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in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming 

Randvoorwaarden 2
e
 tranche PPL 

 
Inleiding 
Om PPL optimaal aan te laten sluiten bij de voortgaande dynamiek in het bedrijfsleven, is in de 
stuurgroep van september 2009 ervoor gekozen, om initiatiefnemers 3x de kans te geven om met 
werkplannen te komen: 

• 1
e
 tranche: accent op ontwikkeling, met name van BeslissingsOndersteunende Systemen en 

voorzieningen, waardoor informatiestromen worden gekoppeld.  

• 2
e
 tranche: combinatie van ontwikkeling, implementatie en demonstratie 

• een 3
e
 tranche met ruimte voor resterende thema’s en nieuwe inzichten. 

 
Voorgesteld werd om de omvang van de tranches te bepalen op 2-3-1 M€, want: 

• In een eerste tranche is van belang dat een goede start wordt gemaakt met een overzichtelijk 
deelprogramma 

• In de 2
e
 tranche is de organisatie in staat om een groot volume in uitvoering te hebben 

• de 3
e
 tranche moet in een kortere periode worden afgerond, dus heeft een lager volume. 

 
Randvoorwaarden 2

e
 tranche 

1. Sectoren en thema’s  
a. Verbreding van speelveld: naast akkerbouw ook werven in vollegrondsgroente, boomteelt, 

bollenteelt en fruitteelt. Verzoek aan zuivel om aan te haken. 
b. Accent ligt in 1e tranche op bemesting en controlled traffic farming op gebied van 

adviesregels en Beslissingsondersteunende systemen. In de 2e tranche ook aandacht in 
de acquisitie voor gewasbescherming en implementatie van resultaten uit 1e tranche BO 
opdrachten. Uiteindelijk bepalen bedrijven op welke thema’s zij werkplannen indienen en 
bepaald de kwaliteit welke werkplannen geselecteerd worden. Binnen de opdrachten dient 
een bijdrage te worden geleverd aan ontwikkelen of toepassen van standaarden en 
digitale uitwisseling van data en tools tussen bedrijven. 

2. Omvang en grootte van opdrachten 
a. Niet star vasthouden aan 3 miljoen, maar omvang van 2e tranche afhankelijk maken van 

de kwaliteit van de voorstellen, zo nodig het volledige resterende bedrag (3,7M) gunnen. 
Voorstel om versnippering tegen te gaan. Een 3e tranche in 2011 bevat de resterende 
middelen en eventueel vrij vallend geld. 

b. Voorstel om vooraf een ondergrens voor initiatiefnemers in te stellen van  € 50.000 incl. 
BTW. Hiermee wordt de focus gelegd op samenwerkings-verbanden en partijen van enige 
omvang en slagkracht. Tevens bovengrens van € 150.000,- incl. BTW hanteren. 

3. Looptijd miles sparen 
a. Periode waarover miles gespaard kunnen worden is 1 juni 2010 t/m 31 december 2011. 

4. Het beginsel dat ieder vertegenwoordigd wordt in 2e tranche wordt losgelaten. Naast nieuwe 
initiatiefnemers kunnen ook de huidige initiatiefnemers een nieuw werkplan aanmelden. Ieder 
heeft even veel kans (geen preferente posities). We moeten scherp zijn op initiatiefnemers 
die oude, afgewezen projecten uit de 1e tranche indienen. Dat mag natuurlijk wel, maar ze 
moeten dan wel herschreven zijn en van voldoende kwaliteit. Afgewezen plannen en / of 
initiatiefnemers van de 1e tranche doen niet automatisch mee in de 2e tranche. PL neemt 
deze punten mee bij het kwartier maken. 

5. Scheiding initiatiefnemers en uitvoerders. In PPL wordt een strikte scheiding tussen 
initiatiefnemers en uitvoerders gemaakt. Een uitvoerder van een ontwikkelverzoek (ook uit de 
1
e
 tranche) kan niet tegelijk initiatiefnemer zijn, ongeacht het thema of project binnen PPL.  

6. Stuurbudget BO en maatwerkbudget: 
a. Het stuurbudget is door initiatiefnemers goed begrepen en heeft geleid tot meer 

betrokkenheid van initiatiefnemers en kwaliteit in de voorstellen. Stuurbudget wordt ook in 
2e tranche gehanteerd.  

b. Per initiatiefnemer ligt (via de toegewezen werkplannen door beoordelingscie begin 
oktober) het spaarbudget vast; dus ook het maatwerk-budget (50% van het gespaarde). 

7. De beoordelingscie beoordeelt de werkplannen begin oktober op innovatie en kwaliteit. Actie 
betrokken SG leden en PL 
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