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Rectificatie: Het NSP in opbouw – 
Toekomst GLB

Op 1 augustus jl. ontving je onze nieuwsbrief nr. 4 
(2022). Helaas moeten wij op deze manier onjuiste 
informatie rectificeren. Op pagina 7 staat namelijk, 
onder ‘EU Herstelfonds’, een onjuiste naamgeving 
van het aanstaande Plattelandsontwikkelings
programma (POP). Dit zal niet meer POP4 heten, 
maar – zoals wij wel vaker schreven  NSP oftewel 
Nationaal Strategisch Plan. Zie Het NSP in opbouw | 
Toekomst GLB. 

Dit NSP gaat naar verwachting in per 2023, waarbij 
dan ook openstellingen van subsidieregelingen zoals 
je die nu kent onder het POP zullen gaan 
plaatsvinden. Het NSP is nog in de maak en moet 
nog definitief worden vastgesteld, o.a. door onze 
provincie.

Dag van Gelderland, vrijdag 16 september 
2022

Graag wijzen wij je op de Dag van Gelderland 2022. 
Het thema van dit jaar is ‘krachten bundelen’. Hoe 
zorgen we voor een slimme indeling van de beperkte 
ruimte in Gelderland? Voor fijne woningen, gezonde 
natuur en een prettige werkplek. Voor gelukkige 
Gelderlanders. Als we samenwerken en onze 
krachten bundelen, krijgen we veel voor elkaar.
Meer informatie is te vinden op de website, en hier 
kun je je ook aanmelden.

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het team Agrifood 
van provincie Gelderland. Aan deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Wil jij 
ook een abonnement op de nieuwsbrief, of deze 
beëindigen? 
Mail dan naar agrifood@gelderland.nl.

Afmelden Aanmelden

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid 
van het platteland, voor de economie en voor het produceren van ons 
voedsel. Want zij dragen bij aan de energietransitie, een gezonde 
leefomgeving en verbeterde biodiversiteit. De provincie zet daarom in 
op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel.
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