
Nieuwsbrief Agrifood 
Gelderland
2021, nummer 1

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. 

In deze nieuwsbrief:
• Besluitvorming Provinciale Staten kadernota Agrifood
• Vliegende start voor Agroforestry Netwerk Gelderland
• € 53,7 miljoen voor Gelderse plattelandsontwikkeling
• Subsidie voor professionalisering van korte voorzieningsketens
• Subsidieregeling GLB-pilots
• Stimulering biologische melkveehouderij
• Op weg naar een effectief agro-innovatie-ecosysteem
• Goede resultaten retailpilot biologische melk
• Compensatieregelingen gestopte pelsdierhouders
• QuickScan: van welke onderwerpen verwacht u informatie van de provincie?

Provinciale Staten besluiten 31 maart 
over het nieuwe beleid voor Agrifood
Op 31 maart aanstaande gaan Provinciale Staten 
besluiten over de Kadernota Agrifood. Dat is de 
versie die is opgesteld nadat de consultatie over  
de Koersnotitie is gehouden. Over die versie  
hebben de Staten vorige maand gedebatteerd.  
Dat leidde er toe, dat in de nieuwe versie nog 
duidelijker is aangegeven wat de provincie wil 
bereiken met het beleid. De ambities zijn nu 
vastgelegd in KPI’s. Zo zijn er KPI’s voor de land
bouwstructuur (zoals de verkaveling), de economie 
(zoals het verdienmodel), voor inputs in het bedrijf 
(zoals kunstmest en eiwit van nabij) en outputs 
(zoals emissies). 
LTO Noord had richting de Staten al aangegeven  
blij te zijn met het document en de geschetste 
ambities. Als het beleid door PS wordt vastgesteld 
zullen nieuwe instrumenten zoals ondernemers
begeleiding, een omschakel/garantiefonds,  
een pilot voor grondbeleid, agroforestry en een 

landschapsfonds ontwikkeld worden. Zaken als 
POPsubsidies voor innovatie en korte ketens,  
steun voor jonge landbouwers en ook een grondpot 
voor kavelruil zullen worden voortgezet.
Hier vindt u de vergaderstukken 

Vliegende start voor Agroforestry 
Netwerk Gelderland
In september 2020 is in opdracht van provincie 
Gelderland Agroforestry Netwerk Gelderland 
opgericht. Dit netwerk ondersteunt boeren  
bij de omschakeling naar bomenlandbouw.  
In de afgelopen maanden is het netwerk actief  
aan de slag gegaan. 

https://gelderland.notubiz.nl/vergadering/831706/Spoor%202%20-%20Wijsmanzaal


Het netwerk groeit
Agroforestry of bomenlandbouw is een land
bouwsysteem waarbij bomen worden gecombineerd 
met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Het gaat 
om noten, vruchten, voederbomen, enzovoort.  
Bij agrariërs uit onze provincie was er al snel 
aandacht voor de onderwerpen: bomen in de uitloop 
van kippen, verdienmodellen in agroforestry en 
voederbomen. Inmiddels zijn 60 boeren aangesloten 
bij het netwerk en zijn er substudiegroepen rond 
pluimvee en voederbomen/voederhagen. Binnen 
deze subgroepen worden ook (vraaggestuurde) 
themabijeenkomsten gehouden en wil het netwerk 
concrete projecten starten. Rond Vorden hebben 
meerdere boeren en landgoedeigenaren interesse 
om aan de slag te gaan. Het netwerk wil kijken of 
dat gebied een focus gebied kan worden. 

Bedrijfsplannen
Een team specialisten ondersteunt deelnemers  
bij het opstellen van bedrijfsplannen. Hierbij gaat 
het om een beplantingsplan en een inschatting  
van het verdienmodel. Zij krijgen als studiegroep 
twee voorbereidende workshops. Inmiddels hebben 
al 10 agrariërs zich aangemeld. Andere belangstel
lenden met suggesties, vragen of die een bedrijfs 
 plan op willen laten stellen, kunnen een email 
sturen aan trekker van het netwerk Piet Rombouts: 
piet@romboutsagroeco.nl.

Vervolgacties
Vanuit de Provincie werken we eraan om bomen
landbouw op te nemen in een landschapssubsidiere
geling én we onderzoeken hoe de knelpunten in 
regels voor aanplant te verminderen. Daarnaast is 
door het netwerk contact gelegd met agrarische 
natuurcollectieven, waterschappen, landgoederen 
en zijn er gesprekken met Landschapsbeheer 
Gelderland. De reactie is positief, maar er zijn ook 
nog vragen; bijvoorbeeld over het verdienmodel.  
Dat is logisch: we staan aan het begin van een (her)
introductie van een bedrijfssysteem dat verandering 
vraagt in de bedrijfsvoering. Maar bomenlandbouw 
biedt zeker kansen voor een ander verdienmodel 
voor de boer, beter bodem en waterbeheer en 
versterken van biodiversiteit.

