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Via deze notitie wordt het CvT geïnformeerd over de afgeronde en komende
werkzaamheden van de Network Support Unit (NSU). Puntsgewijs worden de
activiteiten van de NSU per onderwerp gepresenteerd.
Algemeen
- Vanuit het Regiebureau is ook afgelopen periode intensief meegedacht over het
NSP en de transitieperiode. Naast de inhoudelijke bijdrage levert het
Regiebureau het secretariaat voor de Regiegroep transitie en achterliggende
werkgroepen. Medewerkers van het NSU dragen vanuit hun ervaring met het
netwerk suggesties aan. Inmiddels is het transitievoorstel bestuurlijk
aangenomen.
- De NSU neemt verder deel aan de NSP werkgroep KIND. Deze werkgroep
werkt toe naar een advies hoe Kennis, Innovatie, Netwerken en Digitale
strategie ondersteunend kunnen zijn voor het bereiken van de 9 doelen van
het GLB. De NSU heeft vanuit de werkgroep het voortouw bij het ontwerp van
het nieuw op te zetten GLB netwerk. Verder is de NSU actief betrokken
geweest bij een aantal virtuele bijeenkomsten op Europees niveau waarbij
ideeën zijn uitgewisseld over het op te zetten GLB netwerk.
- In het kader van de NSP-governance is aandacht gevraagd voor een goede
samenhang tussen de programma coördinatie en het toekomstig GLB-netwerk.
- EU-bijeenkomsten met deelname NSU:
 Op 26 mei is deelgenomen aan de 13e meeting van European Rural
Networks' Steering Group in deze programmaperiode. De bijeenkomst
was vooral informerend van aard. Het ging o.a. over rol van de NSU’s bij
de Long Term Vision Rural Areas (LTVRA), de COVID19 maatregelen en de
Green Deal strategieën Farm to Fork en Biodiversity
 Deelgenomen is aan het EIP-AGRI Seminar 'CAP Strategic Plans: the
key role of AKIS in Member States’. Er is door ons een presentatie
gegeven over de manieren waarop de EIP-projecten in NL over het
voetlicht worden gebracht en hoe de kennis uit de projecten wordt
verspreid.
 Op 22 oktober is deel genomen aan de 18th Nationale Rural Networksmeeting. Onderwerpen waar onder andere de LTVRA en de rol van
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nationale netwerken bij de consultatie daarover. Tweede onderwerp was
het functioneren van de netwerken in Covid-19 tijden en benutting van de
digitale bijeenkomsten. Onze presentatie over Leaderdag op 2 oktober (zie
onder Leader) werd gekozen tot de best practice vanwege de mix van
inzet van digitale tools.
Op 7 juli 2020 is een Webinar georganiseerd voor medewerkers van provincies
en andere overheden, die betrokken zijn bij het ondersteunen van POP3
subsidieaanvragers. Voorafgaand aan het online event zijn de manieren
waarop provincies initiatiefnemers informeren, helpen bij het indienen van een
aanvraag en ondersteunen bij de uitvoering van hun project in beeld gebracht.
Tijdens de Webinar zijn goede voorbeelden uitgewisseld en is gesproken over
mogelijke verbeteringen.
Begin dit jaar heeft het Regiebureau POP aan het onderzoeks- en adviesbureau
Delphy de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze de kennis uit
de POP-projecten kan doorstromen naar het boerenerf. De uitvoering
van de opdracht heeft enige vertraging opgelopen en zal nu naar verwachting
in december met resultaten komen.

Communicatie
- De websites https://netwerkplatteland.nl/ en https://regiebureau-pop.eu/
worden samengevoegd. Momenteel leggen we de laatste hand aan de content.
Verwachte datum van live-gang is half november. Ook de Innovatiedatabase
wordt vernieuwd en uitgebreid met andere maatregelen.
- Afgelopen halfjaar is het themanummer ‘Boer in de keten’ verschenen.
Tijdens de coronacrisis was de aandacht voor korte ketens groot. Momenteel
leggen we de laatste hand aan het themanummer over water.
- De Netwerkconferentie over POP3 en het nieuwe GLB’ wordt dit jaar
samen georganiseerd met het Regieteam Transitie en het Programmateam
GLB-NSP opgepakt. Deze conferentie onder de titel “I’m in vindt plaats op 3
december 2020. Door de coronamaatregelen is uiteindelijk gekozen voor een
online conferentie. Minister Carola Schouten en gedeputeerden Staghouwer en
De Bat leveren een bijdrage.
- Het Jaarverslag POP3 2019 is afgerond en verspreid onder de doelgroep. Het
jaarverslag beschrijft de voortgang van het programma per thema. Interviews
met projectleiders laten zien hoe POP3 bijdraagt aan de doelen van het
programma.
- Van de drie projecten die de NSU heeft aangedragen voor de Rural
Inspiration Award 2020 heeft er één een prijs gewonnen. De ENRD riep het
Overijsselse innovatieproject ‘Brickz: natural soil improver’ uit tot winnaar in
de categorie Bio-economie! De prijs werd op 25 juni uitgereikt via een online
evenement.
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De transitieperiode/POP3+ is een verlenging van het huidige POP3,.
Daarom zal de communicatie daarover aansluiten op het het huidige
communicatieplan POP3. Regieteam Transitie, Regiebureau POP en de
provincies zijn hiermee aan de slag.

