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Kennisverspreiding POP3+ en toekomstig GLB



Network Support Unit

• Sinds 2015 onderdeel van Regiebureau POP

• Opdracht: versterken uitvoering POP

• Wat doen we: informeren, inspireren, faciliteren, 
signaleren en agenderen

Webinar Kennisverspreiding POP, POP3+ en toekomstig GLB 



Informeren en inspireren

• Website 
https://www.netwerkplatteland.nl/

• Verhalen over inspirerende projecten 
en initiatieven

• Overzichten projecten: innovatie, 
kennisverspreiding, LEADER en water

• Zoeken op maatregel, regio/provincie, 
thema en sector 

Webinar Kennisverspreiding POP, POP3+ en toekomstig GLB 

https://www.netwerkplatteland.nl/


Projecten in de spotlight

Webinar Kennisverspreiding POP, POP3+ en toekomstig GLB 

• NSU gericht op initiatiefnemers en intermediairs 

• Producten NSU: o.a. netwerkbijeenkomsten, website, 
nieuwsbrieven, themanummers en masterclasses.

https://netwerkplatteland.nl/sites/default/files/u111/WEB_123111_Thema-zine%20Bodem.pdf
https://netwerkplatteland.nl/sites/default/files/u3351/WEB_70150_Thema-zine%20Biodiversiteit__v3.pdf


Verbinden

• Versterken kennisuitwisseling tussen projecten

• Synthese van ontwikkelde kennis 

• Opslaan en vindbaar maken (Groen Kennis Net) en maken 
kennisproducten voor erfbetreders en agrariërs

• Regiebureau POP en TKI’s organiseren thematische 
bijeenkomsten: precisielandbouw, plantgezondheid, Leerreis 
Nutriëntenkringloop

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-npmXvdzkAhXDb1AKHWZGCPgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.dutchfoodsystems.nl/wp-content/uploads/2016/03/Persbericht-TKIAF-Opening-PPS-2016.pdf&psig=AOvVaw2beweS8mAYeO0JouKERtvz&ust=1568968469014625
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjexo_Sk4zlAhVODuwKHWcRCAMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/03/19/tki-tu-netwerkevent-in-nieuwegein&psig=AOvVaw2Y80Yx61vbM1Gb5o-LcN9P&ust=1570606588013975


Vragen/opmerkingen

8 Titel van deze powerpoint



Maatregel Kennisverspreiding

• Doel: Voorlichting en kennisoverdracht aan boeren en tuinders 

• T.b.v. versterken concurrentievermogen en duurzaamheid

• 120 projecten / € 26 miljoen, 80 – 100 % subsidie

• Begunstigden: kennisinstellingen (veel adviesbureaus)

• Thema’s: bodem, nutriëntenkringloop, water, natuurinclusieve 
landbouw, plantgezondheid

• Sectoren: vooral melkveehouderij en akkerbouw



Webinar Kennisverspreiding POP, POP3+ en toekomstig GLB 

Evaluatie maatregel kennisverspreiding

• Bureau Bartels: 24 interviews met projectleiders

• Maatregel is effectief wat betreft toename kennisniveau en verandering van 
gedrag/bedrijfsvoering

• Aanbevelingen: 

1. Bepaal voorafgaand aan de uitvoering het beoogde doel

2. Stem de uitvoering af op de kennis- en informatiebehoefte van de 
doelgroep.

3. Zorg dat meerdere methodieken worden ingezet.

4. Besteed aandacht aan het meten van effecten.



Kennisverspreiding POP3+

- 4 provincies middelen gereserveerd

- Nog geen definitieve duidelijkheid

- Aan invulling wordt nog gewerkt

11 Titel van deze powerpoint



KENNISOVERDRACHT POP3 

2021

Webinar Kennisverspreiding

Jan Rutten

2 maart 2020

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. Europa 

investeert in zijn platteland



▪ Meerdere openstellingen
▪ 2016: gericht op innovatieve maatregelen voor verduurzaming op bedrijfsniveau

▪ 2017: gericht op beperken van bodemdaling in veenweidegebieden; verminderen van 

emissie nutriënten; en verminderen van emissie gewasbeschermingsmiddelen.