€ 53,7 miljoen voor Gelderse 
plattelandsontwikkeling
Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP3) wordt met 2 jaar verlengd. In het programma, 
POP3plus, komt de focus onder meer te liggen op  
de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringloop
landbouw. In totaal is er voor het POP3 in 2021 en 
2022 in Gelderland circa € 53,7 miljoen beschikbaar, 
waarvan € 20,9 miljoen afkomstig is uit Brussel.  
De overige € 32,7 miljoen is afkomstig van  
de provincie, waterschappen en gemeenten. 
Daarnaast is er nog een eigen bijdrage van  
de subsidieontvangers. 

Openstelling Openstellingstermijn

Verplaatsing 
glastuinbouwbedrijven 1 apr  12 mei 2021

Professionalisering  
Korte ketens 1 apr  20 mei 2021

Innovatieve concepten 3 mei  14 juni 2021

Innovatie stallen 
kalverhouderij 3 mei  13 juli 2021

Jonge landbouwers 6 dec 2021  7 feb 2022

LEADER Achterhoek doorlopend

Wanneer een POP3 of POP3plus subsidieregeling is 
opengesteld, vindt u tijdens de openstellingsperiode 
op de subsidiepagina (www.gelderland.nl/
subsidies) alle informatie over de betreffende 
regeling.

Verdere informatie over alle  
Europese subsidies treft u aan op: 
www.gelderland.nl/Europesesubsidies

Landelijke openstellingen
Daarnaast zorgt het Rijk voor de landelijke 
subsidieregelingen. Meer informatie over de 
landelijke openstellingen is te vinden op de website 
van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO): www.rvo.nl

EU Herstelfonds
De uitbraak van het coronavirus raakte ook 
landbouwbedrijven. Om hen te ondersteunen 
maakte de Europese Commissie een deel van het 
Europees Herstelfonds vrij voor de landbouw. 
Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de 
komende 2 jaar € 52,4 miljoen krijgen voor de 
plattelandsontwikkeling en met name duurzaam 
economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen 
beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn.

Wij ondersteunen uw ideeën
en initiatieven

mailto:piet%40romboutsagroeco.nl?subject=
https://www.gelderland.nl/subsidies
https://www.gelderland.nl/subsidies
https://www.gelderland.nl/Europese-subsidies
https://www.rvo.nl


Subsidie voor 
professionalisering van  
korte voorzieningsketens
In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor  
zorgen dat voedsel met maximaal één tussenstap  
op het bord van de consument terecht komt. 
 Om de samenwerking bij deze initiatieven verder  
te brengen stellen we subsidie beschikbaar.  
We denken hierbij aan plannen voor gezamenlijke 
bewerking van producten, het ontwikkelen van  
een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe 
afnemers of grote verbetering in bedrijfsvoering. 
Het is één van de stappen die we belangrijk vinden 
met het oog op meer duurzame landbouw met een 
goed verdienmodel voor agrarische ondernemers.  

Regionale verwerking en logistieke bundeling
Met deze subsidie ondersteunen we bestaande 
initiatieven om verder te professionaliseren en 
samenwerking te versterken. Dit was ook één van 
de aanbevelingen uit onderzoek van de Wageningen 
Universiteit (WUR) in 2019. Het gaat er hierbij onder 
andere om dat het mogelijk en lonend wordt om  
de agrarische producten in de regio te verwerken. 
Voor bijvoorbeeld melk en vlees blijft het aandeel in 
de korte keten nu nog achter, omdat deze producten 
meer bewerking vragen voor consumptie. Ook 
willen afnemers zoals bedrijfsrestaurants steeds 
meer groenten die bij aflevering al zijn gewassen  
en gesneden. Als samen wordt gewerkt om 
producten te verwerken, worden meer producten 
beschikbaar in de korte keten. Daardoor wordt de 
korte keten aantrekkelijker voor consumenten en 
afnemers. Maar ook de logistiek is een uitdaging  
als het gaat om korte ketens. Het vervoer moet 
voldoen aan allerlei hygiëneeisen en is vaak een 
grote kostenpost. Doordat verschillende initiatieven 
hierbij samenwerken, ontstaan nieuwe kansen.

