
Samenwerking voor 

Innovatie Zeeland 2021

Openstellingsperiode
28 juni – 1 oktober 

Europees Landbouwfonds 
Voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
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Programma 

1. Introductie van de regeling
• Marloes Slaakweg

• Claudia de Vos

2. EIP 
• Kees Anker

3. Achterliggende provinciale doelstellingen
• Jos Strobbe

• Vincent Klap  

4. Vragen via chat of via pop3@zeeland.nl

Graag camera en microfoon uitzetten! Dank! 
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POP3 | Doelstelling regeling

• Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
• Europese subsidies voor landelijk gebied in Zeeland
• Verlengd met 2 jaar

• Bevorderen van samenwerking
• Praktijkrijp maken van kennis en innovatieve technieken
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Kernvoorwaarden

• Activiteiten moeten passen binnen
• Uitvoeringsdocument Landelijk Gebied
• Deltaplan Zoetwater

• Minstens één agrariër in het samenwerkingsverband

• Aanvrager moet bewijs van cofinanciering overleggen! 

• Drempel overstijgend

• Minimaal 36 punten
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Financiën

• Beschikbare budget: € 1.000.000,- Europese middelen

• Totale projectomvang bestaat uit 3 delen: 
• Europese bijdrage
• Cofinanciering van een nationale overheid
• Eigen bijdrage
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Subsidiehoogte & Percentages

• Minimaal € 75.000* 

• Maximaal € 400.000*

• Diverse subsidiepercentages 

* Aan Europese subsidie  
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Subsidiepercentages

Percentage Artikel Activiteit

100% Artikel 4.2 Voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan
a. kosten voor het werven van deelnemers;
b. kosten voor het netwerken om het project goed te definiëren;
c. kosten voor het opstellen van een projectplan en de samenwerkingsovereenkomst;
d. kosten voor het projectmanagement en projectadministratie

70% Artikel 4.3 De uitvoering van een innovatieproject
a. coördinatiekosten van het samenwerkingsverband;
b. kosten voor het verspreiden van resultaten van het project;
c. operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject;
d. kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

100% Artikel 4.4 Kosten voor een fysieke investering als deze voor de uitvoering van een innovatieproject wordt gedaan
a.     kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
b.     kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
c.     kosten voor aankoop van grond;
d.     kosten van de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de 

marktwaarde van de activa.
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Subsidiepercentages

* Voor nadere toelichting zie artikel 4 van het openstellingsbesluit en artikel 2.7.8 van de Verordening: https://bit.ly/3fXAPfJ

Percentage Artikel Activiteit

100% Artikel 4.5 Kosten voor een fysieke investering als deze voor de uitvoering van een innovatieproject wordt gedaan
a. kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;
b. kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied;
c. kosten van haalbaarheidsstudies.

100% Artikel 4.6 Kosten voor een fysieke investering als deze voor de uitvoering van een innovatieproject wordt gedaan
a. kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
b. kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken; 
c. kosten van de koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
d. voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12, lid 3 en 4 van de Verordening.
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Vereenvoudigde Kostenopties

3 opties 

• 1.3 Overige kosten als vast percentage van de directe loonkosten | Artikel 1.12b 
Het totaal aan overige kosten wordt berekend door de totale directe personeelskosten te 

vermenigvuldigen met 40%

• 1.4 Directe loonkosten als vast percentage van de overige directe kosten | Artikel 1.9a
De personeelskosten worden berekend door de totale overige kosten te vermenigvuldigen met 

20% 

• 1.5 Loonkosten als percentage van bruto loon | Artikel 1.9 
De loonkosten per medewerker worden berekend als een vast percentage van het brutoloon. Het 

percentage wordt bepaald door de tijd die de medewerker gemiddeld per week/maand/jaar zal 

werken aan het project te delen door de totale werktijd van die medewerker, met als 

onderbouwing een verklaring van de werkgever. 
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EIP-Agri
14 juni 2021 

Kees Anker Regiebureau POP



EIP-Agri
• Het Europees Partnerschap voor Innovatie, voor de 

productiviteit en duurzaamheid in de landbouw
• Artikel 53 Vo (EU) 1305/2013 



Innovatie in de landbouw in POP3
• Samenwerking voor innovatie/EIP (€ 75 mln.)
• Kennisverspreiding (€ 27 mln.)
• Productieve investeringen (€ 60 mln.)



