
EU-workshop 
Landelijk gebied

Aan de slag met EU-projecten die 
optimaal bijdragen aan de Zeeuwse 
opgaven



Wat weet u na deze workshop? 

 Op de hoogte van relevante EU-programma’s 2021-2027
 Bekend met hoofdlijnen EU-koers Provincie Zeeland
 Inzicht in wat er komt kijken bij een subsidieaanvraag
 Basis voor signaleren EU-kansen
 Weten wat het Europateam voor u kan betekenen
 Eerste stap richting ontwikkelen projectideeën
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Opzet workshops

Sessie 1: EU-kansen binnen vier thema’s

– Klimaat, energie, circulair  9 maart 09:30 – 11:00
– Mobiliteit  10 maart 15:00 – 16:30
– Onderwijs & arbeidsmarkt  11 maart 09:30 – 11:00
– Landelijk gebied  16 maart 15:30 – 17:00

Workshops overlappen deels inhoudelijk, verschil in EU-programma’s en thema’s 
die worden uitgelicht 

Sessie 2: verdieping projectontwikkeling en bespreken projectideeën 

16-3-2021 EU-workshopDia 3



Agenda 15:30 – 17:00

• Wie-is-wie
• EU 2021-2027
• EU-koers Provincie Zeeland 

Vragen 

• Overzicht EU-programma’s en wat kun je er mee? 
• Highlights EU-programma’s en voorbeeldprojecten
• Voorwaarden, aandachtspunten en subsidieaanvraag
• Wat kan het Europateam voor jou betekenen?

Vragen 

• Afsluiting en toelichting workshop ronde 2 
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Instructies 

• Microfoons staan standaard op mute  
• Vragen graag via de chat 
• Vragen? Steek uw digitale hand op 
• Beantwoording vragen direct in chat of op aangegeven 

momenten
• Presentaties + opname workshops worden achteraf geplaatst 

op zeeland.nl/europa/europaloket 
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Wie-is-wie

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 9081 0915 of scan de QR-code 
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EU 2021-2027 

• Speerpunten EU-beleid
– Verstevigen en versterken concurrentiepositie
– Focus op verduurzaming & klimaat 
– Green Deal 
– Europese Digitale Agenda
– EU-reactie op corona: Next

Generation EU
• Brexit

Zie ook de video 
‘Klaar voor EU 2021-2027’
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Zie ook: 
zeeland.nl/europa/eu-green-deal



EU-koers Provincie Zeeland 

• Europa optimaal laten bijdragen aan 
Zeeuwse ambities

• Zeeland heeft Europa veel te bieden
• EU-doelen sluiten uitstekend aan op 

de Zeeuwse opgaven 
• EU-middelen en 

samenwerkingsmogelijkheden impuls 
voor Zeeuwse projecten

• Versterking samenwerking binnen en 
buiten de provincie en Europese 
netwerken
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EU-koers Provincie Zeeland 
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Vragen 
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Overzicht EU-programma’s
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POP/GLB
programma t.b.v. agrarische 

sector in brede zin



POP/GLB

voorstellen

Wouter de Bruijne, wdp.de.bruijne@zeeland.nl
Pop-coördinator

Deelnemers 
- Breed veld (sector, provincie, gemeente, belangengroepen, adviseurs) 
- presentatie op hoofdlijnen
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Programma

4 hoofdlijnen/subsidie onderdelen in de presentatie:

- POP3+ in 2021, 2022
- Leader
- GLB 2023 e.v. (pilots)
- POP3/ Coronaherstel

Zoveel mogelijk a.d.h.v. concrete openstellingen en voorbeelden

16-3-2021 EU-workshopDia 14



Inhoud POP/GLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

POP3 (+) programma specifiek voor agrarische sector
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Inhoud POP/GLB

Bijzonderheden context/structuur
- wij doen subsidies (aanjagen veranderingen), daarnaast ook ANLb en 

directe inkomenssteun (pijler 1)

Governance:
- Europese middelen (ELFPO, of POP)
- uitrol via provincies (dicht bij eindgebruiker)
- doelmatigheidstoetsing via onafhankelijk adviescommissie
- rechtmatigheidstoetsing via RvO (gecertificeerd orgaan, aangewezen door 

Europa)
- grote invloed op uitvoering/programmering (keuze inzet maatregelen), zelf 

planning maken

2 programmaperiodes:
- 2021, 2022
- 2023 e.v.
- Tevens coronaherstel en LEADER
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Inhoud POP/GLB

Nederlandse thema’s POP-3 2014-2020 

(+/_ 28 miljoen voor ZLD)

1. Versterken van innovatie, verduurzaming en
concurrentie kracht van de agrarische sector
2. Jonge boeren
3. Natuur & Landschap
4. Verbetering waterkwaliteit
5. LEADER 

