
11. INDICATORPLAN 

11.1. Indicatorplan 

11.1.1. P1: Het bevorderen van kennisoverdracht en innovatie in de landbouw, bosbouw en landelijke 
gebieden 

11.1.1.1. 1A) Stimuleren van innovatie, samenwerking en de ontwikkeling van de kennisbasis in 
plattelandsgebieden 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T1: percentage uitgaven in het kader van de artikelen 14, 15 en 35 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 ten opzichte van 
de totale uitgaven voor het POP (aandachtsgebied 1A) 10,81 

Totaal geplande overheidsuitgaven ROP 575.517.762,00 

Overheidsuitgaven (aandachtsgebied 1A) 62.227.975,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Totale overheidsuitgaven € (opleidingen, uitwisselingen tussen 
landbouwbedrijven, demonstratie) (1.1 tot 1.3) 37.223.479,00 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) Totale overheidsuitgaven (2.1 + 2.3) 16.054.004,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Totale overheidsuitgaven (16.1 + 16.9) 10.550.492,00 
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11.1.1.2. 1B) Verstevigen van de banden tussen de landbouw, de voedselproductie en de bosbouwsector, en 
onderzoek en innovatie, mede met het oog op een beter milieubeheer en betere milieuprestaties 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T2: Totaal aantal in het kader van de samenwerkingsmaatregel gesteunde concrete acties inzake samenwerking 
(artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1305/2013) (groepen, netwerken/clusters, proefprojecten...) (aandachtsgebied 1B) 129,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M16: Samenwerking (art. 35) Aantal door EIP te ondersteunen operationele groepen 
(oprichting en exploitatie) (16.1) 53,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Aantal andere samenwerkingsmaatregelen (groepen, 
netwerken/clusters, proefprojecten ...) (16.2 tot 16.9) 76,00 
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11.1.1.3. 1C) Stimuleren van een leven lang leren en beroepsopleiding in de landbouw- en de 
bosbouwsector 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T3: Totaal aantal in het kader van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 opgeleide deelnemers (aandachtsgebied 
1C) 981.850,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Aant. deelnemers 
aan opleidingen 1.177.279,00 
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11.1.2. Prioriteit 2: het versterken van de levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en het 
concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van innovatieve 
landbouwtechnologieën en het duurzaam bosbeheer 

11.1.2.1. 2A) Het verbeteren van de economische prestaties van alle landbouwbedrijven en het faciliteren 
van de herstructurering en modernisering van landbouwbedrijven, met name met het doel de 
marktdeelname en -gerichtheid alsmede de landbouwdiversificatie te vergroten 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T4: percentage landbouwbedrijven met POP-steun voor investeringen in herstructurering of modernisering 
(aandachtsgebied 2A) 52,46 

Aantal landbouwbedrijven met POP-steun voor investeringen in herstructurering of modernisering (aandachtsgebied 2A) 13.229,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

17 Landbouwbedrijven (boerderijen) - totaal 25.217,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Aant. deelnemers 
aan opleidingen 1.016.444,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Totale 
overheidsuitgaven voor opleiding/vaardigheden 13.402.818,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Totale overheidsuitgaven € (opleidingen, uitwisselingen tussen 
landbouwbedrijven, demonstratie) (1.1 tot 1.3) 16.719.789,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Aantal ondersteunde bedrijven voor investeringen in 
landbouwbedrijven (4.1) 13.187,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven voor investeringen in infrastructuur 
(4.3) 0,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale investering € (publiek + privaat) 813.541.667,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven (EUR) (4.1) 284.701.633,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven € 284.701.633,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Aantal begunstigden (bedrijven) met starterssteun voor de 
ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven (6.3) 140,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Totale investering € (publiek + privaat) 9.300.000,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Totale overheidsuitgaven € 1.400.000,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Totale overheidsuitgaven (16.1 + 16.9) 955.721,00 

632 



 

11.1.2.2. 2B) het faciliteren van de instap van goedgeschoolde landbouwers in de landbouwsector, en in het 
bijzonder van de generatiewissel 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T5: percentage landbouwbedrijven met POP-ondersteunde zakelijke ontwikkelingsplannen/investeringen voor jonge 
landbouwers (aandachtsgebied 2B) 5,55 

