
 
Geachte heer, mevrouw,  

Wilt u het Brabantse platteland en de landbouw duurzamer of innovatiever maken en zoekt u daarvoor naar 
aanvullende financiering?  

Kom dan op 15 april van 14:00 – 17:30 uur naar het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. 

POP3: wat is het 
POP3 staat voor het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit is een Europese subsidieregeling die 
loopt tot 2020. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer duidelijkheid over de mogelijkheden die POP3 u biedt 
als u wilt bijdragen aan innovatie en verduurzaming in de landbouw. Ook de sterke rol van waterbeheer 
wordt nader toegelicht. U krijgt inzicht in het POP3-programma en de procedure van aanvraag. Daarnaast 
kunt u vragen stellen aan deskundigen die u op weg helpen. 
 
Doelgroep 
De bijeenkomst is gericht op agrariërs, agrarische natuurverenigingen, onderzoeks- en kennisinstellingen, 
bedrijven in de agrifood-sector, natuurbeheersorganisaties, consultants, waterschappen en gemeenten.  
 
Programma 
13.30 uur Ontvangst  
13:45 uur Aftrap door dagvoorzitter Jan Vullings (hoofdredacteur Boerderij en  
 Groente & Fruit) 
13:55 uur Yves de Boer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) geeft een algemene uitleg over 

POP3 in Noord-Brabant 
14.10 uur Pitch van een innovatieve ondernemer 
14.15 uur Lambert Verheijen (dijkgraaf waterschap Aa en Maas) spreekt over de rol van de 

waterschappen in POP3 
14.30 uur Pitch van een innovatief project op het gebied van groen/water 
14.35 uur Elies Lemkes (algemeen directeur ZLTO) spreekt over de innovatie van de landbouw 

binnen POP3 
14:50 uur Remco Reisinger (uitvoeringsorganisatie Stimulus) geeft een korte toelichting op de 

aanvraagprocedure 
15:00 uur Gelegenheid tot vragen en discussie 
15.30 uur Pauze 
16.00 uur Workshops met meer detailinformatie over de subsidiemogelijkheden per thema. 
  Workshop A: Innovatie in de landbouw 
  Workshop B: Samen doelen halen in agrarisch waterbeheer 
  Workshop C: Innovatie in agrarisch natuurbeheer 
  Workshop D: Leader N69 (besloten workshop voor genodigden)  
17.30 uur Afsluiting van de workshops en gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en 

drankje 
 
Aanmelden 
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via het online formulier, tot uiterlijk 10 april. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus schrijf u snel in. Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomst, dan kunt u 
deze e-mail van harte doorsturen.  
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding, met praktische informatie over bereikbaarheid etc. 
 
We zien u graag op 15 april in ’s-Hertogenbosch! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Yves de Boer 
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Bijeenkomst_Landbouwsubsidie_POP3

