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Via deze notitie wordt het Comité van Toezicht (CvT) geïnformeerd over de afgeronde en komende 
werkzaamheden van de Network Support Unit (NSU) in de periode juni – november 2021. 
Puntsgewijs worden de activiteiten van de NSU per onderwerp gepresenteerd. 

Algemeen 
 

GLB-netwerk 
De NSU draagt bij aan de NSP werkgroep KIND (Kennis, Innovatie, Netwerken, Digitale strategie) 
vanuit de kennis en ervaring met het huidige POP-programma en de verantwoordelijkheid voor het 
te vormen GLB netwerk. Voor het invullen van de ambitie zijn gesprekken gevoerd met 
netwerkpartijen. Voor het NSP is een fiche opgeleverd voor de invulling van de paragraaf over het 
GLB-netwerk. Er is een voorstel ingebracht in de werkgroep governance om voor het GLB netwerk 
een Assembly op te richten en het GLB gebruikersplatform, zoals genoemd in het AEF rapport, een 
plek te geven bij het GLB-netwerk. Een Assembly  biedt mogelijkheden om het eigenaarschap vorm 
te geven en ervaringen en signalen van stakeholders op te halen en door te geleiden.  
 

Akis 
Een taak van het GLB netwerk is het versterken van de verbinding/ samenwerking binnen het AKIS 
(Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem). Er is gestart met het maken van een overzicht van het 
gefragmenteerde AKIS dat de Nederlandse situatie kenmerkt. Het is de bedoeling dat de NSU 
vanuit Nederland gaat deelnemen aan het Horizon Europe project modernAKIS, dat op verzoek van 
de DG-Agri wordt opgezet. 
 

Economische Herstel Fonds  
Bijgedragen is aan de ontwikkeling van het fiche Samenwerking van het Economische Herstel 
Fonds (EHF). De regeling Samenwerking Groen-economisch herstel is gericht op duurzame 
waardeketens, digitalisering, gebiedsgerichte pilots, sectorale initiatieven en 
managementmaatregelen stikstof. In december wordt deze landelijke maatregel samen met de 
fysieke investeringen opengesteld. Op 26 oktober heeft de NSU een bijdrage geleverd aan een 
informatieve Webinar hierover. 
 

EU-bijeenkomsten met deelname van de NSU 
 
Steering Group 
In de Steering Group van 19 oktober is vooral veel informatie gegeven over de nieuwe GLB 
periode, het GLB-netwerk en de uitvoeringsagenda EU Long Term Vision Rural Areas. De 
deelnemers hebben meegedacht over de toekomstige governance van het GLB netwerk.  
 
SCAR-AKIS 
De SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research) adviseert de Europese commissie over 
landbouwkundig onderzoek. Onder de SCAR hangen diverse werkgroepen waaronder de SCAR-
AKIS. Deze werkgroep richt zich op het beter functioneren van het kennis en innovatie systeem. Op 
14 en 15 september organiseerde de SCAR-AKIS een bijeenkomst over verschillende onderwerpen 
die terug zullen komen in het NSP: living labs, vouchers, EIP-Agri, AKIS en het nieuwe GLB. Meer 
informatie over de meeting is te vinden op de SCAR AKIS website. 
 
Preparing the CAP Strategic Plans 
Op 3 juni is deelgenomen aan de Europese bijeenkomst ‘Preparing the CAP Strategic Plans – the 
role of innovation networking in the Member States’. De bijeenkomst had tot doel om een 
gezamenlijk beeld te krijgen van de plek van innovatie binnen het GLB netwerk. Er zijn 
voorbeelden en informatie gedeeld over hoe de verbinding met (Europees) onderzoek en adviseurs 
in het GLB netwerk kan worden versterkt. Zie nieuwsbericht 

https://drive.google.com/drive/folders/1_nII_793vHPBkVzy-UCa_9t2LGC-7wm0?usp=sharing
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/06/25/toekomstige-innovatie-netwerken


 
 
20e NRN meeting 
De 20e NRN meeting vond op 15 juni online plaats en stond voor een belangrijk deel in het teken 
van recente activiteiten rond de consultatie voor de Long Term Vision for Rural Areas. Ook werd 
stilgestaan bij de vormgeving van het GLB netwerk. Vanuit de Nederlandse NRN is een korte 
presentatie gegeven, zie het nieuwsbericht.   
 
Kennisuitwisseling Finland 
Deelgenomen is aan een online kennisuitwisseling met Finland, die door de Evaluation Helpdesk 
was georganiseerd. De focus lag op verbetering van datakwaliteit voor kennis en innovatie. In een 
andere online bijeenkomst is kennis uitgewisseld met medewerkers van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) over fysieke investeringen. In Vlaanderen worden de fysieke 
investeringen voor de landbouw gedetailleerder gemonitord dan in Nederland. 