Aantal landbouwbedrijven met POP-ondersteunde zakelijke ontwikkelingsplannen/investeringen voor jonge landbouwers 
(aandachtsgebied 2B) 1.400,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

17 Landbouwbedrijven (boerderijen) - totaal 25.217,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Aant. deelnemers 
aan opleidingen 12.836,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Totale 
overheidsuitgaven voor opleiding/vaardigheden 10.990.556,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Totale overheidsuitgaven € (opleidingen, uitwisselingen tussen 
landbouwbedrijven, demonstratie) (1.1 tot 1.3) 10.990.556,00 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) Aantal geadviseerde begunstigden (2.1) 998,00 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) Totale overheidsuitgaven (2.1 + 2.3) 6.948.567,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Aantal begunstigden (bedrijven) met starterssteun voor jonge 
landbouwers (6.1) 1.344,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) 
Aantal begunstigden (bedrijven) dat wordt gesteund bij 
investeringen in niet-agrarische activiteiten in 
plattelandsgebieden (6.4) 

0,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Aantal begunstigden (bedrijven) dat een 
overdrachtsvergoeding ontvangt (6.5) 0,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Totale investering € (publiek + privaat) 280.025.000,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Totale overheidsuitgaven (EUR) (6.1) 56.330.251,00 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) Totale overheidsuitgaven € 56.330.251,00 
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11.1.3. Prioriteit 3: bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de verwerking en 
afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw 

11.1.3.1. 3A) Verbeteren van het concurrentievermogen van de primaire producenten door hen beter te 
integreren in de agrovoedselketen met behulp van kwaliteitsregelingen, het toevoegen van waarde aan 
landbouwproducten, het bevorderen van landbouwafzet op plaatselijke markten en korte toeleveringsketens, 
producentengroeperingen en -organisaties en brancheorganisaties 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T6: percentage landbouwbedrijven dat steun ontvangt om deel te nemen aan kwaliteitsregelingen, lokale markten en 
korte toeleveringsketens, en producentengroeperingen/-organisaties (aandachtsgebied 3A) 4,76 

Aantal landbouwbedrijven dat steun ontvangt om deel te nemen aan kwaliteitsregelingen, lokale markten en korte 
toeleveringsketens, en producentengroeperingen/-organisaties (aandachtsgebied 3A) 1.200,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

17 Landbouwbedrijven (boerderijen) - totaal 25.217,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) 
Aantal ondersteunde acties voor investeringen (bv. in 
landbouwbedrijven, verwerking en afzet van agr. producten) 
(4.1 en 4.2) 

60,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale investering € (publiek + privaat) 31.250.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven € 12.500.000,00 

M09: Oprichten van een producentengroeperingen en 
organisaties (art. 27) 

Aantal gesteunde concrete acties (opgerichte 
producentengroeperingen) 14,00 

M09: Oprichten van een producentengroeperingen en 
organisaties (art. 27) 

Aantal ondersteunde bedrijven dat deelneemt aan 
producentengroeperingen 1.230,00 

M09: Oprichten van een producentengroeperingen en 
organisaties (art. 27) Totale overheidsuitgaven (€) 2.050.000,00 
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11.1.3.2. 3B) Steunen van risicopreventie en -beheer op landbouwbedrijfsniveau 

Er zijn geen maatregelen geselecteerd in de strategie voor dit aandachtsgebied. 
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11.1.4. P4: Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen met betrekking tot landbouw en 
bosbouw 

Landbouw 
Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Aant. deelnemers 
aan opleidingen 147.999,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Totale 
overheidsuitgaven voor opleiding/vaardigheden 3.383.016,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Totale overheidsuitgaven € (opleidingen, uitwisselingen tussen 
landbouwbedrijven, demonstratie) (1.1 tot 1.3) 7.645.958,00 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) Aantal geadviseerde begunstigden (2.1) 1.779,00 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) Totale overheidsuitgaven (2.1 + 2.3) 9.105.437,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Aantal acties ter ondersteuning van niet-productieve 
investeringen (4.4) 2.875,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale investering € (publiek + privaat) 4.600.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven € 4.600.000,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor het opstellen van plannen 
voor dorpsontwikkeling en N2000/HNW-gebiedsbeheer (7.1) 0,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) Totale overheidsuitgaven (€) 18.070.000,00 

