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► Middelen komen uit Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 2014-2020 (een van de twee 
pijlers in GLB) 

► 3 doelen: 

1. stimuleren van een concurrerende landbouw; 

2. zorgen voor duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie 

3. realiseren van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, met 
inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid. 

► Verkaveld via lidstaten 

► Thema’s 

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

 Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, 
verminderen van marktfalen; 

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

 Klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van 
het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare 
energie); 

 Klimaatadaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -
overschotten en toenemende verzilting); 

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

 Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit. 

► Ingedeeld in 6 maatregelen met submaatregelen: 

1. Kennisoverdracht en voorlichting 

 Trainingen, workshops en coaching van ondernemers;  

 Demonstratieactiviteiten. 

2. Investeringen 

 Fysieke investeringen nodig voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van innovaties en voor de 
brede uitrol van innovaties; 

 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;  

 Een garantstelling voor de marktintroductie van risicovolle innovaties; 

 Investeringen in infrastructuur. 

 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof);  

 Niet-productieve investeringen voor water. 

3. Agromilieu- en klimaatsteun 

 Weidevogelbeheer 

 Akkerfaunabeheer 

 Botanisch beheer 

 Landschapsbeheer 

4. Samenwerking 

 Landbouw- en de voedingsmiddelensector: Proefprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technieken in de landbouw- en de voedingsmiddelensector; 

 De oprichting en werking van operationele groepen in het kader van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. (Europees Innovatiepartnerschap: programma ter stimulering van dat 
innovatie) 

5. Brede weersverzekering  

Goedkeuring door EC vermoedelijk pas na 1 maart 2015 
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 Ondersteuning voor agrarische ondernemers met open teelt die te maken krijgen met extreme 
weersomstandigheden. 

6. LEADER 

► Provincie Groningen  

 wil goede, grote projecten, die bij voorkeur, maar niet dwingend aansluiten bij AgroAgenda Noord-Nederland  

 vindt maatregelen met betrekking tot EIP, jonge boeren en infrastructuur het interessantst 

 stelt eventueel een ondergrens in 