Webinars 
 

Webinar ‘Evolutie van de landbouw’ 
Op 8 juli 2021 is de Webinar ‘Evolutie van de landbouw’ georganiseerd, met een terug- en 
vooruitblik op 40 jaar landbouw. Aanleiding was het vertrek van Ger de Peuter. Rudy Rabbinge 
(oud-hoogleraar en bestuurder) keek 40 jaar terug en Roanne van Voorst (antroploog, futuroloog) 
40 jaar vooruit.  
 
Webinar Financieel-administratief 
Op 6 juli jl. vond de Webinar Financieel-administratief plaats met ruim 100 deelnemers. 
Adviesbureaus en waterschappen waren hierbij goed vertegenwoordigd. Door RVO, Stimulus en 
SNN is informatie gegeven over onder andere het verleningsproces, tussenrapportages/declaraties, 
wijzigingsverzoeken, eindrapportages, redelijkheid van kosten en aanbestedingen. 

Tussentijdse evaluatie 
 
De NSU draagt bij aan de tweede tussentijdse evaluatie POP3, die voorjaar 2022 dient te worden 
opgeleverd. Hierin zal onder andere de maatregel Samenwerking voor innovatie/EIP worden 
geëvalueerd. In vergelijking met de eerste tussentijdse evaluatie wordt meer aandacht besteed 
aan de streefwaardedoelen van de EU, resultaatindicatoren en impactindicatoren. 

Communicatie 
 
Website 
De website Netwerk Platteland wordt goed bezocht, mede door het toegenomen gebruik van social 
media. Een toenemend aantal POP3 projecten wordt in het zonnetje gezet onder het kopje 
inspiratie. Maandelijks worden nieuwsbrieven met de berichten op de website uitgebracht aan 1750 
abonnees. Uit een meting blijkt dat de nieuwsbrieven goed worden gelezen.  
 
Database 
De database, onderdeel van de website Netwerk Platteland, met projecten van de POP3 
maatregelen Innovatie, Kennisverspreiding en LEADER bevat inmiddels ca. 450 projecten. Aan de 
database is een knop lopend/afgerond toegevoegd. De eindresultaten van de afgeronde projecten 
innovatie en kennisverspreiding zijn op basis van de eindrapportages (die door RVO worden 
aangeleverd) toegevoegd aan de projectbeschrijvingen. (zie voorbeeld van het Friese project 
Natuurinclusieve Verdienmodellen) 
 
Themanummer Netwerken 
In september is het themanummer Netwerken uitgebracht, waarbij we aansluiten op het nieuw te 
vormen GLB-netwerk. Op Werelddierendag is het themanummer Diergezondheid en dierenwelzijn 

https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/06/24/hoogtepunten-20e-nrn-bijeenkomst
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/09/10/webinar-evolutie-van-de-landbouw
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/09/23/terugkoppeling-webinar-financieel-administratief
https://www.netwerkplatteland.nl/
https://projecten.netwerkplatteland.nl/nl/project/natuurinclusieve-verdienmodellen
https://www.netwerkplatteland.nl/documenten/magazines/2021/09/14/themanummer-netwerken
https://www.netwerkplatteland.nl/documenten/magazines/2021/10/04/themanummer-dierenwelzijn-en-diergezondheid


gelanceerd. In december zal het vierde themanummer van dit jaar, met als onderwerp 
Precisielandbouw, volgen.  
 
Themanummer Precisielandbouw 
Het themanummer Precisielandbouw wordt uitgebracht tijdens het  Kenniscafé – Irrigatie binnen 
precisielandbouw dat op 30 november wordt gehouden. De NSU organiseert deze samen met de 
Topsectoren. Zowel POP3-projecten als Topsector projecten worden hier gepresenteerd. In juni 
vond het gezamenlijk georganiseerde Kenniscafé Plantgezondheid plaats en begin juli het 
Kenniscafé over Biodiversiteit.  
 
Netwerkconferentie POP3+ 
Op 23 november wordt Netwerkconferentie POP3+ gehouden. Het thema is dit jaar Samenwerken 
voor resultaat. We hebben een divers programma samengesteld met verschillende sprekers, 
Webinars en workshops en een creatieve afsluiting. Deelnemers kunnen zowel op locatie (in de 
Prodentfabriek in Amersfoort) als online aan de conferentie meedoen. Het aantal deelnemers op 
locatie beperken we tot 100 (max 125); het aantal deelnemers online is onbeperkt. De conferentie 
kan nadien teruggekeken worden. 
 
