WORKSHOP- EN WEBINAR PROGRAMMA

Woensdag 2 december 2020
10.30 – 11.30 uur

GLB in vogelvlucht (webinar)
Waar staan we op dit moment? We hebben een nieuw GLB op hoofdlijnen. In dit webinar
ontdekt u welke dat zijn. En hoe komen we van hoofdlijnen tot definitieve plannen, zowel in
Brussel als in Nederland?

13.00 – 14.00 uur

Van Brussel naar Boer (webinar)
Dit webinar schetst een overzicht van hoe het GLB kan bijdragen aan een
toekomstbestendige landbouw. We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied
van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB verandert mee en richt zich op die
uitdagingen. De subsidies verschuiven steeds meer naar boeren die zich voor milieu, klimaat
en natuur willen inzetten. In dit webinar wordt toegelicht hoe op een boerenbedrijf met
behulp van het GLB invulling kan worden gegeven aan de Europese duurzaamheidsdoelen.
Hoe wordt de boer ondersteund om op zijn bedrijf toekomstbestendig te kunnen werken?

14.30 – 16.00 uur

Samenwerken, kennis delen en investeren: wie wil dat nou niet? (workshop)
De ecoregelingen zijn de bekendste maatregel in het nieuwe GLB voor het stimuleren van een
divers agrarisch cultuurlandschap (de zogenaamde groen-blauwe architectuur). Maar er is
meer. Daarover gaat deze workshop. Denk aan subsidies voor investeringen in waterberging,
samenwerken om bepaalde regionale uitdagingen het hoofd te bieden en het ontwikkelen
van kennis.

14.30 – 16.00 uur

Vitaal platteland: aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren (workshop)
Het platteland in Nederland is divers: van krimpregio’s tot gebieden waar de vraag naar
ruimte immens is. Wat zijn de grootste uitdagingen om ons platteland vitaal te houden? Wat
willen we en kunnen we hiermee met het nieuwe GLB doen? Wat kunnen we leren van de
ervaringen met het GLB-instrument Leader?

Donderdag 3 december 2020
10.00 – 11.30 uur

Slim en veerkrachtig boeren nu en in 2030: hoe kan het GLB daarbij helpen?
(workshop)
In deze workshop gaan we met u na welke maatregelen in het GLB-NSP opgenomen moeten
worden om de landbouw toekomstbestendiger, slimmer en veerkrachtiger te maken en te
houden. Welke maatregelen in het NSP helpen boeren het beste om in te spelen op
veranderingen in markt en de keten, op nieuwe eisen vanuit de samenleving, op
veranderende risico’s? Zodat we in 2030 in Nederland een toekomstbestendige, sterke en
duurzame landbouw hebben, met een goed inkomen voor boeren.

10.00 – 11.30 uur

The last mile (webinar)
Met het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn prachtige, succesvolle
projecten gerealiseerd op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling. Wat hebben we
geleerd? Hoe kunnen we daarop doorbouwen in de komende twee jaar (POP3+)? En hoe
maken we het met de geleerde lessen aantrekkelijker en eenvoudiger voor aanvragers?
Kortom, hoe overbruggen we de laatste kilometer om méér kennis en innovatie op het erf te
krijgen?

12.30 – 14.00 uur

Talkshow I’m In
De talkshow heeft een sterk interactief karakter en biedt vanuit verschillende perspectieven
een inhoudelijke, inspirerende en informatieve blik op POP3, POP3+ en het nieuwe GLB-NSP.
Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Agrarisch ondernemers
delen hun persoonlijke verhalen over het dilemma tussen produceren voor de markt en
inspanningen voor een duurzamere omgeving. Over visie op de toekomst en het water aan de
lippen. Zij gaan hierover in gesprek met Carola Schouten, minister van LNV. Tijdens de
talkshow schuiven ook gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Henk Staghouwer aan, net als
dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

14.15– 15.15 uur

Met focus verder: POP3+ (webinar)
Vanaf 2021 start het POP3+. Het huidige POP3-programma wordt voor twee jaar verlengd,
maar er wordt wel een focus aangebracht: klimaat, kringlooplandbouw (inclusief stikstof) en
biodiversiteit/bodem. Deze thema’s zijn zowel voor het heden als voor het toekomstig
Nationaal Strategisch Plan (NSP) belangrijk. Wilt u meer weten over POP-subsidies in 2021 en
2022, volg dan deze workshop. Er is volop gelegenheid om vragen over het programma te
stellen.