Professionaliseren korte ketens
U kunt subsidie aanvragen tussen 1 april en  
20 mei 2021. De subsidie is bedoeld om samen een 
projectplan te schrijven om een bestaande korte 
keten door vernieuwing te professionaliseren,  
en/of om zo’n plan uit te voeren.  Er moeten 
minstens één streekproducent, één gemeente en 
één afnemer meedoen. In totaal is een bedrag van  
€ 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per 
aanvraag is minimaal € 35.000. 
Lees meer op de pagina over de subsidieregeling 
Korte Voorzieningsketens april 2021. 

Subsidieregeling GLB-pilots
Op 1 maart opent de rijkssubsidieregeling voor 
pilots voor het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB). Het subsidie is bedoeld  
voor collectieven die aan agrarisch natuur en 
landschapsbeheer doen (ANLb) en voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden met dezelfde 
doelstelling. Via deze pilots wordt informatie en 
inzicht verzameld om te komen tot een zo goed 
mogelijke invulling van het nieuwe GLB in de 
praktijk. Het ministerie van LNV stelt hiervoor  
€ 17,3 mln beschikbaar. Meer informatie over  
deze regeling vindt u op www.toekomstglb.nl en  
op de website van de RVO: www.rvo.nl.

https://www.gelderland.nl/Subsidies/POP3-Professionalisering-korte-voorzieningsketens
https://www.gelderland.nl/Subsidies/POP3-Professionalisering-korte-voorzieningsketens
https://www.toekomstglb.nl/
https://www.rvo.nl


Stimulering biologische 
melkveehouderij
Op 5 februari is een eerste onlinebijeenkomst 
geweest voor biologische melkveehouders uit 
Gelderland die op zoek zijn naar een studiegroep  
om informatie en kennis rondom melkveehouderij 
uit te wisselen. De bijeenkomst werd bezocht door  
7 enthousiaste melkveehouders verspreid over heel 
Gelderland. Onderwerpen die genoemd werden  
om over te leren zijn o.a. de bodem, productiviteit 
van grasland, natuurgrond, eigen eiwitteelt en  
de meerwaarde van het boerenbedrijf voor  
de omgeving.
 
Op 12 februari organiseerde Bionext samen met 
adviseur Kees Water (Ekopart) en René Cruijsen 
(EKOHolland) een webinar voor melkveehouders 
die geïnteresseerd zijn in omschakelen naar 
biologisch. In deze interessante bijeenkomst 
werden de deelnemers geïnformeerd over 
kengetallen in de biologische bedrijfsvoering,  
waar je aan moet voldoen als biologische boer  
en ook hoe de markt voor biologische melk  
eruitziet. Die blijkt positief, want de biologische 
melkcoöperatie EKOHolland is op zoek naar  
nieuwe leden!
 
Op 26 maart organiseert Bionext een volgend 
webinar over het aanbod en gebruik van 
natuurgrond in samenwerking met terrein
beheerders. Later in het jaar zullen er (indien 
mogelijk) fysieke bijeenkomsten plaatsvinden  
over bijvoorbeeld ruwvoerproductie, eiwitteelt  
en de bodem.
 
Kijk voor meer informatie op bionext.nl.  
Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze 
bijeenkomsten? Neem contact op met projectleider 
Gerdine Kaptijn via kaptijn@bionext.nl

Fotograaf: Bart Fischer 

Op weg naar een effectief  
agro-innovatie-ecosysteem
Eén van de doelen van de Kadernota Agrifood is  
het vergroten van het innovatief vermogen van  
de sector. Denk aan innovaties die passen bij  
de maatschappelijke opgaven, die bijdragen aan  
de continuïteit van het bedrijf, aan het verbeteren 
van de omgevingskwaliteit of aan bijv. 
energietransitie.
Er is nu een rapport opgeleverd waarin is gekeken 
hoe het Gelderse ‘agro innovatie ecosysteem’ 
versterkt kan worden. Met ‘agro innovatie eco 
systeem’ wordt de verbinding tussen de primaire 
sector en bijv. kennisinstellingen of innovatie
adviseurs bedoeld.
Het rapport concludeert dat er in Gelderland  
sprake is van meerdere systemen, op meerdere 
niveaus. Naast de WUR zijn ook kennisinstel  
lingen van buiten de provincie van belang voor  
het functioneren van de Gelderse ecosystemen.  
Er zijn in Gelderland veel netwerkorganisaties, 
zoals de Innovatie Coöperatie, het Poultry  
Expertise Center en Greenport Gelderland,  
en ook veel proeftuinen. 
Veel ontwikkelde en beproefde innovaties vinden 
niet automatisch hun weg naar boeren. Vaak is  
de kennis en informatie aanbodgericht. Er valt  
meer winst te behalen door meer ondernemers bij 
de kennis en innovatieinitiatieven te betrekken. 
Daarom wordt voorgesteld ‘innovatiemakelaars’  
aan te stellen, die individuele boeren inspireren, 
ondersteunen en verbinden bij innovaties.  
De provincie gaat dit rapport bespreken in  
de diverse netwerkverbanden, om te kijken  
of hiervoor voldoende draagvlak is.
Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken  
zou dan, in de gebieden waar draagvlak is,  
tot (tijdelijke) aanstelling van innovatiemakelaars 
overgegaan kunnen worden.
Hier vindt u het rapport: “Naar een effectief 
werkend agro innovatieecosysteem”