Verlenging: 2021, 2022 focus op klimaat, biodiversiteit/bodem en 
kringlooplandbouw (incl. stikstof)). (+/_ 4,5 miljoen voor Zeeland)
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POP3+ (2021, 2022)

Toelichting invulling subsidies

Bijna alles m.b.v. publieke Cofinanciering 50/50%

Op inhoud wordt gekeken naar zaken als innovativiteit, 
efficiëntie, kans van slagen, kans op succes

Voornaamste onderscheid is productieve investeringen 
(40%) vs niet productieve investeringen (100%) en alles 
daar tussen in

Alle oude openstellingen op de website: POP3 | 
Zeeland
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 1.

Fysieke investeringen
• Directe ‘kleine’ investeringen die productief en innovatief 

zijn (middelen machines) 

• V.b. Water: druppelbevloeiing, irrigatie, stuwjes
• V.b. Niet-water precisiebemesting, nachtvorstpropellor, 

systemen beter behoud van bodem, innovatieve koel 
bewaartechniek)
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 1.

• Wie: rechtstreeks agrariër
• Wanneer: richting 3e kwartaal 2021
• Cofinanciering gelijk beschikbaar gesteld
• 40% subsidie van de investering (waarvan 50% cofinanciering)

Relaties provinciale programma’s: 
Programma Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, 
landbouw en natuur), Deltaplan Zoet Water

• Bijzonderheid: relatie  coronaherstelfonds
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 2

Innovatieve samenwerking
• samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en wetenschap 

(uitrollen/praktijkrijp maken/toepassen van innovaties, rol monitoring)

• B.v. duurzaam zoetwatersysteem, integreren natuurlijke eiwitteelt in 
teeltplan, natuurinclusieve landbouw/strokenteelt etc.

• Wie: samenwerkingsverband met minimaal 1 agrariër
• Wanneer: richting eind juni – eind september 2021
• Tot 100% subsidie van de investering (waarvan 50% cofinanciering)
• Cofinanciering niet gelijk beschikbaar gesteld, verklaring nodig

Relaties provinciale programma’s: 
Programma Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, landbouw en 
natuur), Deltaplan Zoet Water
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 3

Innovatie samenwerking
Doelstelling vorige openstelling

• Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, 
met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

• Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent 
inde handelsketen of het verminderen van marktfalen;

• Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten 
kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen 
naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en 
grondstoffen;

• Klimaatmitigatie;
• Klimaatadaptatie;
• Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de 

volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
• Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

• Komt nog voorlichting tbv de openstelling: geïnteresseerden kunnen zich alvast melden.
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 4.

NPI water
• Watersysteemaanpassingen 
(watergangen, oevers, relatie KRW)
• Wie: mn waterschap
• Wanneer: a.s. april
• Tot 100% subsidie van de investering (waarvan 50% 

cofinanciering)
• Cofinanciering niet gelijk beschikbaar gesteld

Relaties provinciale programma’s: 
Programma Woonplaats: Zeeland (Fysieke Leefomgeving), specifiek 
KRW
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POP3+ (2021, 2022): Concreet 5.

NPI Stikstof/biodiversiteitsstimuleringen
• stikstofreductie
• Wie: mn. overheden
• Wanneer: ntb
Relaties provinciale programma’s: opgave stikstof

Infra
• Landbouwroutes, ruilverkavelingen
• Wie: 1e mn overheden
• Wanneer: ntb

Relaties provinciale programma’s: Afdeling Infrastructuur en 
Vastgoed
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POP/GLB: LEADER

Bijzonder onderdeel van POP/GLB: LEADER

- Initiatieven vanuit samenleving: ruimte voor maatschappelijke 
initiatieven (niet per se agrarisch verbonden);

- 5% budget POP/GLB
- Uitrol d.m.v. de LAG
- Eigen adviescommissie
- 60% subsidie (Waarvan 50% cofinanciering)
- Doorlopende openstelling vanaf eind april 2021

Relaties provinciaal mn leefbaarheid (Iedereen telt), plus Toerisme
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LEADER: Thema’s LOS Zeeuws-Vlaanderen

• Producten uit Zeeuws-Vlaanderen
– Gericht op het versterken van de lokale agrarische keten 

gecombineerd met duurzaamheid, biodiversiteit, 
toegankelijkheid en zichtbaarheid voor de consument.

