
Verslag Webinar Kennisverspreiding 1 
POP3, POP3+ en toekomstig GLB 

Datum: Dinsdag 2 maart van 13.30 tot 14.30 uur 

Aanleiding van de 3 Webinars kennisverspreiding 

Er gebeurt veel rond het onderwerp kennisverspreiding in de landbouw. Regiebureau POP 

heeft het initiatief genomen om een drietal Webinars te organiseren die in vogelvlucht 

een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen. 

Deze ontwikkelingen zijn nodig omdat de landbouw in Nederland voor grote uitdagingen 

staat en kennis nodig is om tot oplossingen te komen. Door overheden worden diverse 

programma’s rond kennisverspreiding opgestart, wat weer resulteert in allerlei projecten 

die door organisaties in de praktijk worden uitgevoerd. Op deze wijze is het de bedoeling 

dat de ontwikkelde kennis zo snel mogelijk verbonden wordt met de praktische kennis 

van boeren, tuinders en erfbetreders. 

Kennisverspreiding door Regiebureau POP  

Door Erika Frankhuizen (Regiebureau POP) wordt een presentatie gegeven op welke wijze door het 

Regiebureau de kennisdoorstroming wordt gestimuleerd. (zie bijgevoegde Powerpoint) 

Evaluatie Kennisverspreiding POP (maatregel 1)  
Door Kees Anker (Regiebureau POP) zijn de resultaten van de Evaluatie maatregel 

Kennisverspreiding gepresenteerd. Vervolgens gaf Luuk Lageschaar (CLM), projectleider van 
kennisverspreidingsproject schoon erf, schone sloot , aan hoe in de praktijk is omgegaan met de 
aanbevelingen van de evaluatie (zie powerpoint).. 

Kennisverspreiding POP3+, LNV en toekomstig GLB  
Thamar Kok gaf een toelichting op de openstellingen Kennisverspreiding in de POP 3+ periode. 

Vervolgens ging Jan Rutten (provincie Utrecht) in op de openstellingen kennisverspreiding in de 
provincie Utrecht. Hij ging aan de ene kant in op de openstellingen tot nu toe binnen POP3 in 
Utrecht maar gaf ook een toelichting op de voorbereidingen voor openstelling van  2021 in het 

kader van POP3+. (zie powerpoint) 



Jan van Esch (LNV) gaf een presentatie over de SABE1-regeling van LNV (o.a. praktijknetwerken) 

en het NSP/toekomstig GLB (zie powerpoint) 
 
 
Antwoord Chat vragen 
 
Wat betekent de afkorting NSU 
NSU is de afkorting van Network Support Unit. De Netwerk Support Unit (NSU) Netwerk Platteland 

is ondergebracht bij het Regiebureau POP. Het Netwerk Platteland is in feite een netwerk van 

netwerken van partijen zoals agrarische netwerken, Leader-netwerken en netwerken 

voor agrarisch natuurbeheer en water. Allerlei netwerken die een bijdrage leveren aan 

het realiseren van doelstellingen van het POP3. Dit netwerk wordt ondersteund door de NSU. 

De NSU levert onder meer een bijdrage aan het bevorderen van innovatie in de landbouw, 
voedselproductie en plattelandsgebieden. 
 
Is die cofinanciering afkomstig uit de provincie of uit de private sector? 

De cofinanciering van het EU-budget komt van de provincies. 
 

Wat maakt dat maar 4 provincies insteken op deze maatregel, lijkt weinig en aarzelend 
Hoe zit het met die andere provincies. Doen die niet mee of kijken die wat ze gaan doen? 
Elke provincie maakt eigen keuzes bij de inzet op verschillende maatregelen. Omdat LNV via de 
SABE-regeling de mogelijkheid biedt voor de subsidiëring van kennisverspreidingsprojecten hebben 
in 2021 vooralsnog 4 provincies ingezet op de POP3+ maatregel Kennisverspreiding. In 2022 kan 
dat anders zijn. Veel provincies bereiden openstellingen voor de maatregel Samenwerking voor 

Innovatie voor. Via deze maatregel wordt de verspreiding ook gestimuleerd. Overigens is de 
kennisverspreidingsmaatregel van POP een van de manieren waarop de provincies kennis 
verspreiden.  Enkele voorbeelden komen langs in de tweede Webinar van 16 maart die gaat over 
voorbeelden van provincies en EU-projecten.  
 