M10: Agromilieu (art. 28) Oppervlakte (ha) agromilieu (10.1) 38.399,00 

M10: Agromilieu (art. 28) Overheidsuitgaven voor de instandhouding van genetische 
hulpbronnen (10.2) 0,00 

M10: Agromilieu (art. 28) Totale overheidsuitgaven (€) 167.252.450,00 

M11: Biologische landbouw (art. 29) Oppervlakte (ha): conversie naar biologische landbouw (11.1) 2.100,00 

M11: Biologische landbouw (art. 29) Oppervlakte (ha): behoud van biologische landbouw (11.2) 5.300,00 

M11: Biologische landbouw (art. 29) Totale overheidsuitgaven (€) 11.904.321,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Totale overheidsuitgaven (16.1 + 16.9) 877.148,00 

Bosbouw 
Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.1) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.2) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.3) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.4) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Aantal begunstigden voor preventieve maatregelen (8.3) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.5) 3.226.924,00 
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verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Aantal concrete acties (investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en ecologische waarde van bos-ecosystemen) (8.5) 1.200,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Gebieden waar investeringen zijn gedaan ter verbetering van 
de veerkracht en de ecologische waarde van bos-ecosystemen 
(8.5) 

1.270,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.6) 0,00 
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11.1.4.1. 4A) het herstellen, in stand houden en versterken van biodiversiteit, met inbegrip van Natura 
2000-gebieden, en in gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen, en van landbouw met een 
hoge natuurwaarde, alsook van de toestand van de Europese landschappen 

Landbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T9: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter ondersteuning van de biodiversiteit en/of landschappen 
(aandachtsgebied 4A) 1,96 

Landbouwgrond onder beheerscontracten ter ondersteuning van de biodiversiteit en/of landschappen (ha) (aandachtsgebied 4A) 12.101,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

18 Agrarisch gebied - totaal OCG 616.860,00 

Bosbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T8: percentage bos / andere beboste gebied onder beheerscontracten ter ondersteuning van de biodiversiteit 
(aandachtsgebied 4A) 0,32 

Bos / ander bebost gebied onder beheerscontracten ter ondersteuning van de biodiversiteit (ha) (aandachtsgebied 4A) 600,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

29 Bosgrond en andere beboste grond (000) - totaal 185,70 
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11.1.4.2. 4B) Verbeteren van het waterbeheer, met inbegrip van het beheer van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen 

Landbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T10: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het waterbeheer (aandachtsgebied 4B) 4,68 

Landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het waterbeheer (ha) (aandachtsgebied 4B) 28.864,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

18 Agrarisch gebied - totaal OCG 616.860,00 

Bosbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T11: percentage bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het waterbeheer (aandachtsgebied 4B) 0 

Bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het waterbeheer (ha) (aandachtsgebied 4B) 0,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

29 Bosgrond en andere beboste grond (000) - totaal 185,70 
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11.1.4.3. 4C) het voorkomen van bodemerosie en het verbeteren van bodembeheer 

Landbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T12: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van bodembeheer en/of ter voorkoming van 
bodemerosie (aandachtsgebied 4C) 1,36 

Landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie (ha) 
(aandachtsgebied 4C) 8.415,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

18 Agrarisch gebied - totaal OCG 616.860,00 

Bosbouw 
Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T13: percentage bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van bodembeheer en/of ter voorkoming van 
bodemerosie (aandachtsgebied 4C) 0 

Bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie (ha) 
(aandachtsgebied 4C) 0,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

29 Bosgrond en andere beboste grond (000) - totaal 185,70 
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11.1.5. P5: Het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie en het steunen van de overstap naar een koolstofarme 
en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voeding- en de bosbouwsector 

11.1.5.1. 5A) Bevorderen van een efficiënter watergebruik in de landbouwsector 

Er zijn geen maatregelen geselecteerd in de strategie voor dit aandachtsgebied. 
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11.1.5.2. 5B) Bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en de 
voedselverwerkingssector 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T15: Totale investering voor energie-efficiëntie (EUR) (aandachtsgebied 5B) 218.000.000,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Aant. deelnemers 
aan opleidingen 0,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Opleiding/aanleren van vaardigheden (1.1) - Totale 
overheidsuitgaven voor opleiding/vaardigheden 0,00 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) Totale overheidsuitgaven € (opleidingen, uitwisselingen tussen 
landbouwbedrijven, demonstratie) (1.1 tot 1.3) 1.867.176,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) 
Aantal ondersteunde acties voor investeringen (in 
landbouwbedrijven, verwerking en afzet van agr. producten) 
(4.1, 4.2 en 4.3) 