▪ 2018 en 2019: brede focus op alle POP3-thema’s; in 2019 koppeling met eigen 

Landbouwvisie via de onderwerpen: verbinding Stad-Land, gezondheid (gezond voedsel en 

gezonde leefomgeving), economisch rendabele landbouw, circulaire landbouw, 

natuurinclusieve landbouw en klimaatneutrale landbouw.

▪ 12 projecten toegekend

▪ 2 miljoen totaal toegekende subsidie (EU + cofinanciering)

▪ Gemiddelde projectomvang van ruim 2 ton
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Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. Europa 

investeert in zijn platteland

KENNISVERSPREIDING 

TOT EN MET 2020 IN UTRECHT
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Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. Europa 

investeert in zijn platteland

KENNISOVERDRACHT 

PROVINCIE UTRECHT IN 2021

▪ Idee om te focussen op thema Natuurinclusieve landbouw:
▪ Sparen van natuur en landschap

▪ Zorg voor én gebruik van natuur

▪ Koppeling met nieuwe verdienmodellen
▪ Meer natuurgericht produceren

▪ Via de markt een hogere prijs voor speciale producten

▪ Verwaarden positieve effecten natuurinclusieve landbouw

▪ 600.000 eu budget

▪ Waarschijnlijk 75k als onderdrempel voor subsidie

▪ Openstelling mei-juli 2021

▪ Koppeling met Utrechts Actieplan Duurzame landbouw met natuur i.s.m. Utrechtse 

landbouw- en natuurorganisaties (LTO Noord, NMU (Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht), Natuurmonumenten, LEU (Landschap Erfgoed Utrecht), Staatsbosbeheer, 

Utrechts Landschap, het UPG (Utrechts Particulier Grondbezit) en de agrarische 

collectieven.



Webinar kennisverspreiding 2 maart

Het nieuwe GLB 2023-2027, SABE

Jan van Esch 08-12-2020 15



Inschatting tijdpad 
GLB-NSP

oktober 2020

Raadspositie 
vastgesteld; 

Europees 
Parlement 

eerste lezing 
vastgesteld

voorjaar 2021

akkoord in triloog

najaar 2021

secundaire 
wetgeving klaar

31.12.2021

indienen NSP

januari 2023

start nieuw GLB
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Gereedschappen
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Financiering

voorwaarden



kennisverspreiding in NSP
• Op basis van SWOT analyse: veel kennis in Nederland, wel 

versnipperd. 
• Verplichte acties: adviessysteem en AKIS
• Behoefte analyse: ook voor de 9 doelen van het GLB, economie, 

duurzaamheid en sociaal.
• Komen tot interventie maatregelen en strategie
• Ervaringen uit POP3, POP3+ en SABE meenemen: beter 

toegankelijkheid van de maatregelen, ook nationaal aanvragen



Interventie maatregelen kennisverspreiding
• ‘Adviessysteem’ met onpartijdige adviseurs
• Betere verbinding tussen de verschillende spelers in 

‘AKIS’ 
• Individueel advies (via vouchers)
• Leren in groepen (praktijknetwerk, demonstraties)
• Innovatie via EIP
• Beter verbinden maatregelen (investeringen)
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Subsidie module agrarische bedrijfsadvisering en educatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-
duurzamere-landbouw

- Vouchers voor persoonlijk advies
- Vouchers voor cursus (ondernemers, 

adviseurs)
- Projectsubsidies voor lerende 

netwerken (praktijknetwerken)
- BAS register voor onpartijdige 

adviseurs





Webinar Kennisverspreiding

Webinars Kennisverspreiding

2maart

POP3, POP3+, toekomstig GLB

16 maart

Voorbeelden van provincies en EU-projecten

30 maart 

Doorstroming naar de praktijk hoe doe je dat?




