
 

In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van LNV in hulpmiddelen 

voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming 

 

Procedure PPL Stappen van planning tot 

uitvoering in Programma PrecisieLandbouw 

 

1. miles in werkplan ~ maximale omvang maatwerk ontwikkelvoorstellen 

• Een initiatiefnemer heeft het plan om voor een bepaalde omvang inzet in te brengen in PPL. Hij 

legt dit vast in werkplannen.  

• De stuurgroep honoreert het deel van de werkplannen dat in PPL past. Ze legt zo de te sparen 

miles vast, en daarmee het maatwerk budget (50% hiervan). Iemand die zijn nek uitsteekt krijgt 

zo meer recht op maatwerk dan iemand die weinig inzet toezegt.  

2. miles gespaard ~ op dat moment in te dienen ontwikkelvoorstellen 

• De initiatiefnemer meldt inzet (spaart miles) dmv urenoverzichten en copie nota’s (bedragen 

incl. BTW) 

• Hij mag dan ontwikkelvoorstellen indienen tot 50% van de gespaarde miles. 

3. ontwikkelvoorstel op moment dat vraag concreet is 

• Bij aanvang van het programma kan een initiatiefnemer nog niet omschrijven welke ontwikkel-

verzoeken hij later heeft.  

• Op het moment dat de vraag concreet is, dient de initiatiefnemer een ontwikkelvoorstel in, in 

het sjabloon wat de programmaleider beschikbaar stelt. Daarin staat de opdracht helder 

vermeld, incl. een concrete beschrijving wat extern gecommuniceerd wordt. 

4. akkoord door stuurgroeplid / stuurgroep 

• In principe besluit de stuurgroep over alle uitgaven in het programma. Vanwege een snelle 

besluitvorming is het besluit over maatwerk gedelegeerd naar het stuurgroeplid dat de 

initiatiefnemer vertegenwoordigt, en een door de voorzitter aangewezen 2
e
 stuurgroeplid die de 

besluiten mee-beoordeelt. De voorzitter van de stuurgroep controleert de toezeggingen.  

• Als een initiatiefnemer van mening is dat de ontwikkelopdracht groot bedrijfsoverstijgend 

belang heeft, kan hij aan de stuurgroep vragen om de helft van de kosten uit de 

samenwerkingspot te dekken. Deze is max. (de andere) 50% van de gehonoreerde miles. 

Na positief besluit van de stuurgroep krijgt een initiatiefnemer dus weer meer maatwerk 

beschikbaar. 

Om partijdigheid te vermijden gaat een stuurgroeplid uit de discussie, als over zijn belangen 

wordt besloten. 

5. offerte(s) 

De initiatiefnemer geeft in het ontwikkelvoorstel aan, wie de ontwikkelopdracht mag uitvoeren: 

Als de ontwikkelopdracht kleiner is dan € 25.000, geeft hij één uitvoerder op; tussen € 25.000 en 

€ 135.000 geeft hij 3 uitvoerders op; daarboven is EU aanbesteden, maar dat komt nauwelijks 

voor. (bedragen zoals momenteel bekend en exclusief BTW).  

De programmaleiding vraagt offertes aan, en maakt een keuze volgens een strak protocol. 

6. gunning door LNV 

De programmaleiding stuurt de ontwikkelopdracht en offerte(s) naar LNV. Deze gunt aan de 

uitvoerder(s). In de gunningsbrief zijn de aansturings- en oplevervoorwaarden opgenomen. 

7. inhoudelijke aansturing en opleveren van inhoud 

De initiatiefnemer stuurt de uitvoerder direct aan op inhoud. Om de opdracht uitbetaald te krijgen 

moet de initiatiefnemer akkoord geven op de inhoudelijke oplevering. 

8. opleveren van communicatie naar derden 

Conform de beschrijving onder 3, verzorgt de uitvoerder externe communicatie. De 

programmaleider bepaalt of dit conform afspraak is. 

9. betalen van de gegunde opdracht door LNV 

Als de programmaleider aan LNV gemeld heeft, dat de initiatiefnemer akkoord is met de 

oplevering en de communicatie correct is verlopen, kan LNV de opdracht betalen. 