5.850,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale investering € (publiek + privaat) 218.000.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven € 68.275.943,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Totale overheidsuitgaven (16.1 + 16.9) 717.623,00 
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11.1.5.3. 5C) het faciliteren van de levering en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, van 
bijproducten, afvalmateriaal en van residuen en andere non-food-grondstoffen ten bate van de bio-
economie 

Er zijn geen maatregelen geselecteerd in de strategie voor dit aandachtsgebied. 
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11.1.5.4. 5D) Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de landbouw 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

GVE's waarop investeringen in het beheer van de veestapel met het oog op het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en/of ammoniak betrekking hebben (aandachtsgebied 5D) 177.000,00 

T17: percentage GVE's waarop investeringen in het beheer van de veestapel met het oog op het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en/of ammoniak betrekking hebben (aandachtsgebied 5D) 6,33 

T18: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 
en/of ammoniak (aandachtsgebied 5D) 2,88 

Landbouwgrond onder beheerscontracten gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en/of ammoniak (ha) 
(aandachtsgebied 5D) 17.781,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

21 Grootvee-eenheden - totaal 2.794.942,00 

18 Agrarisch gebied - totaal OCG 616.860,00 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Aantal ondersteunde acties voor investeringen (bv. 
mestopslag, mestverwerking) (4.1, 4.4 en 4.3) 5.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) 
Grootvee-eenheden betrokken bij investeringen in veehouderij 
met het oog op het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen en ammoniak 

177.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale investering € (publiek + privaat) 470.000.000,00 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) Totale overheidsuitgaven € 132.132.713,00 

M10: Agromilieu (art. 28) Oppervlakte (ha) (bv. groenbedekking, combinatieteelt 
verminderde bemesting, extensivering...) 17.781,00 

M10: Agromilieu (art. 28) Totale overheidsuitgaven (€) 37.309.939,00 
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11.1.5.5. 5E) Bevorderen van koolstofbehoud en -vastlegging in de landbouw- en de bosbouwsector 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T19: percentage landbouwgrond en bosgrond onder beheerscontracten die bijdragen aan koolstofvastlegging en -behoud 
(aandachtsgebied 5E) 0,05 

Landbouw- en bosgrond onder beheer om koolstofvastlegging/conservering te bevorderen (ha) (aandachtsgebied 5E) 370,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

18 Agrarisch gebied - totaal OCG 616.860,00 

29 Bosgrond en andere beboste grond (000) - totaal 185,70 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Te bebossen oppervlakte (ha) (instelling - 8.1) 680,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.1) 4.540.000,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

In te stellen oppervlakte (ha) aan boslandbouwsystemen (8.2) 150,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.2) 500.000,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.3) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.4) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.5) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-
26) 

Aantal concrete acties (investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en ecologische waarde van bos-ecosystemen) (8.5) 0,00 

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en 
verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) Totale overheidsuitgaven (EUR) (8.6) 0,00 
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11.1.6. P6: Het bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in 
plattelandsgebieden 

11.1.6.1. 6A) het faciliteren van diversificatie, creatie en ontwikkeling van kleine ondernemingen, alsook 
van werkgelegenheid 

Er zijn geen maatregelen geselecteerd in de strategie voor dit aandachtsgebied. 
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11.1.6.2. 6B) Stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden 

Streefwaarde-indicator(en) 2014-2020 

Naam van de streefwaarde-indicator Streefwaarde (2023) 

T21: percentage van de plattelandsbevolking dat onder strategieën voor plaatselijke ontwikkeling valt (aandachtsgebied 
6B) 71,73 

Plattelandsbevolking die onder strategieën voor plaatselijke ontwikkeling valt (aandachtsgebied 6B) 1.000.000,00 

T22: percentage van de plattelandsbevolking dat voordeel haalt uit verbeterde diensten / infrastructuur (aandachtsgebied 
6B) 15,06 

T23: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen (Leader) (aandachtsgebied 6B) 80,00 

