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Inhoud 

Algemeen 

Op grond van artikel 75 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt jaarlijks een 

uitvoeringsverslag opgesteld. Het format voor het jaarverslag is verplicht 

voorgeschreven. Bijgaand Jaarverslag over de uitvoering 2020 (bijlage 3.2) is een 

kopie (‘dump’) van het verslag zoals dat verplicht wordt opgenomen in het 

elektronisch gegevensuitwisselingssysteem met de Commissie (SFC2014). 

 

Het jaarverslag geeft de voortgang weer het programma in 2020. De bijlagen met 

tabellen zijn als bijlagen bijgevoegd (bijlagen 3.3 a en b). Het jaarverslag kent 

een verplicht format en is vrij technisch. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede. 

Nederland is verplicht om een publieksversie van het jaarverslag te maken. Ook 

deze is – in concept – bijgevoegd (bijlage 3.4). 

 

Reguliere inhoud Jaarverslag over de uitvoering 

De indeling van het verslag is als volgt:  

Hoofdstuk 1 geeft algemene financiële informatie over de ontwikkeling van het 

programma. Uitgangspunt daarbij is het programma zoals het luidt na 

goedkeuring van de notificatie die is vastgesteld in november 2020. Naast een 

algemeen beeld wordt in dit hoofdstuk een beeld gegeven van de voortgang per 

aandachtsgebied. Voor de commissie is het belangrijk dat de voortgang van de 

doelrealisering in 2023 wordt onderbouwd. In dit jaarverslag is de verlenging van 

POP3 met 2 jaar niet meegenomen. De registratie van deze verlenging in het SFC 

systeem is pas in 2021 gerealiseerd. 

In het jaarverslag wordt de stand van zaken per 31 december 2020 beschreven. 

Hiermee is voor een aantal onderdelen de voortgang achterhaald.  
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Eind 2020 was ruim 104% van het budget verplicht of betaald. Er is dus sprake 

van overprogrammering. De verwachting is dat dat deze overprogrammering niet 

problematisch is en zelfs noodzakelijk om onderuitputting door uitval van 

projecten en lagere declaraties op te vangen. De uitvoering heeft een behoorlijke 

inhaalslag gemaakt ten op zichtte van 2019. Het overgrote deel van de dossiers 

en declaraties worden binnen de termijnen afgehandeld.  

 

De voortgang op de verschillende aandachtsgebieden verloopt volgens plan om de 

doelen in 2023 te halen. De voortgang van het aandachtsgebied 6 (LEADER) 

verbetert wel, echter het is nog onzeker of de doelen voor 2023 gehaald worden.  

Mogelijk biedt de verlenging van de looptijd (transitieperiode) hier nog enige 

uitkomst.  

 

Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de voortgang van het evaluatieplan. In 2020 is 

één evaluatie m.b.t. maatregel 1 Kennisdeling uitgevoerd en is er een begin 

gemaakt meteen evaluatie van het agrarische natuur en landschapsbeheer. De 

uitkomsten van de genoemde evaluatie wordt in het jaarverslag kort beschreven. 

Tevens wordt inzicht gegeven in de communicatie over en het vervolg op deze 

evaluatie.  

 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de voortgang van de openstellingen en 

wordt een indicatie gegeven van de beschikte en afgeronde projecten. Tevens 

wordt ingegaan op de afspraken over de uitvoeringsorganisatie tussen provincies 

en RVO.nl en het kader waarin de uitvoering plaatsvindt. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een korte beschrijving van de uitgevoerde audits.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik van technische bijstand in het afgelopen jaar. 

Dit betreft vooral activiteiten uitgevoerd door het Regiebureau POP, zowel door 

het programmateam als door de Netwerk Support Unit van het Netwerk 

Platteland. De basis voor dit hoofdstuk is het jaarverslag van het Regiebureau 

POP.  

 

Bij het jaarverslag behoren een groot aantal verplichte bijlagen. Het betreft 

tabellen waarbij de voortgang vanuit verschillende inzichten wordt gepresenteerd. 

Deze bijlagen zijn als aparte bijlage voor het CvT toegevoegd. Tevens wordt bij 

het jaarverslag een publieksversie gevoegd. Een conceptversie daarvan is 

bijgevoegd.   
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Het CvT wordt gevraagd: 
1. In te stemmen met doorgeleiding van het jaarverslag 2020 naar de Europese 

Commissie. 
2. In te stemmen met verdere ontwikkeling van de Publieksversie van het 

Jaarverslag over de uitvoering 2020. 
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