https://bionext.nl
mailto:kaptijn%40bionext.nl?subject=
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Werk-en-ondernemen/DOC_Effectief_werkend_agrifood_innovatiesysteem_Eindrapport.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Werk-en-ondernemen/DOC_Effectief_werkend_agrifood_innovatiesysteem_Eindrapport.pdf
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Goede resultaten pilot retail 
biologische melk
Zijn er te weinig biologische boeren of is er te 
weinig vraag naar biologische producten? Die vraag 
komt vaak naar voren als het gaat over hoe de biolo
gische sector in Nederland vergroot kan worden.  
De provincie Gelderland gaf opdracht om uit te 
zoeken hoe de markt naar biologische producten 
gestimuleerd kan worden. Dat kan relatief gemak
kelijk, zo blijkt uit een pilot. De totale verkoop van 
biologische melk steeg in deze pilot, uitgevoerd in 
twee Gelderse filialen van Coop, met 19% en liep bij 
bepaalde maatregelen op tot wel 72%.  
Klik hier om meer te lezen over de resultaten.

Compensatieregelingen voor 
gestopte pelsdierhouders
Op 8 januari van dit jaar is het verbod op  
de pelsdier houderij ingegaan. Daardoor moeten 
pelsdierhouders drie jaar eerder dan verwacht 
stoppen met het bedrijf. Ze kunnen daarom in 
aanmerking komen voor nadeelcompensatie.  
Vanaf 1 maart tot uiterlijk 30 augustus 2021 kan  
dit worden aangevraagd via een formulier op  
de website van RVO. 
Eerder is al een webinar gehouden, waarin  
vele vragen van pelsdierhouders, maar ook  
van beleidsambtenaren zijn gesteld. De veel 
gestelde vragen en hun antwoorden staan op  
www.rvo.nl/nadeelcompensatiepelsdierhouderij. 
Er komt daarnaast een subsidieregeling voor  
sloop en ombouwkosten van pelsdierhouderijen. 
Het ministerie van LNV heeft de subsidieregeling  
op het sloopaspect zo aangepast dat deze voldoet  
aan de voorwaarden van het Tijdelijke Covid
steunkader. De regeling is naar de Tweede kamer 
gestuurd; deze moet nog reageren. Daarna volgt 
nog advies van de Raad van State en wordt de 
Europese Commissie om goedkeuring gevraagd. 
Pelsdierhouders wordt om die reden geadviseerd 
nog te wachten met het slopen of ombouwen van  
de stallen.

QuickScan: Van welke 
onderwerpen verwacht u 
informatie van de provincie?
Veel partijen en personen helpen ons met  
het realiseren van de doelen als genoemd in  
de nota Agrifood. Deze brede groep van participanten 
noemen we ons ‘agrarisch netwerk’.  
Wij beschouwen u als lid van dat netwerk.  
Met deze korte enquête willen wij inzicht krijgen  
in uw behoefte als het gaat om communicatie vanuit 
de provincie. Van welke onderwerpen verwacht u 
informatie van de provincie, via welke middelen en 
kanalen en met welk doel? Het kost u twee minuten 
van uw tijd. Ga hier naar de enquête. Wilt u deze 
vragen voor 22 maart beantwoorden?

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
het team Agrifood van provincie Gelderland.  
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen  
rechten worden ontleend. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder  
heeft aangegeven hiervoor belangstelling te  
hebben. Wilt u ook een abonnement op  
de nieuwsbrief, of deze beëindigen?  
Mailt u dan naar agrifood@gelderland.nl

Heeft u vragen over een onderwerp?  
Of een suggestie voor een volgende  
nieuwsbrief? Die ontvangen wij graag.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

https://www.biojournaal.nl/article/9286089/verkoop-biologische-melk-relatief-gemakkelijk-te-stimuleren/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/nadeelcompensatie-vervroegd-verbod-pelsdierhouderij
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/InventarisatieCommunicatiebehoefte.aspx
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