Nettobevolking die voordeel haalt uit verbeterde diensten 210.000,00 

Contextindicator gebruikt als noemer voor de doelgroep 

Naam van de contextindicator Waarde basisjaar 

1 Bevolking - platteland 2,47 

1 Bevolking - intermediair 19,41 

1 Bevolking - totaal 6.372.575,00 

1 Bevolking - specifieke plattelandsdefinitie gebruikt voor doelwaarden T21; T22 en T24 (indien relevant) 0 

Indicator(en) geplande output 2014-2020 

Naam maateenheid Naam van de indicator Waarde 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor het opstellen van plannen 
voor dorpsontwikkeling en N2000/HNW-gebiedsbeheer (7.1) 8,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor investeringen van 
kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van investeringen in 
hernieuwbare energie en energiebesparing (7.2) 

9,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor investeringen in lokale 
basisvoorzieningen voor de plattelandsbevolking (7,4) 36,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor investeringen in 
recreatieve/toeristische infrastructuur (7.5) 10,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor studies/investeringen in 
landelijk cultureel en natuurlijk erfgoed, incl. HNW-locaties 
(7,6) 

11,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Aantal ondersteunde acties voor investeringen in verplaatsing 
van activiteiten omwille van milieu/leefbaarheid (7,7) 24,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) Aantal concrete acties, overige (7.8) 0,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) 

Bevolking die profiteert van verbeterde diensten/infrastructuur 
(7.1, 7.2, 7.4, 7.5,.7.6, 7.7) 210.000,00 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden (art. 20) Totale overheidsuitgaven (€) 13.912.388,00 

M16: Samenwerking (art. 35) Totale overheidsuitgaven (16.1 + 16.9) 8.000.000,00 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Aantal gekozen lokale actiegroepen 12,00 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale Onder lokale actiegroepen vallende bevolking 1.000.000,00 
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ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Totale overheidsuitgaven (EUR): voorbereidende technische 
ondersteuning voor samenwerking (19.1) 240.000,00 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Totale overheidsuitgaven (EUR): ondersteuning voor de 
uitvoering van activiteiten in het kader van vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkelingsstrategieën (19.2) 

24.886.806,00 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Totale overheidsuitgaven (EUR): de voorbereiding en 
uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale 
actiegroep (19.3) 

1.500.000,00 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader 
van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Totale overheidsuitgaven (EUR):  steun voor lopende kosten 
en dynamisering (19.4) 6.952.734,00 
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11.1.6.3. 6C) het verbeteren van de toegankelijkheid, het gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) in plattelandsgebieden 

Er zijn geen maatregelen geselecteerd in de strategie voor dit aandachtsgebied. 
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11.2. Overzicht van de geplande output en de geplande uitgaven per maatregel en per aandachtsgebied (automatisch gegenereerd) 

Maatregelen Indicatoren 
P2 P3 P4 P5 P6 

Totaal 
2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

M01 

Opleiding/aanleren van 
vaardigheden (1.1) - Aant. 
deelnemers aan opleidingen 

1,016,444 12,836 147,999 0 1,177,279 

Opleiding/aanleren van 
vaardigheden (1.1) - Totale 
overheidsuitgaven voor 
opleiding/vaardigheden 

13,402,818 10,990,556 3,383,016 0 27,776,390 

Totale overheidsuitgaven € 
(opleidingen, uitwisselingen 
tussen landbouwbedrijven, 
demonstratie) (1.1 tot 1.3) 

16,719,789 10,990,556 7,645,958 1,867,176 37,223,479 

M02 

Aantal geadviseerde 
begunstigden (2.1) 998 1,779 2,777 

Totale overheidsuitgaven (2.1 
+ 2.3) 6,948,567 9,105,437 16,054,004 

M04 

Totale investering € (publiek 
+ privaat) 813,541,667 31,250,000 4,600,000 218,000,000 470,000,000 1,537,391,667 

Totale overheidsuitgaven € 284,701,633 12,500,000 4,600,000 68,275,943 132,132,713 502,210,289 

M06 

Totale investering € (publiek 
+ privaat) 9,300,000 280,025,000 289,325,000 

Totale overheidsuitgaven € 1,400,000 56,330,251 57,730,251 

M07 Totale overheidsuitgaven (€) 18,070,000 13,912,388 31,982,388 

M08 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.1) 4,540,000 4,540,000 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.2) 500,000 500,000 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.3) 0 0 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.4) 0 0 
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Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.5) 3,226,924 0 3,226,924 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR) (8.6) 0 0 

M09 Totale overheidsuitgaven (€) 2,050,000 2,050,000 

M10 

Oppervlakte (ha) agromilieu 
(10.1) 38,399 38,399 

Oppervlakte (ha) (bv. 
groenbedekking, 
combinatieteelt verminderde 
bemesting, extensivering...) 