LEADER
- Op 2 oktober organiseerden de LEADER-groepen van Overijssel, de provincie
Overijssel en het Regiebureau de landelijke LEADER-dag 2020. Er was
gekozen voor een hybride vorm. Een kleine groep mensen nam in de ochtend
fysiek deel aan de bijeenkomst vanuit het Holstohus in Olst en daarnaast kon
iedereen online deelnemen. Thema’s die aan de orde kwamen waren:
vrijwilligers, herbestemming erfgoed, streekproducten en jongeren op het
platteland. Er namen ruim 220 mensen deel. Het is nog steeds mogelijk de
webcast terug te zien via: het YouTube kanaal Netwerk Platteland . De reacties
op deze landelijke LEADER-dag zijn positief.
- Op 18 september vond een online vergadering van de LEADER/CLLD SubGroup plaatst. Op de vergadering is onder andere geïnventariseerd welke
onderwerpen een gedeelde belangstelling hebben en die komend jaar door de
ENRD opgepakt kunnen worden. Vier onderwerpen die naar voren kwamen
zijn:
 LEADER and the long term vision for rural areas
 Simplified cost options
 LEADER design for local resilience and sustainability
 LEADER and Farm to Fork/ European Green Deal
- Sinds begin van die jaar is de Werkgroep LEADER omgezet naar een
klankbordgroep LEADER. Deze geeft input aan de werkgroep
Plattelandsontwikkeling voor het NSP. Het NSU levert het secretariaat van de
klankbordgroep. In de klankbordgroep worden ook voorstellen voor LEADER in
de transitieperiode besproken. In periode juni tot en met september is de
klankbordgroep vier keer bijeen geweest.
Water
- Op 8 oktober vond de tweede online vergadering van de Adviesgroep Water
plaats. Op de vergadering is de voortgang van de wateropgave en de stand
van zaken van transitieperiode besproken. Afgesproken is dat de adviesgroep
water in de transitieperiode haar rol zal voortzetten:

volgen van en adviseren over de brede wateropgave;

stimuleren van het delen van kennis en ervaringen op het gebied van
POP3 en water en;

signaleren van knelpunten bij de uitvoering.
- In november komt het themanummer agrarisch waterbeheer, waarin
verschillende projecten op het gebied van water zijn opgenomen. Dit
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themanummer is tot stand gekomen met partners uit het netwerk platteland,
waaronder DAW en Boerennatuur.
Kennis en Innovatie
- In opdracht van het ministerie van LNV is door Bureau Bartels een inhoudelijke
evaluatie van de POP3-maatregel Kennisverspreiding uitgevoerd. De
NSU heeft hier een bijdrage aan geleverd, onder andere door een overzicht te
creëren van de 123 projecten die zijn opgestart. Zie ook dit nieuwsbericht. De
conclusie is dat de maatregel kennisverspreiding effectief is wat betreft de
toename van het kennisniveau en verandering in bedrijfsvoering van boer en
tuinder.
- Op 23 september werd in Nijkerk de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid
plaats, georganiseerd door het Regiebureau, de Topsectoren en BO Akkerbouw.
70 onderzoekers, projectleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers
bespraken de stand van zaken van innovatie en onderzoek. De conclusie was
dat de verbinding tussen de projecten en de kennisdoorstroming versterkt
dient te worden.
- ZLTO, Delphy, LNV en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor de
Leerreis Nutriëntenkringloop. Later zijn LTO Noord, DLV Advies, NCM en
WUR aangehaakt. De leerreis start met regionale online bijeenkomsten aan de
hand van POP-projecten in Noord (mineralenconcentraat, 23 november), Oost
(biomassa, 2 december); Zuid (mestverwaarding, 25 november) en West
(mest- en reststoffen in de akkerbouw, 1 december).
- Voor een EU-webinar is een presentatie gegeven over de opzet van de
database met innovatieprojecten, die op de website Netwerk Platteland
staat. Verschillende lidstaten zijn bezig deze vorm te geven en ze gaven aan de
NL database een mooi voorbeeld te vinden.
- Op 10 september is een presentatie gegeven over POP3, transitie en NSP aan
50 leden van de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs. Hun
interesse ging o.a. uit naar de openstellingen van de maatregelen
Samenwerking voor Innovatie en Kennisverspreiding in de transitieperiode en
naar de rol van de agrarische bedrijfsadviseur bij de ecoregelingen.
Jonge boeren en zij-instromers
- In mei is de Jonge Landbouwers-regeling infographic verschenen. Hiermee
wordt inzichtelijk gemaakt wat de resultaten zijn van de JoLa-regeling.
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