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Nieuwsbrief Agrifood 
Gelderland

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: 
• Nieuwe subsidieregeling voor duurzame kalverhouderij
• Resultaat Quick Scan: Goed geïnformeerd!
• Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie opent
• Wijziging subsidieregeling voor jonge landbouwers
• Platform voor natuurinclusieve landbouw Gelderland online
• Meer biologisch melkvee in Gelderland
• Bedrijfsoverstijgende aanpak voor agroforestry in Lochem en Bronckhorst
• Pasgeboren geiten lammeren kunnen op eigen bedrijf blijven
• Natuurinclusiever boeren en kringlopen sluiten
• Onderzoek naar producten korte ketens
• Foodvalley lanceert Podcast over nieuwe verdienmodellen

SAVE THE DATE webinar Agrifood op 14 juni, vanaf 19.30 uur (online).
Op maandagavond 14 juni verzorgt het team Agrifood in samenwerking 
met Wing een webinar over de provinciale Kadernota Agrifood. Daarbij 
is gedeputeerde Peter Drenth te gast in de uitzending, die voor alle 
belangstellenden te volgen is.
Aanmelding is niet nodig, u ontvangt als abonnee van deze nieuwsbrief 
van ons een uitnodiging.



Nieuwe subsidieregeling voor duurzame 
kalverhouderij

Gelderse kalverhouders die overstappen op een 
duurzaam en vernieuwend stalsysteem kunnen 
daarvoor subsidie krijgen. Provincie Gelderland stelt 
hiervoor €10,5 miljoen beschikbaar. Een voorwaarde 
voor de subsidie is dat ook wordt gemeten wat het 
effect van het stalsysteem is op uitstoot. De 
maatregel maakt deel uit van de Gelderse 
stikstofaanpak om de stikstofbelasting op kwetsbare 
Natura 2000-gebieden omlaag te brengen en de 
betrokken sectoren te verduurzamen. 

Provincie Gelderland wil een duurzaam toekomst-
perspectief voor de kalverhouderij. Hiervoor is vorig 
jaar €30 miljoen uitgetrokken. €20 miljoen is al 
eerder beschikbaar gesteld voor de opkoopregeling 
kalverhouderij, voor ondernemers die geen toekomst 
meer zien voor hun bedrijf. Nu komt er nog eens 
€10,5 miljoen vrij voor ondernemers die juist wel 
perspectief zien en willen verduurzamen. 

De subsidieregeling die nu wordt opengesteld is 
gericht op kalverhouders. Provincie Gelderland kiest 
hiervoor omdat voor deze sector tot nu toe landelijk 
nauwelijks geld beschikbaar is. Dat heeft te maken 
met het ontbreken van voldoende erkende stal-
systemen. Een erkend stalsysteem is een voorwaarde 
om in aanmerkingen te komen voor landelijke 
subsidieregelingen. Vanuit de Gelderse Stikstof-
aanpak zetten we nu voor de kalverhouderij in op 
een uitbreiding van nieuwe erkende stalsystemen, 
die bijdragen aan het oplossen van de stikstof-
problematiek. Door de verplichting om ook het effect 
van de stalaanpassing te meten is straks ook 
duidelijk welke vernieuwing van het meest bijdraagt 
aan het verminderen van de uitstoot.

Tussen 3 mei en 12 juli kunnen samenwerking-
verbanden met daarbij minimaal één Gelderse 
kalverhouder subsidie aanvragen. De subsidie is 
onderdeel van het Plattelelandsontwikkelings-
programma POP3. Lees meer informatie op de pagina 
over de subsidieregeling Innovatie Kalverhouderij. 

Resultaat Quick Scan: Goed 
geïnformeerd!