17,781 17,781 

Totale overheidsuitgaven (€) 167,252,450 37,309,939 204,562,389 

M11 

Oppervlakte (ha): conversie 
naar biologische landbouw 
(11.1) 

2,100 2,100 

Oppervlakte (ha): behoud van 
biologische landbouw (11.2) 5,300 5,300 

Totale overheidsuitgaven (€) 11,904,321 11,904,321 

M16 Totale overheidsuitgaven 
(16.1 + 16.9) 955,721 877,148 717,623 8,000,000 10,550,492 

M19 

Aantal gekozen lokale 
actiegroepen 12 12 

Onder lokale actiegroepen 
vallende bevolking 1,000,000 1,000,000 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR): voorbereidende 
technische ondersteuning voor 
samenwerking (19.1) 

240,000 240,000 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR): ondersteuning voor de 
uitvoering van activiteiten in 
het kader van vanuit de 
gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën 
(19.2) 

24,886,806 24,886,806 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR): de voorbereiding en 
uitvoering van 
samenwerkingsactiviteiten 
van de lokale actiegroep 

1,500,000 1,500,000 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(19.3) 

Totale overheidsuitgaven 
(EUR): steun voor lopende 
kosten en dynamisering (19.4) 

6,952,734 6,952,734 
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 11.3. Secundaire effecten: identificatie van potentiële bijdragen van plattelandsontwikkelingsmaatregelen/-submaatregelen die onder een bepaald 
aandachtsgebied voor andere aandachtsgebieden/doelstellingen zijn geprogrammeerd 

Aandachtsgebied van 
indicatorplan Maatregel 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

2A 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) X X P X X X 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) X P X X X X X X X X X X 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) P 

M16: Samenwerking (art. 35) X P X X X 

2B 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) X P 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) X P X X X X X X X X X 

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) X P 

3A 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) X P X X X 

M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27) X X P 

5B 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) X P X 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) X P X 

M16: Samenwerking (art. 35) X P X 

5D 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) X P 

M10: Agromilieu (art. 28) X X X X P X 

5E M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) X X X X X P 

6B 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (art. 20) X X P 

M16: Samenwerking (art. 35) X X P 

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (art. 35, Verordening (EU) 
nr. 1303/2013) X X X X X X X X X X X X X X X P 
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P4 (FOREST) M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) P P P X 

P4 (AGRI) 

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) X X P P P X 

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) X X P P P X X X X X 

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) P P P X X X 

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (art. 20) P P P 

M10: Agromilieu (art. 28) P P P X 

M11: Biologische landbouw (art. 29) P P P 

M16: Samenwerking (art. 35) X P P P X 
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11.4. Ondersteunende tabel om weer te geven op welke manier milieumaatregelen/-regelingen geprogrammeerd zijn om één (of meer) 
milieu-/ klimaatdoelstelling(en) te bereiken 

11.4.1. Landbouwgrond 

11.4.1.1. M10: Agromilieu (art. 28) 

Soort concrete 
actie of groep 
van soorten 

concrete actie 

Agromilieuklimaatverbintenisse 
n-typologie 

Totale 
uitgaven 
(EUR) 

Totale 
oppervlakt 
e (ha) per 
maatregel 

of soort 
concrete 

actie 

Biodiversitei 
t FA 4A 

Waterbehee 
r FA 4B 

Bodembehee 
r FA 4C 

Vermindering 
van de 

uitstoot van 
broeikasgasse 

n en 
ammoniak FA 

5D 

Koolstofvastlegging/ 
-behoud FA 5E 

BO11 - aanleg of 
onderhoud 
bufferstrook 
(grasstrook 15 juni) 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

1.821.656,00 362,00  X X X X 

BO26 -
verminderde 
bemesting 
bouwland (100% 
reductie) 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

7.249.488,00 584,00  X X X X 

BO32 - onderhoud 
houtsingel 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