14.15 – 15.15 uur

Duurzamere voedselsystemen (webinar)
Duurzamer geproduceerd voedsel, gezonder voedsel, dierenwelzijn, meer plantaardige
eiwitten en minder voedselverspilling. Allemaal zaken die bijdragen aan meerdere doelen en
maatschappelijke opgaven. Zoals klimaat, biodiversiteit, milieu, verdienvermogen van de boer
en een gezond leefpatroon. Hoe kunnen alle betrokkenen in de voedselketen hierin samen
optrekken? Wat willen we en kunnen we hiermee met het nieuwe GLB doen?

15.30 – 17.00 uur

Erfbetreders als (onafhankelijke) adviseurs (workshop)
De landbouw van de toekomst is een andere dan waar we mee zijn groot gebracht.
Onafhankelijk advies op het boerenerf zal daarom een sleutelrol gaan spelen.
In deze workshop zal Chris van Naarden (ministerie van LNV) samen met betrokkenen van het
BAS-register uitleg geven over de erkenning van adviseurs. Er wordt informatie gegeven over
de voucherregeling in het kader van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en
educatie (Sabe). We kijken ook naar hoe dit alles straks een plek krijgt in het NSP. Hoe
kunnen we dit ondersteunen?

15.30 – 17.00 uur

Netwerk voor de toekomst (workshop)
De toekomst van de landbouw, ons voedselsysteem en onze omgeving brengen grote
uitdagingen op ons pad. Uitdagingen die groter zijn dan de individuele onderneming. Dit
vraagt verandering van iedereen die er een rol in heeft. Verandering is mensenwerk, en
mensenwerk vindt plaats in een netwerk. Hoe gaan we samenwerken? Hoe bouwen we aan
een netwerk waarin we leren van elkaar, elkaar leren vertrouwen, beleid en praktijk laten
aansluiten, gebruikmaken van elkaars data en succesvol kansen pakken? In deze workshop
filosoferen we over het GLB-netwerk van de toekomst.

15.30 – 17.00 uur

Nieuwe kansen voor praktijknetwerken! (workshop)
Er blijkt in de praktijk veel behoefte aan een mogelijkheid om onderling als agrarische
ondernemers van elkaar te leren en samen onderwerpen op te pakken en uit te diepen. De
Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) moet dit gaan
ondersteunen. Gemma Verijdt (ministerie van LNV) zal uitleg geven over de projectsubsidies
waarin praktijknetwerken leren over duurzame landbouw. Er komen vragen aan bod als: hoe
ziet de regeling er uit, wie mag aanvragen en hoe zorgen we dat dit echt bij de ondernemers
terecht komt? Omdat de projectsubsidies binnen de Sabe wellicht opgenomen worden in
POP3 + en later in het NSP is de vraag: hoe kunnen we dit verbeteren?

15.30 – 17.00 uur

Het gebied aan zet (workshop)
Ieder gebied kent zijn eigen uitdagingen. Denk aan droogte, waterkwaliteit of weidevogels.
Dit soort uitdagingen zijn te groot voor het boerenerf, het waterschap of de
natuurorganisatie alleen. Maar samen lukt het wel. En dan wint iedereen. Hoe kan je dit soort
uitdagingen gezamenlijk in het gebied oplossen en hoe kan het nieuwe GLB daar aan
bijdragen?

19.30 – 20.30 uur

Basisbetaling, puntensysteem en agrarisch natuurbeheer: een gelaagde aanpak
(webinar)
Dit webinar is een vervolg op de webinar ‘Van Brussel naar Boer‘ en geeft in samenhang een
nadere invulling aan voorwaarden voor de basisbetaling, een puntensysteem als ecoregeling
en het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hoe kan het grondgebonden GLB gaan
werken?