Ontwikkelen van innovaties (EIP-Agri)

• Doel: stimuleren concurrerende en duurzame landbouwsector
• Het begint met een vernieuwend idee of een probleem
• Ontwikkelen tot een innovatief product of proces; een nieuwe 

marketing methode of een nieuwe organisatievorm
• Projectmatig werken
• Verplichting om resultaten te verspreiden
• Uitwerken in divers samengestelde groep

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Innovatieteam (“Operational Group”)

Farmers

NGOs Advisers

Researchers
Agri-

business

Operational
Group



Innovatieprojecten in uitvoering

• Inmiddels 300 projecten/Operational Groups in uitvoering, ca. 60 
projecten zijn afgerond

• Projecten staan op website Netwerk Platteland
POP3-projectenoverzicht | Projecten Netwerk Platteland

• Selectie mogelijk op regio, thema en sector
• Belangrijke thema’s zijn: bodem, nutriëntenkringloop, korte ketens, 

plantgezondheid en biodiversiteit

https://projecten.netwerkplatteland.nl/nl?type=innovatie&regio=All&onderwerp=All&sector=All
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Europese faciliteiten

• Ondersteuning op EU-niveau: EIP-Agri Servicepoint
• Focus Groups: specifieke thema’s, 20 deelnemers uit onderzoek en

praktijk
• Horizon 2020: Thematic Networks Deelnemers uit meerdere landen, 

onderzoekskennis verbinden met de praktijk

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and




Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied
Jos Strobbe
jei.strobbe@zeeland.nl
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Inhoud

• Uitvoeringsprogramma: wat is het?

• Welke onderdelen zijn opgenomen? 
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Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied

Primaire focus: 

• Opgave landbouw en biodiversiteit
• Verbinding hiertussen

Sturen op visie en ambities uit:

• Omgevingsvisie, met onderliggend:
 Ambitiedocument
 Vigerende Natuurbeleidsplannen

• Natuur inclusiviteit/robuuste natuur (i.h.k.v. KasZ) 
• Landbouw  ook koppeling met Deltaplan Zoet water
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Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied

Stimuleren en creëren experimenteerruimte 

• Voor (innovatieve) vormen volhoudbare landbouw 
• Versterken biodiversiteit binnen en buiten agrarische bedrijfsvoering

Verbinding maken met andere opgaven 

• Op zichzelf staande trajecten en besluitvorming
• We verwijzen daarnaar
• Synergie in uitvoering

Acties, maatregelen

• Concreet 
• Minder concreet, maar leiden tot concrete projecten
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Sporen Uitvoeringsprogramma

Spoor 1: Het bevorderen van de transitie naar een 
volhoudbare landbouw

Spoor 2: Het bevorderen van de biodiversiteit 

Spoor 3: Het realiseren van de klimaatopgave uit het 
klimaatakkoord voor landbouw, landgebruik en 
natuur

Spoor 4: Samen het verschil maken in het landelijk gebied
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Inzet per spoor - Spoor 1

Het bevorderen van de transitie naar een volhoudbare landbouw, o.a.

