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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 november 2021 – mei 2022. Puntsgewijs worden de activiteiten van de 
NSU per onderwerp gepresenteerd. 
 
NSP/GLB 
 
De NSU heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de voorbereiding van de 
uitvoering van het NSP.  
• Voor de werkgroep governance heeft de NSU inbreng geleverd over de 

inbedding van het GLB Netwerk en over de communicatie. De teksten zijn 
afgestemd met de samenwerkingspartners van LNV, RVO en IPO. 

 
• Voor de ontwikkeling van de invoerstrategie heeft de NSU een trekker 

geleverd en expliciete inbreng voor twee van de vier sporen van de 
invoerstrategie: netwerk en communicatie. In het voorjaar van 2022 ging dat 
primair om het expliciteren van mijlpalen voor die sporen. 

 
• Voor communicatie is een nieuwe werkstructuur ingericht met een kernteam 

en een werkgroep. De NSU levert de voorzitter van de werkgroep 
communicatie. Belangrijke punten zijn het creëren van draagvlak, de 
verdeling van verantwoordelijkheden en de voorbereiding van allerlei 
communicatieactiviteiten, zoals presentaties, Webinars en een Roadshow 
langs de provincies. 

 
• De NSU draagt bij aan de werkgroep KIND (Kennis, Innovatie, Netwerken, 

Digitale strategie) vanuit de verantwoordelijkheid voor het te vormen GLB 
netwerk. Er is een fiche aangeleverd voor de invulling van de paragraaf over 
het GLB-netwerk. De komende tijd wordt de vormgeving van het GLB netwerk 
verder geconcretiseerd, met specifieke aandacht voor: 
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1. De Assembly: een bijeenkomst die jaarlijks of tweemaal per jaar wordt 
georganiseerd en waar het maatschappelijk veld in vertegenwoordigd is. 
De Assembly heeft onder meer tot taak kennisdeling en samenwerking te 
bevorderen,  de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en een 
vitaal platteland te stimuleren en eventuele haperingen te signaleren. 

2. Het Agrarische Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) is het netwerk van 
alle betrokken actoren rond kennis en innovatie, hun verbanden en 
interacties, de institutionele infrastructuur en de begrotingsmechanismen.: 
De NSU is samen met netwerkpartijen bezig om de eigen rol en de agenda 
rond AKIS uit te werken.  

3. Met Groen Kennisnet gemaakt over het weergeven en verspreiden van de 
resultaten van de POP3- en GLB-projecten door GKN. 

 
 
Algemeen 
 
• Over AKIS zijn in maart en april 2022 met een aantal netwerkpartners een 

drietal Webinars georganiseerd. Het bleek dat voor veel mensen AKIS een 
onbekende (beleids)term is. Aan de andere kant zijn veel mensen (zonder dit 
AKIS te noemen) wel betrokken bij AKIS en wordt het belang van een goede 
kennisdoorstroming erkend. 

 
• De NSU draagt bij aan de uitvoering van de tweede tussentijdse evaluatie 

POP3, die wordt uitgevoerd door Ecorys. In de evaluatie wordt aandacht 
besteed aan de streefwaarde doelen van de EU, resultaatindicatoren en 
impactindicatoren. Er zal ook aandacht worden besteed aan lessen die het op 
kan leveren voor evaluatie van het NSP. 

 
• Op verzoek van LNV heeft de NSU op 9 maart de Workshop ondersteuning 

agrariërs georganiseerd. Het doel hiervan was om een overzicht te bieden 
van initiatieven die boeren kunnen helpen met kennis, vinden van de juiste 
regelingen en indienen van projecten. Op 9 juni wordt hier een vervolg 
aangegeven. 

 
• EU-bijeenkomsten met deelname van de NSU:  
 

1. De 21e NRN meeting vond plaats op 18 november. Deelnemers 
wisselden informatie en ervaringen uit over hun huidige activiteiten en 
over hun plannen voor het toekomstige GLB netwerk. Vanuit de 
Nederlandse NRN is in de online werksessie deelgenomen aan de discussie 

https://www.netwerkplatteland.nl/samenwerken/netwerkactiviteiten/webinars-akis-wat-is-het-en-wat-kan-je-ermee


 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 3 van 5 
 

Regiebureau 
Plattelandsontwikkelings-
programma 
 

 
Ons kenmerk 
RBPOP CvT 24-6-22 bijl. 7  

 

over hun huidige activiteiten en over hun plannen voor het toekomstige 
GLB. Zie: Nieuwsbericht 

2. De 22e NRN meeting vond op 5 mei in Kufstein (Oostenrijk) plaats. 
Deze keer nam de NSU zelf niet deel maar namen twee medewerkers van 
LNV deel. In de bijeenkomst werd onder andere gesproken over het GLB-
netwerk en over de rol die de GLB-netwerken bij AKIS (Agrarisch Kennis- 
en Innovatie Systeem) gaan spelen.  

3. De SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research) AKIS adviseert 
de Europese commissie over het Agriculture Knowledge and Innovation 
System. De NSU is geen vast lid van deze werkgroep maar vanwege de 
relevantie heeft de NSU deelgenomen aan de online bijeenkomsten op 24 
november 2021 en op 16 - 18 februari 2022 en de fysieke bijeenkomst op 
6 en 7 april, die in Noord-Brabant bij de ZLTO is gehouden. Meer 
informatie over de meeting is te vinden op de SCAR AKIS website. 