113.500,00 10,00  X X X X 

BO25 -
fosfaatuitmijning 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

2.144.731,00 869,00  X X X 

BO09 - aanleg en 
onderhoud 
erosiedam uit stro 

Bodembedekking, ploegtechnieken, 
minimale bodembewerking, op 
bodembehoud gerichte landbouw 

355.827,00 1,00  X X 

BO12 - aanleg of 
onderhoud 
vluchtstrook 
(grasstrook 22 juni) 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

2.235.230,00 362,00  X X X X 

656 



      

      

         

            

   

   

   

 

   

 

   

BO07 -
faunavoedselgewas 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

16.728.518,0 
0 

1.226,00  X X X 

AMKM04 - 
Verwarringstechnie 
k in de fruitteelt 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

14.891.039,0 
0 

9.025,00  X X X 

BO08 - aanleg of 
onderhoud 
erosiestrook 
(grasstrook) 

Bodembedekking, ploegtechnieken, 
minimale bodembewerking, op 
bodembehoud gerichte landbouw 

2.850.983,00 724,00  X X 

AMKM05 - behoud 
van lokale 
veerassen 

Overige 8.271.471,00  X 

BO23 -
omvormingsbeheer 
houtkanten 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

2.844.014,00 29,00  X X X X 

BO05 - standweide 
15 juni 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

1.172.144,00 175,00  X X X X 

BO04 - uitstel 
beweidingsdatum 
20 mei 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

95.785,00 217,00  X X X X 

BO13 - aanleg en 
onderhoud 
faunastrook 
(gemengde 
grasstrook) 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

5.218.317,20 797,00  X X X X 

BO15 - aanleg en 
onderhoud 
faunastrook plus 
(gemengde 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

9.650.330,80 1.181,00  X X X X 
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grasstrook) 

BO02 -
Instandhouding 
soortenrijk grasland 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

3.506.260,00 292,00  X X X X 

BO30 -
luzernestrook 
hamster 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

140.325,00 30,00  X X X X 

BO24 -
waterkwaliteit 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

10.864.899,0 
0 

11.589,00  X X X 

AMKM03 - 
mechanische 
onkruidbestrijding 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

6.873.665,00 3.801,00  X X X 

BO20 - onderhoud 
(struweel)heg 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

4.703.884,00 35,00  X X X X 

BO29 -
graskruidenstrook 
vogelakker 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

337.050,00 60,00  X X X X 

AMKM02 - teelt 
van vezelvlas en 
vezelhennep met 
verminderde 
bemesting 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

1.500.000,00 1.050,00  X X X X 

BO31 -
hamstervriendelijke 
nateelt 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

29.250,00 90,00  X X X X 

BO16 -onderhoud 
faunastrook plus 
(gemengde 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 

11.043.364,0 
0 

1.449,00  X X X X 
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grasstrook) bomen) 

BO17 - aanleg en 
onderhoud 
bloemenstrook 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

11.569.813,0 
0 

1.449,00  X X X X 

BO01 -
ontwikkeling 
soortenrijk grasland 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

5.262.377,00 584,00  X X X X 

BO14 - onderhoud 
faunastrook 
(gemengde 
grasstrook) 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

7.114.546,00 1.086,00  X X X X 

AMKM01 - teelt 
van 
vlinderbloemigen 

Gewasdiversificatie, gewasrotatie 35.809.939,0 
0 

16.731,00  X X X X X 

BO06 -
kuikenweide 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

1.349.473,00 175,00  X X X X 

BO22 - onderhoud 
knotbomen 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

334.872,00 12,00  X X X X 

BO03 - uitstel 
maaidatum 

Onderhoud van HNW-akkerbouw- en 
graslandsystemen (bijv. maaitechnieken, 
manuele arbeid, laten van winterstoppels in 
akkerlandgebieden), introductie van 
extensief grazen, conversie van akkerland 
naar grasland. 