Publieksversie Jaarverslag POP3 
Zoals ieder jaar heeft de NSU de Publieksversie Jaarverslag POP3 gemaakt, in dit geval van 2020. 
Ook dit keer zijn de cijfers gelardeerd met verhalen over POP3-projecten. 

LEADER 
 
Op 21 oktober vond in Zeeland de Landelijke LEADER-dag 2021 plaats. Deze hybride bijeenkomst 
was georganiseerd door provincie Zeeland en de NSU. Op drie locaties in Zeeland konden 
deelnemers elkaar fysiek ontmoeten. Dit jaar had de dag als thema: met LEADER in transitie. Het 
thema kwam op verschillende manieren terug: in gesprekken van de tafelgasten tijdens de online 
uitzending, presentaties, korte filmpjes en projectbezoeken.   
 

Water 
 
De najaarsvergadering van de Adviesgroep Water is door een schriftelijke ronde vervangen. Het 
stroomlijnen van het proces om te komen tot het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor 
de waterrapportage en wisseling van de leden van de adviesgroep waren de aanleiding om het 
overleg niet door te laten gaan.  
 

 

Kennis en Innovatie 
 
Leerreis Nutriëntenkringloop 
Na de aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop in maart van dit jaar, zijn verschillende 
activiteiten met bijdrage van NSU uitgevoerd: 

• Er zijn 3 communities van start gegaan. Op het gebied van Mestverwaarding, Sluiten 
van kringlopen op regionaal niveau en Gebruik van organische Reststromen zijn experts 
met allerlei kennisvragen aan de gang gegaan.  

• Op basis van de bijeenkomsten in maart is een podcastserie en een video gemaakt. De 
video, genaamd video Leerreis Nutriëntenkringloop in praktijk/Nutrient cycles in 
practice toont vijf POP3-projecten. De video is op het internationale Agrofilmfestival 
2021 verschillende malen online getoond. Dit festival heeft een internationale 
doelgroep.  

• Meegewerkt is aan de Inspiratiesessie Groen Kennisnet over nutriëntenkringloop. 
• In het voorjaar van 2022 zal het programma van de leerreis voor 2022 verder worden 

ingevuld tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de drie de communities 
en een aantal genodigde uit het netwerk 

 

https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/agenda/2021/10/29/kenniscafe---irrigatie-binnen-precisielandbouw
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/agenda/2021/10/29/kenniscafe---irrigatie-binnen-precisielandbouw
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/agenda/2021/09/24/netwerkconferentie-pop3
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/09/17/publieksversie-jaarverslag-2020-over-pop3
https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/09/17/communities-leerreis-nutrientenkringloop-van-start
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.rijksoverheid.nl%2Fl%2F100750%2Fcmzc7yuulaeaezxj4va7ujjzmx4amkmgtl5htxyecqkmydvq4tm457sntl2qv7lrpw3l32trrx47q%2Flh4k7wfnnp6jahup3pqzifob34&data=04%7C01%7Cjan.roefs%40mestverwaarding.nl%7Cc863f2dcbe204391e25808d98f1acd47%7C4669d3302946440bb2a16e6f4083f5d4%7C0%7C0%7C637698167555143915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FG4948cwMEqXOjU6dfE28CQxLx0npRLgyw0QnhiKniM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.rijksoverheid.nl%2Fl%2F100750%2Fcmzc7yuulaeaezxj4va7ujjzmx4amkmgtl5htxyecqkmydvq4tm457sntl2qv7lrpw3l32trrx47q%2Flh4k7wfnnp6jahup3pqzifob34&data=04%7C01%7Cjan.roefs%40mestverwaarding.nl%7Cc863f2dcbe204391e25808d98f1acd47%7C4669d3302946440bb2a16e6f4083f5d4%7C0%7C0%7C637698167555143915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FG4948cwMEqXOjU6dfE28CQxLx0npRLgyw0QnhiKniM%3D&reserved=0


 
 
Groen Kennisnet 
Met Groen Kennisnet zijn afspraken gemaakt over het opslaan van de eindresultaten van de POP3 
innovatieprojecten. Hiermee krijgen de resultaten van de projecten een grotere exposure en blijven 
ze “eeuwigdurend” online beschikbaar. 

 
Webinar Vitaliteit van voedsel  
Op 24 juni heeft de NSU de Webinar Vitaliteit van voedsel georganiseerd. Hier namen 25 personen 
aan deel, die betrokken zijn bij dit onderwerp. Onder andere is aandacht besteed aan diverse 
meetmethoden van vitaliteit van voedsel. Deze activiteit had een explorerend karakter en kan 
worden gezien als een vervolg op de Toekomsttafel Voeding en Gezondheid die op 27 september 
2018 samen met de Active Health Foundation is georganiseerd. 
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