in te vullen door middel van 

zogeheten collectieven: waar voorheen de Dienst Regeling van het Dienst Landelijk 

Gebied het betaalorgaan was van de SNL regeling zal dat nu via de nog in te stellen 

collectieven gaan lopen. Het is denkbaar dat ook de uitvoering van Groene Diensten (nu 

Stichting Groene en Blauwe Diensten)  binnen de collectieven worden ondergebracht. Het 

idee erachter is dat landschaps- en natuurbeheer onder één paraplu zouden moeten  

komen en daarmee aanvullend elkaar versterken. 
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3. De wateropgaves WB 21, de kaderrichtlijn water, de klimaatopgave, de Zoetwateropgave 

en het Deltaplan agrarisch waterbeheer zijn thema’s die met POP in verbinding zullen 

worden gebracht. 

4. Het CLLD: Community Led Local Development als opvolger van het oude Leader 

programma. Aan de basis van het programma moet een visie document worden opgesteld, 

zoals uit de bijgaande stukken blijkt. Deze actie is in voorbereiding. Het CLLD visie 

document zal in hoge mate een afgeleide en verbijzondering zijn van het visie document 

Twentse Kracht: een Groene Metropool.  

 

Overigens zullen naast het POP3 programma ook andere programma’s worden bezien op hun 

waarde voor Twente, zoals het Interreg V programma en Horizon 2020. Naast lokale 

programma’s spelen ook de programma’s van de provincie en waterschappen en belangrijke 

rol in de kansen op Europese middelen voor deze regio.  

3. Conclusie/slot 

We hopen met de programma’s uit Twentse Kracht een Groene Metropool én haar uitvoerings-

organisatie voldoende geëquipeerd voor de komende jaren. Ook het CLLD-programma, de 

opvolger van Leader zal hierin een plek krijgen. 

 

 

 

 

 