7.817.407,00 1.052,00  X X X X 

BO28 - luzerne 
vogelakker 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

264.600,00 60,00  X X X X 
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BO10 - aanleg en 
onderhoud 
strategisch gelegen 
grasland 

Bodembedekking, ploegtechnieken, 
minimale bodembewerking, op 
bodembehoud gerichte landbouw 

690.472,00 290,00  X X 

BO18 - onderhoud 
haag 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

6.981.161,00 53,00  X X X X 

BO19 - onderhoud 
kaphaag 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

473.499,00 6,00  X X X X 

BO21 - onderhoud 
houtkant 

Totstandbrenging en onderhoud van 
ecologische kenmerken (bijv. akkerranden, 
bufferzones, bloemenstroken, hagen, 
bomen) 

6.237.624,00 140,00  X X X X 

BO27 -
verminderde 
bemesting grasland 
(100%) 

Beter beheer, vermindering van minerale 
meststoffen en pesticiden (met inbegrip van 
geïntegreerde productie) 

5.095.874,00 584,00  X X X X 

11.4.1.2. M11: Biologische landbouw (art. 29) 

Submaatregel Totale 
uitgaven 
(EUR) 

Totale 
oppervlakte 

(ha) per 
maatregel 

of soort 
concrete 

actie 

Biodiversiteit 
FA 4A 

Waterbeheer 
FA 4B 

Bodembeheer 
FA 4C 

Vermindering 
van de uitstoot 

van 
broeikasgassen 
en ammoniak 

FA 5D 

Koolstofvastlegging/-
behoud FA 5E 

11.1 - betaling voor de overstap naar praktijken en 
methoden voor biologische landbouw 

5.452.161,00 2.100,00  X X X 

11.2 - betaling voor behoud van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden 

6.452.161,00 5.300,00  X X X 
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11.4.1.3. M12: Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water betalingen (art. 30) 

Submaatregel Totale 
uitgaven 
(EUR) 

Totale 
oppervlakte 

(ha) per 
maatregel 

of soort 
concrete 

actie 

Biodiversiteit 
FA 4A 

Waterbeheer 
FA 4B 

Bodembeheer 
FA 4C 

Vermindering 
van de uitstoot 

van 
broeikasgassen 
en ammoniak 

FA 5D 

Koolstofvastlegging/-
behoud FA 5E 

12.1 - compensatie voor Natura 2000-landbouwgebieden 

12.3 - compensatie voor landbouwgebieden die vallen onder 
stroomgebiedsbeheersplannen 

11.4.1.4. M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) 

Submaatregel Totale 
uitgaven 
(EUR) 

Totale 
oppervlakte 

(ha) per 
maatregel 

of soort 
concrete 

actie 

Biodiversiteit 
FA 4A 

Waterbeheer 
FA 4B 

Bodembeheer 
FA 4C 

Vermindering 
van de uitstoot 

van 
broeikasgassen 
en ammoniak 

FA 5D 

Koolstofvastlegging/-
behoud FA 5E 

8.1 - steun voor bebossing/de aanleg van beboste gebieden 4.540.000,00 680,00  X X X 

8.2 - Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van 
systemen voor land- en bosbouw 

500.000,00 150,00  X X X X 
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11.4.2. Bosgebieden 

11.4.2.1. M15: Bos milieu- en klimaatdiensten en bosbescherming (art. 34) 

Soort concrete actie of 
groep van soorten concrete 

actie 

Totale uitgaven (EUR) Totale oppervlakte (ha) per 
maatregel of soort concrete 

actie 

Biodiversiteit FA 4A Waterbeheer FA 4B Bodembeheer 
FA 4C 

11.4.2.2. M12: Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water betalingen (art. 30) 

Submaatregel Totale uitgaven (EUR) Totale oppervlakte 
(ha) per maatregel of 
soort concrete actie 

Biodiversiteit FA 4A Waterbeheer 
FA 4B 

Bodembeheer 
FA 4C 

12.2 - compensatie voor Natura 2000-bosbouwgebieden 

11.4.2.3. M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) 

Submaatregel Totale uitgaven (EUR) Totale oppervlakte 
(ha) per maatregel of 
soort concrete actie 

Biodiversiteit FA 4A Waterbeheer 
FA 4B 

Bodembeheer 
FA 4C 

8.5 - Ondersteuning voor investeringen ter verbetering van de veerkracht 
en de milieuwaarde van bosecosystemen 

3.226.924,00 1.270,00  X X 
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1 1 1 1 

1 1 1 1 

11.5. Programmaspecifieke streefwaarde en output 

Specifieke streefwaarde-indicator(en) 

Code Naam van de 
streefwaarde-

indicator 

Aandachtsgebied Streefwaarde 
voor 2023 

Eenheid 

Specifieke outputindicator(en) 

Code Naam van de 
outputindicator 

Maatregel Aandachtsgebied Geplande 
output 

Eenheid 

663 


