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Inhoud 

Algemeen 
Op grond van artikel 75 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt jaarlijks een 
uitvoeringsverslag (Annual Implementation Report (AIR)) opgesteld. Het format 
voor het jaarverslag is verplicht voorgeschreven. Bijgaand Jaarverslag over de 
uitvoering 2021 (bijlage 4.1a/b) 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 2021. De bijlage met 
tabellen is als bijlage bijgevoegd (bijlagen 4.2b). 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 zal in concept naar u worden toegezonden.  
 

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 deze na goedkeuring 
van de notificatie in september 2021 is vastgesteld. 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 
meegenomen (POP3+), evenals de extra middelen vanuit het Economisch Herstel 
Fonds (EHF).  
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In het jaarverslag wordt de stand van zaken per 31 december 2021 beschreven.  
 
Eind 2021 was 85% van het budget verplicht of betaald. Na de toevoeging van 
POP3+ middelen voor 2021 en 2022 en de EHF middelen is er een bedrag van 
ruim € 214 miljoen extra beschikbaar in het POP3 programma. Deze toegevoegde 
middelen waren in 2021 voor het overgrote deel nog niet verplicht, maar wel voor 
verplichting beschikbaar gesteld via openstellingen. Een deel van het budget 
wordt in 2022 opengesteld. 
 
Er treedt enige vertraging op in de declaraties van projecten op de niet-
grondgebonden onderdelen van het programma, die verband hebben met de 
situatie rondom corona, stikstof en PFAS. 
 
De voortgang van het aandachtsgebied 6 (LEADER) verbetert wel, echter het is 
nog onzeker of de doelen voor 2023 gehaald worden.  
Provincies hebben in 2021 aanvullende maatregelen genomen om de 
onderbesteding op LEADER zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook wordt ingezet op 
overprogrammering, zodat vrijval aan het einde van het programma kan worden 
opgevangen.   
 
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de voortgang van het evaluatieplan. In 2021 is 
een start gemaakt met een tweede tussentijdse evaluatie POP3 (toegevoegd als 
bijlage 3). Tevens heeft in 2021 een tussentijdse evaluatie van het ANLb 
plaatsgevonden. Een korte samenvatting van de resultaten van deze evaluatie is 
in het hoofdstuk opgenomen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de voortgang van het programma en 
acties die worden genomen om een goede voortgang in de komende jaren te 
borgen. 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.  
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Bij het jaarverslag behoren verplichte bijlagen. Het betreft tabellen waarbij de 
voortgang vanuit verschillende inzichten wordt gepresenteerd. Deze bijlage is als 
aparte bijlage voor het CvT toegevoegd. Tevens wordt bij het jaarverslag een 
publieksversie gevoegd. Een conceptversie daarvan zal worden nagezonden.   
 
 
 

Het CvT wordt gevraagd: 
1. In te stemmen met doorgeleiding van het jaarverslag 2021 naar de Europese 

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

Jaarverslag over de uitvoering 2021. 
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