4. Door de ENRD worden van begin dit jaar in 4 clusters van EU-lidstaten 
maandelijkse overleggen georganiseerd. De NSU neemt deel aan de 
Atlantic Cluster. In deze informatieve bijeenkomsten komen allerlei 
onderwerpen aan de orde, zoals het NSP/GLB, de NRN-meetings, de Rural 
Inspiration Award en the Rural Pact. 

 
 
Communicatie  
 
• De website Netwerk Platteland en het POP3-projectenoverzicht is regelmatig 

bijgewerkt met nieuwsberichten, netwerkactiviteiten en projecten. Inmiddels 
staan er 430 kennis- en innovatieprojecten en 230 LEADER-projecten online 
Het voornemen is om het projectenoverzicht van deze drie maatregelen 
compleet te maken en te houden..  
 

• Van november 2021 t/m mei 2022 zijn er 7 nieuwsbrieven naar 1.500 
abonnées verstuurd. Naast nieuwsbrieven gebruiken we ook LinkedIn 
(waaronder de Community Netwerk Platteland met ruim 1250 leden), 
Facebook, Instagram, Twitter en YouTube voor het delen van content.  

 
• Themanummers: in december 2021 is het themanummer Precisielandbouw 

uitgebracht en in mei het themanummer Voedsel & Gezondheid. Het 
themanummer Gebiedsgericht Werken is in voorbereiding. 

 
• Op 18 januari is de uitgestelde POP3 Netwerkconferentie met als thema 

'Samenwerken voor resultaat' uitgevoerd. De conferentie vond geheel online 
plaats via een digitaal platform waar je kon kijken, luisteren, meedoen, 
netwerken en beleven. Er waren 175 deelnemers. 

https://www.netwerkplatteland.nl/actueel/nieuws/2021/12/07/farm-to-fork-green-deal-en-ltvra-vormen-nieuwe-focus-europees-glb-netwerk
https://drive.google.com/drive/folders/1_nII_793vHPBkVzy-UCa_9t2LGC-7wm0?usp=sharing
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/20-12-2021-long-term-vision-for-rural-areas-launch-of-rural-pact
https://www.netwerkplatteland.nl/
https://projecten.netwerkplatteland.nl/nl
https://www.netwerkplatteland.nl/documenten/magazines/2021/12/13/themanummer-precisielandbouw
https://www.netwerkplatteland.nl/documenten/magazines/2022/05/13/themanummer-voedsel-en-gezondheid
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• Eind september/begin oktober wordt in Noord-Nederland een internationale 

GLB-conferentie gehouden. Dit is een conferentie, waarin de 23e NRN-
meeting en de meeting voor de Groenblauwe Architectuur worden 
gecombineerd. Samen met LNV, de ENRD en de provincies maken we een 
interessant programma met plenaire sessies, workshops en veldbezoeken. 

 
LEADER  
 
• Op 22 februari vond de 10e vergadering van de LEADER/CLLD Subgroep 

plaats. Op deze (online) vergadering zijn de deelnemers geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken met betrekking tot LEADER in het (toekomstige) GLB. 
Ook kregen leden van de subgroep een update van de ENRD over recente en 
geplande activiteiten met betrekking tot LEADER. 

 
• In maart is vanuit het IPO een werkgroep voorbereiding LEADER/NSP 

gestart met deelname van de NSU. Er is onder andere een presentatie 
gegeven over regelgeving en kaders van LEADER tijdens een bijeenkomst die 
was georganiseerd door het LEADER Netwerk Nederland. 

 
Water 
 
• Leden van de Adviesgroep Water zijn bezig met het verbeteren van de 

waterrapportage. Als dit gereed is zal het resultaat in de Adviesgroep worden 
besproken. 

 
Kennis en Innovatie  
 
• Dit is het laatste jaar van het Kennis op Maat-project Leerreis 

Nutriëntenkringloop, waaraan de NSU een bijdrage levert. In februari is 
met een aantal maatschappelijke organisaties de (positieve) tussenbalans 
opgemaakt en het programma voor de rest van het jaar gepresenteerd. Dit 
jaar worden voor elk van de 3 communities nog bijeenkomsten georganiseerd. 
Op 20 mei was bij het proefbedrijf de Marke een ontmoetingsdag voor 
praktijknetwerken nutriëntenkringloop georganiseerd. 

 
• Op het gebied van precisielandbouw zijn samen met de Topsectoren twee 

Kenniscafé ’s georganiseerd:  Precisie-irrigatie op 30 november 2021 (90 
deelnemers) en precisiebemesting op 19 april 2022 (40 deelnemers). In elk 
van de Kenniscafé ’s hebben 2 POP3 innovatieprojecten en 2 
onderzoeksprojecten hun resultaten gepresenteerd. 
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• Op 3 maart is mede door de NSU de workshop Samenwerking akkerbouw 
– veehouderij georganiseerd. Dit is een belangrijk thema in de 
kringlooplandbouw. Op de Boerderij van de Toekomst kwamen projectleiders, 
overheden en onderzoekers bij elkaar. In totaal zijn er 15 projecten met het 
thema bezig: 4 inmiddels afgeronde POP-projecten, 4 GLB-pilots en 7 pilots in 
de experimenteergebieden. 

 
• Op het afscheidssymposium van Mart Mensink is een presentatie gegeven 

over EIP-Agri. Met openstellingen voor Innovatieve concepten en Korte Ketens 
zijn in Gelderland verreweg de meest POP3 innovatieprojecten in uitvoering 
gebracht.  

 
 


