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Transitieperiode POP3+

• POP3 verlengd met 2 jaar, nieuw GLB in 2023
• Transitieperiode is kort
• NL focus op 
• klimaat, 
• biodiversiteit en 
• kringlooplandbouw



Flevolandse POP3+

• Flevoland doet 2 openstellingen:
• Niet productieve investeringen in biodiversiteit 
• Fysieke investeringen in modernisering en innovatie 

van agrarische ondernemingen 

Deze sessie gaat over Fysieke investeringen



“Fysieke investeringen”

• Fysieke investeringen in innovatie en modernisering 
van agrarische ondernemingen in Flevoland 2021 

• Productief
• Bovenwettelijk
• 40% subsidie

• => DUURZAAM!



Twee in één

• Financieel dekking uit GLB en ELFPO/Provincie -> 
• Een regeling à € 5,75 miljoen; twee deelplafonds:

A. Bodem en waterdoelen: € 2,62 miljoen
B. Landbouw en stikstof: € 3,13 miljoen

! Als twee verschillende regelingen in de webportal!



In schema

Fysieke investeringen

bodem en water

GLB ELFPO/Prov

landbouw stikstof

Deelplafond A: € 2,62m Deelplafond B: € 3,13m



Doelen

A. Bodem en water doelen:
• verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur) 
• verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van erf 
en perceel; 
• waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in samenhang met 
beperking van de bodemdaling en tegengaan verzilting; 



Doelen

B. Landbouw en stikstof doelen
• vernieuwing en diversificatie in de landbouw, zoals bedoeld in 
Landbouw Meerdere Smaken; 
o uitrol proeftuinen/vernieuwende vormen landbouw
o eerste implementatie van innovaties 
o nieuwe verdienmodellen in landbouw

• reductie van ammoniak en stikstofoxide emissies (Aanpak Stikstof)



Thema’s
a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een 

meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe 
verdienmodellen, meerwaardecreatie;

b. beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de 
primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;

c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer 
gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van 
milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en 
oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak/stikstof, nutriënten 
en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en 
grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);



Thema’s
d. klimaatmitigatie: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 

een zuiniger energieverbruik, reductie van het gebruik van fossiele 
energie door omschakeling naar hernieuwbare energie, productie van 
hernieuwbare energie;

e. klimaat adaptatie: door het tegen gaan van dan wel het verminderen van 
de effecten van grotere watertekorten en -overschotten, bodemdaling en 
toenemende verzilting;

f. verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor 
de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

g. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.



Enkele voorbeelden:

• Bodem en water:
- Bandenspanning systemen
- Niet-kerende bodembewerking
- Mechanische onkruidbestrijding
- Emissievrij erf (wasplaats)
- Peilgestuurde drainage
- ICT  voor beperkt watergebruik
- Precisiebemesting ….

• LMS/stikstof
- Strokenteelt/Agroforestry
- Electrische beregening of 

andere machines
- Agrodrones/
- ICT systemen
- Mestschuif/waterbassin
- Stalvloer ….



Tendersystematiek: kwaliteit!

• 4 criteria (wegingsfactor)

oEffectiviteit (4)
oEfficiëntie (2) 
oKans op succes/haalbaarheid (3)
o Innovativiteit (2)



Criterium Effectiviteit (4)

• Hoe draag investering bij aan de doelen?

Maar ook:
• Duurzaam = bronaanpak
• Vernieuwing en diversificatie in de landbouw
• Integraal = meerdere doelen = hogere score



Voorbeeld: integraliteit

• Electrische druppelirrigatiesysteem
• Doel: Waterbesparing in de teelt -> Fysieke inv. WATER =A

Draagt ook bij aan:
• vermindering ammoniakuitstoot = integraal = hogere score 

effectiviteit = hogere plek in rangschikking



Subsidiemaatregel

• Openstelling 28 juni tm 17 sept 2021, 17.00! uur
• Plafond is € 5,75 miljoen 

A. Bodem en water: € 2,62 miljoen
B. LMS/stikstofreductie: € 3,13 miljoen

• Subsidiepercentage: 40% (subsidiabele kosten)
• Aanvraag is minimaal € 100.000, max €500.000
• Formats op www.flevoland.nl/pop3 onder de regeling.
• Aanvragen indienen bij RVO: webportal

http://www.flevoland.nl/pop3


RVO

Zie de presentatie van de RVO voor meer informatie, 
contactgegevens en aandachtspunten mbt deze 
regeling.