23

Bodem Via invulling Nationaal Programma Landbouwbodems, KPI

Water Verminderen landbouwemmissies naar water, bescherming wateroverlast / tekort 
(o.a. Kaderrichtlijn Water)

Functionele 
(agro)bioversiteit

Reduceren insecticide, stimuleren biodiversiteit (bijen)

Kennis en Innovatie Beantwoorden vragen (kennis, instrumenten),

Belonen naar 
prestatie

KPI, Deltasprints (Boerenverstand)

Eiwittransitie Stimuleren eitwitteelt, Green Deal Vlinderbloemingen



Inzet per spoor - Spoor 1
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Ketenaanpak Bevorderen afzet streekproducten via korte keten

Biologische 
landbouw

Opzetten stimuleringsplan

Voedselbossen en 
agroforestry

Verkenning potenties en effecten voedselbossen en agroforestry



Inzet per spoor - Spoor 2

Het bevorderen van biodiversiteit, o.a. 
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1. Binnen Natuurnetwerk Zeeland

Realisatie Natuurnetwerk Zeeland Strategie en uitvoeringskader (restant 725 ha). Koppeling programma 
Natuur, Deltaplan Zoet Water, klimaatadaptatie en landelijke 
bossenstrategie

Programma Natuur Strategische aanpak Stikstof / herstel stikstof overbelaste N2000 Natuur

2. Buiten Natuurnetwerk Zeeland

Programma Natuur Versterking Natuur en Landschap rondom stikstof overbelaste N2000 
natuur (overgangszones)
• Hydrologie op orde voor landbouw en natuur (koppeling o.a. Deltaplan 

zoet water
• Volhoudbare landbouw vormen
• Aanleg en instandhouding van Natuurwaarden (landschapsversterking)

Landelijke bossenstrategie / 
Zeeuwse Bosvisie

Stimulatie / meekoppellen met andere ruimtelijke ontwikkelingen



Inzet per spoor - Spoor 3

Het realiseren van de klimaatopgave uit het klimaatakkoord voor landbouw, 
landgebruik en natuur, o.a.
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Carbon-farming Stimuleren opslaan koolstof in landbouwbodems

CO2 in natuurgebieden Opstellen adviesrapport rol en mogelijkheden opslaan CO2 in natuur

Glastuinbouw, veehouderij en 
aquacult   uur

Verwijzing naar o.a. Omgevingsvisie, agenda Visserij, Stikstof en 
Aquacultuur

Natuur Zit in het onderdeel biodiversiteit  koppeling met Zeeuwse 
klimaatadaptatiestrategie en Zeeuwse bosvisie 



Inzet per spoor - Spoor 4

Samen het verschil maken in het landelijk gebied o.a. 
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Meer natuurinclusieve landbouw Netwerkbijeenkomsten en cofinancieringsfonds

Multifunctionele boerennatuur Bv. Minimaal 1 initiatief op de agenda

Biodiversiteit meenemen in 
gebiedsopgaven

Faciliteren, stimuleren, deelbare kennis, landschapscultuurkaart etc. 



Deltaplan Zoetwater
Vincent Klap 
va.klap@zeeland.nl
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Zoetwatermaatregelen

Geen apart spoor voor zoetwatermaatregelen in de regeling, maar 

ze vallen wel onder spoor 3 klimaatadaptatie

• Projecten moeten aantoonbaar een bijdrage leveren aan een beter volhoudbare 
landbouw. Wees daar voor jezelf streng op. Intensiever communiceren over wat er al 
aan zoetwatermaatregelen bekend is, volstaat dus niet.

• De nadruk binnen de regeling ligt op het verkennen van mogelijkheden en dus niet op 
het grootschalig investeren in (productieve) voorzieningen. Wel biedt hij expliciet 
ruimte voor innovatieprojecten.

• E.e.a. betekent dat u wordt uitgenodigd haalbaarheidsprojecten in te dienen die 

op basis van metingen de kansrijkheid van nieuwe zoetwatermaatregelen 

onderzoeken.
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Tot slot

• Openstelling open op 28 juni 2021 om 09.00 uur tot en met 1 oktober om 17.00 uur.

• Aanvraag indienen via Webportal: 
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/

• Voor meer informatie kijk op: 
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-subsidieregeling-samenwerking-voor-innovatie-
zeeland

• Handboek voor aanvragers: 
https://www.netwerkplatteland.nl/documenten/publicaties/2021/05/12/handboek-voor-
subsidieaanvragers-pop3-en-pop3
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Vragen

pop3@zeeland.nl
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Europees Landbouwfonds 
Voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
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