• ‘Werkend leren’
– Gericht op het laten aansluiten van onderwijs en banen 

voor de ‘eigen’ jeugd.
• Zorg voor de streek

– Gericht op samenwerking tussen jongeren en ouderen om 
de leefbaarheid te verbeteren en een bijdrage te leveren 
aan het organiseren van zorg.
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LEADER: Thema’s LOS Midden- en Noord Zeeland

• Levende landbouw
– Gericht op het vasthouden en versterken van de 

verbinding tussen de maatschappij en agrarische 
ondernemers.

• Samenwerking in vrijetijdseconomie
– Gericht op het benutten en versterken van de recreatieve 

toeristische structuur 
• Initiatiefkracht van burgers

– Gericht op het opbouwen, vergroten en vernieuwen van 
het leef-, werk- en woonklimaat door het versterken van 
lokaal initiatief (en tevens de lokale economie stimuleren).
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LEADER: voorbeeld

Speelkrael
een groene speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en 
dorpsbewoners

Speeltuin met allerlei natuurelementen (b.v. een moes- en 
pluktuin, een ‘zintuigenpad’ en een voetbalveld, de Vlietberg, 
die wordt nagebouwd als speelheuvel met een glijbaan)
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GLB 2023 e.v.
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Negen subdoelen
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Gereedschappen



GLB 2023 e.v.

landelijke regelingen tbv GLB 2023 e.v.

- Relatie ANLb, gericht op de collectieven.

- pilot kringlooplandbouw onderzoeken we de onder andere nieuwe 
vormen van beloningen en beheer van landbouwgronden

- Regeling landschapselementen

- via rvo.nl
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Coronaherstelfonds tbv agrarische sector.

Landelijke coronaherstel regeling vanaf eind 2021 
verwacht:

• Doel: ‘ Veerkrachtig, duurzaam, digitaal
economisch herstel in overeenstemming met 
milieu- en klimaatverbintenissen van de Unie en 
met de nieuwe ambities vanuit de Green Deal’ 

• Totaal landelijk €52,4 mln. 
€15,5 mln. in 2021 en €36,9 mln. in 2022

• Geen cofinanciering 
• Mogelijk hogere subsidiepercentages
• Provinciaal betrokken



Coronaherstelfonds tbv agrarische sector.

Investeringslijst met 
investeringscategorieën:

Precisielandbouw
Droogte/Water/Verzilting
Digitalisering
Natuurinclusieve
landbouw/natuurbeheer

Jonge Landbouwers (horizontaal 
15% top up)?

Regeling met projectcategorieën:
Korte Ketens

Gebiedsgerichte pilots
over verdienmodellen
Digitalisering
Natuurinclusieve landbouw

Investeringsregeling Groen-
economisch herstel

Samenwerkingsregeling groen-
economisch herstel
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Hoe nu verder

Publicaties POP/GLB  via provinciale website, 

via sector (ZLTO)

Of neem contact op met één van de contactpersonen
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Het Europateam Provincie Zeeland staat voor u klaar 
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Wouter de Bruijne

Aanspreekpunt 
voor

POP3/GLB

Telefoonnummer 06-2572.6635

E-mailadres wdp.de.bruijne@zeeland.nl

Martiene Boogaard

Aanspreekpunt 
voor

POP3/GLB

E-mailadres gm.boogaard-
grootens@zeeland.nl

Anne Scheurs

Aanspreekpunt 
voor

POP3/LEADER 

Telefoonnummer 06-2572.6519

E-mailadres a.schreurs@zeeland.nl

Marloes Slaakweg

Aanspreekpunt 
voor

POP3/LEADER 

Telefoonnummer 06-2112.4807

E-mailadres m.slaakweg@zeeland.nl

Johan Wandel

Aanspreekpunt 
voor

POP3/LEADER 

Telefoonnummer 06-2890.4059

E-mailadres jk.wandel@zeeland.nl

Claudia de Vos

Aanspreekpunt 
voor

POP3/GLB

Telefoonnummer 06-2890.4259

E-mailadres cjp.de.vos@zeeland.nl

mailto:wdp.de.bruijne@zeeland.nl
mailto:gm.boogaard-grootens@zeeland.nl
mailto:a.schreurs@zeeland.nl
mailto:m.slaakweg@zeeland.nl
mailto:jk.wandel@zeeland.nl
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Vragen 
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LIFE



LIFE
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Doel Schoon, circulair, energie-efficiënt, koolstofarm en klimaat-robuuste economie; beschermen en 
verbeteren milieu; tegengaan en omkeren verlies biodiversiteit.