Wat betekent AKIS? 
AKIS staat voor Agricultural Knowledge and Innovation System/ Agrarisch Kennis en Innovatie 

Systeem. Dit omvat alle partijen die rond kennis en innovatie een rol spelen, zoals onderzoek, 
onderwijs, adviesorganisaties, erfbetreders, agrariërs en overheden. Daarnaast gaat het ook om de 
verbanden en interacties tussen deze partijen, de institutionele infrastructuur en 
begrotingsmechanismen. 
 
Wordt er straks ook met tarieven gerekend die interessant worden voor de commerciële partijen? 
In de POP3+ periode wordt gewerkt met dezelfde voorwaarden als in de POP3-periode.  

 
De uitvoering voor de GLB-NSP maatregelen moet nog plaatsvinden. Daarbij zal zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van de ervaringen bij POP en PO3+. Als blijkt dat de tarieven die 
gehanteerd worden niet voldoen, zal gekeken worden wat mogelijkheden zijn voor aanpassing. 
 
Wat is EIP? 

EIP of EIP-Agri staat voor het European Innovation Partnership. Dit was in de afgelopen 
programmaperiode een nieuw onderdeel van het GLB. Hiermee wordt innovatie gestimuleerd t.b.v. 
concurrentiekracht en duurzaamheid. 

 
Komt er ook snelheid in afhandeling van de aanvragen voor het BAS register? Ik heb van collega’s 
begrepen dat een aanmelding vreselijk lang duurt. 
Het systeem voor afhandeling van de aanvragen voor het Basregister komt nu goed op stoom er 

zijn al tientallen aanvragen goedgekeurd. Het proces moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren en 
dat kost wat tijd, maar we doen er alles aan om dat zo kort mogelijk te houden. 
 
Van een aantal onafhankelijk agrarisch adviseurs werkende in DAW heb ik gehoord dat voor het 
register vooral financieel adviseurs in aanmerking komen vanwege de nu gestelde 
certificeringseisen, klopt dat? 
Nee, dat misverstand komt omdat het oorspronkelijk BAS register erg gericht was op de leden van 

de VAB (dat sterk economisch gericht was). In deze nieuwe opzet zoeken we juist adviseurs met 

 
1 SABE: Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Zie ook: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-
duurzamere-landbouw 



een brede blik of expertise in één of meer van de gevraagde velden (kringloop landbouw, stikstof, 

bodem water, etc.) 
 
Is SABE dus ook een blijvende openstelling zoals POP? 
Onze inzet is om SABE lange tijd te handhaven en zoveel mogelijk in de toekomst te koppelen aan 
het GLB-NSP. 
 
Is er over gedacht om i.p.v. vouchers aan adviseurs e.d. agrariërs de vouchers te geven om zelf 

een plan te formuleren en het geld te koppelen aan het bereikte resultaat 
De vouchers zijn ook voor de agrariërs, die kunnen er een adviseur naar keuze voor inhuren. Als 
agrariërs zelf aan de slag willen met bijvoorbeeld een innovatie dan kan dat beter via het EIP. 
 
Worden alle POP-regelingen dit jaar weer geopend; kennis, samen innoveren, fysieke 
investeringen? 

In 2021 zullen de maatregelen Kennisverspreiding, Samenwerking voor innovatie en Fysieke 
investeringen worden opengesteld. De provincies bepalen de komende periode of ze 1, 2 of alle 

drie maatregelen openstellen. Hou hiervoor de websites van de provincies en RVO in de gaten. 

 

 

                         
                                           
                                                                     
 


