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Europees programma voor plattelandsontwikkeling
▪
▪
▪

▪

Openstellingen vanaf het voorjaar 2023
Totaal beschikbare subsidie: circa € 125 miljoen voor Zuid-Nederland
Subsidiepercentage = vanaf 30%, afhankelijk van type actie
Maximale subsidie per project hangt af van het type project

GLB – NSP

Plattelandsfonds

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse
invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB). De inzet is om toekomstbestendige boeren sterker te
belonen, waarbij de subsidies gericht zijn op agrariërs die
zich inspannen in het maken van een omslag naar een
duurzame bedrijfsvoering. Om deze en toekomstige
generaties te voorzien van genoeg voedsel én de boer van
een goed inkomen, moeten de uitdagingen op het gebied
van natuur, milieu en klimaat serieus worden aangepakt.

Het plattelandsfonds is gericht op plattelandsontwikkeling.
Voorheen was dit fonds bekend als het
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit deel van het
GLB focust op kennis, innovatie, samenwerking,
investeringen en jonge boeren. Nieuw is de gebiedsgerichte
aanpak, om nog meer impact te creëren. Het gaat dan om de
aanpak voor specifieke problemen die verder gaan dan één
bepaald perceel of bedrijf. Ook het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb) valt onder deze pijler.

De omvang van het gehele programma is circa € 5 miljard
voor de periode 2023-2027. Het Europese budget van het
GLB komt uit het garantiefonds (pijler 1) en het
plattelandsfonds (pijler 2). De eerste pijler is centraal
geregeld vanuit het Rijk en omvat de basispremie,
herverdelende inkomenssteun en ecoregelingen. Voor de
tweede pijler komen provinciale openstellingen.

Voor de onderdelen die provinciaal opengesteld worden
komt voor Zuid-Nederland naar waarschijnlijkheid circa €
125 miljoen beschikbaar in de regio. Dit deel van het NSPbudget bestaat voor ongeveer de helft uit cofinanciering van
nationale overheden, met name provincies en
waterschappen.
In Limburg en Noord-Brabant gaat de uitvoering via Stimulus
Programmamanagement, in Zeeland via RVO. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een call systematiek. Vanaf het
voorjaar 2023 zullen naar verwachting de eerste calls
geopend worden. In de basis zijn deze openstellingen voor
projecten gericht op verduurzaming van de landbouw. Ook
zal er weer budget zijn voor LEADER. Hier staan bottom-up
initiatieven bij centraal.
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Waarvoor kan subsidie worden
aangevraagd?
De uitdagingen van de landbouw van de toekomst zijn
divers. Een integrale en soms ook gebiedsgerichte aanpak is
noodzakelijk, zowel thematisch als in de betrokkenheid van
alle stakeholders. Dit vraagt dus niet alleen iets van de
boeren, maar van de gehele keten. Het type acties waar aan
gedacht kan worden zijn gericht op:
•
Samenwerkingsprojecten;
•
Innovatieprojecten: experimenteren om de
verduurzaming van de landbouw te bevorderen;
•
Kennisdeling: bijvoorbeeld trainingen voor boeren ter
bevordering van de verduurzaming van de landbouw;
•
Fysieke investeringen: bijvoorbeeld investeringen in
machines, maar ook fysieke ingrepen gericht op het
verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.
Thema’s waar aan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld:
•
het reduceren van stikstof en andere schadelijke
stoffen, waterveiligheid, waterkwaliteit of energie.

Voor wie?
Begunstigden zijn: boeren, waterschappen en overige
grondbezitters.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
•
•

•

•

De maximale subsidie per project hangt af van het type
project.
Voor de aanschaf van machines komen waarschijnlijk
investeringslijsten beschikbaar met maximale subsidies
per machine of type investering.
Bij fysieke ingrepen in natuur en bodem is de maximale
subsidie op voorhand lastiger te bepalen en wordt dit
per project beoordeeld.
Maximale subsidiepercentage: vanaf 30%, afhankelijk
van het type actie.

Belangrijke documentatie
•
•

Concept GLB-NSP d.d. december 2021
Concept samenvatting Nationaal Strategisch Plan
(NSP) d.d. december 2021

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het GLB-NSP op de
website https://www.toekomstglb.nl/.
Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact
opnemen met Stimulus Programmamanagement, via 040
237 0100 of info@stimulus.nl.
LET OP! Deze factsheet is tot stand gekomen met de
informatie die d.d. 04-04-2022 voorhanden is. Het
programma is op het moment van schrijven nog niet
goedgekeurd door de Europese Commissie. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. De volledige tekst
van de Subsidieregeling komt later dit jaar beschikbaar.