Prioriteiten 1) Natuur en biodiversiteit en 2) klimaatmitigatie en -adaptatie

Specifieke
doelstellingen

• Beschermen habitats, implementatie EU biodiversiteitstrategie
• Grond, water, luchtkwaliteit, afval
• Migitatie van emissies, broeikasgassen
• Adaptatie: in steden, landgebruik, blauw-groene structuren, watermanagement, veerkrachtige 

landbouw, bosbouw en toerisme
• Schone energie transitie, o.a. beleid, business, participatie

Type projecten Ontwikkel, demonstreer en promoot innovatieve technieken en aanpakken; ontwikkeling, 
implementatie, monitoring van EU-beleid en wetgeving:
• Strategische natuurprojecten
• Strategische integrale projecten (op lidstaatniveau)
• Actie projecten (pilots, demonstratieprojecten, best practices, 

informatie/bewustzijn/disseminatie/educatie)

Veranderingen Meer aandacht voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (clean energy transition)

Openstelling Opstelling late lente 2021; indiening herfst 2021. Start project medio 2022. 
Indiening via 1-stap (volledige aanvraag) of 2-staps (concept note)

Partnerschap Klein partnerschap, 1-5 partners. Mag nationaal, internationaal pré

Financieel € 1 – 2 miljoen per project; co-financiering max. 60%, hoger voor natuur/biodiversiteit (75%)



LIFE
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Arnoud Guikema

Aanspreekpunt voor LIFE

Telefoonnummer 06-8136.7316

E-mailadres aop.guikema@zeeland.nl

Contactpersoon LIFE

mailto:aop.guikema@zeeland.nl


Voorbeeldprojecten

WRC Water Resilient Cities
Steden beter inrichten om water op te vangen en op 
te slaan zodat dit in tijden van droogte gebruikt kan 
worden.

Scape
Implementeren van slim landschapsdesign om 
watermanagementoplossingen te bieden in gebieden 
die te maken hebben met overstromingsgevaar.

Triple C
Implementeren van slimme oplossingen in het 
achterland van kustgebieden om erosie door 
overstroming en verzilting van de bodem tegen te 
gaan. Oplossingen worden geïmplementeerd samen 
met landeigenaren, waaronder boeren.

Nereus
Innovatieve manier om afvalwater te filteren. 
Hergebruik van stoffen die overblijven (cellulose, 
voedingstoffen) 
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Grassification
Grondstoffen (suiker, vezels) uit gemaaid bermgras op de 
markt brengen. 

Smart Sediment
Evenwicht herstellen tussen biodiversiteit, bodem en 
andere functies in de Scheldedelta door middel van slim 
sedimentgebruik.



Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

• Specifieke voorwaarden per EU-programma over o.a.:
– Partnerschap 
– Formats 
– Subsidiabele kosten 

• Voorwaarden worden gepubliceerd op de programmawebsite 
• Een aanvraag indienen zodra het programma een 

openstelling (‘call’) heeft 
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Voorwaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Projectidee of openstelling als startpunt? 

1. Start vanuit projectidee:
– Start met de noodzaak: wat is de uitdaging die je wilt oplossen?
– Wat is de oplossing en wil je die onderzoeken, demonstreren/testen of 

over uitwisselen?
– Brainstorm met collega’s of potentiële partners

2. Vind een openstelling die direct aansluit bij jouw idee
3. Sluit aan op het projectidee van een ander (na check 

haalbaarheid / kwaliteit)
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Voorwaaarden, aandachtspunten subsidieaanvraag

Stappenplan naar een succesvolle aanvraag
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● Wat zijn de belangrijkste stappen?
– Stap 1: projectidee en projectformulier
– Stap 2: match met call / programma en partnersearch (o.a. via 

netwerk Europateam) 
– Stap 3: opstellen subsidieaanvraag
– Stap 4: wachten en voorbereiden

● Wat heb je nodig?
– Geduld
– Capaciteit (menskracht + cofinanciering)

● En vergeet niet
– Enthousiasme!
– Communicatie, communicatie, communicatie
– Bouw voort op kennis en ervaringen collega’s en partners



Wat kan het Europateam voor u betekenen? 

• Informeren over subsidiekansen (openstellingen)
• Adviseren over projectideeën (o.a. via projectformulier 

Europaloket) en match EU-programma
• Netwerk / in contact brengen met eventuele partners en 

adviseurs (zoals Nationale Contactpersonen programma’s)
• Verbinden Zeeuwse partners
• Potentiële partner in EU-projecten
• De adviseurs van het Europateam staan voor u klaar! 
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Vragen 
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Afsluiting en toelichting workshop ronde 2

Sessie 2: projectontwikkeling 
• Deelname is optioneel
• Timing: eind maart / begin april (afhankelijk van 

interesse)
• In sessie 2 gaan we in deelgroepen uiteen, waarin we 

met inzoomen op jullie projectideeën 
• Huiswerk vooraf: projectidee toesturen 
• U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
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Evaluatie 

• Ga naar www.menti.com
• Gebruik code 9081 0915 of scan de QR-code 
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