In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij u als lid van 
ons agrarische netwerk om een korte vragenlijst in te 
vullen over communicatie vanuit de provincie als het 
gaat over de kadernota Agrifood en gerelateerde 
onderwerpen. We hebben ruim 100 reacties 
ontvangen, hartelijk dank daarvoor!
De variatie van organisaties in ons netwerk is 
bijzonder groot. We hebben reacties gekregen van 
uiteenlopende (belangen)organisaties zoals boeren-
bedrijven, stichtingen, adviesbureaus, onderwijs, 
gemeenten en natuurorganisaties. Een aantal 
onderwerpen waarover u geïnformeerd wilt worden, 
en vaker terugkeren zijn: subsidies en regelingen, 
natuurvriendelijke landbouw, stikstof, verdien-
modellen, agrarisch natuurbeheer en 
ontwikkelingen van het beleid.

Uit de reacties blijkt ook dat de leden uit het netwerk 
de nieuwsbrief van Agrifood een goed middel vinden 
om op de hoogte te blijven. Daarnaast worden Webinars 
en de nog in te richten pagina’s over Agrifood 
gedeeld op ons online platform: Sprekend Gelderland
De redenen waarvoor de leden graag informatie van 
ons krijgen, zijn vooral het kennis delen met de 
achterban, meepraten en -denken. Daarna volgen 
kennis vergroten en het gebruik maken van een 
(subsidie)regeling.

Op de vraag wat u nog nodig heeft van de provincie 
is heel uiteenlopend geantwoord. Niet iedereen heeft 
deze vraag ingevuld. Enkele voorbeelden die wat 
vaker zijn genoemd: Duidelijkheid over de rol van de 
provincie, heldere en duidelijke informatie over 
doelen en middelen en wat ermee te kunnen. Tijdige 
informatie over regelingen. 

Op basis van deze informatie gaan wij de inzet van 
onze communicatiemiddelen kritisch bekijken. We 
werken aan een gedegen basis van waaruit we u goed 
op de hoogte kunnen houden en betrekken bij de 
ontwikkelingen op het gebied van Agrifood. Met als 
doel om samen agrarische ondernemers in 
Gelderland te inspireren om naast een gezonde 
bedrijfsvoering ook bij te dragen aan een duurzame 
land- en tuinbouw in Gelderland.

https://www.gelderland.nl/Subsidies/POP3-Innovatie-Kalverhouderij
https://sprekend.gelderland.nl/default.aspx


De komende twee jaren gaat de subsidieregeling voor 
Jonge Landbouwers veranderen. Deze zal onderdeel 
worden van een nieuwe investerings regeling die 
wordt gevoed door middelen uit het Europese 
Economische Herstelfonds (EHF). Dat betekent: veel 
meer geld en hogere financierings percentages. Jonge 
agrariërs kunnen een top up krijgen van 15%. De 
aanvraagdrempel wordt hoger; de minimale te 
verlenen subsidie komt op € 30.000 te liggen. 
Komende zomer start een communicatietraject voor 
de regelingen, zodat potentiële aanvragers ruim de 
tijd hebben om over de mogelijkheden na te denken.  
Hier vindt u meer nieuws over de extra EU-middelen 
voor corona-herstel landbouw.

Platform voor Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland online 

Gelderse boeren die meer willen doen met 
natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij het 
Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. 
Met de lancering van de nieuwe website  
www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl is er 
nu digitaal toegang tot informatie, voorbeelden en 
mogelijkheden voor ondersteuning. 

Het platform is een mooi startpunt om aan de slag te 
gaan met natuurinclusieve landbouw. Je doet er 
gemakkelijk kennis en inspiratie op. En er komen 
regelmatig ondernemers aan het woord, die laten 
zien wat in de praktijk mogelijk is. Vanuit het 
Platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan, 
die bijdragen aan de doelstelling om alle boeren in 
Gelderland te verleiden om met een vorm van 
natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan en zo 
de natuur versterken. 

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland 
is een vervolg op het Actieplan Natuur inclusieve 
landbouw Gelderland. Ook de Provincie steunt dit 
initiatief als partner én heeft voor de komende jaren 
5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten 
en het online platform te ondersteunen. 
Meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van het 
Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. 

Subsidiemodule Agrarische 
Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en 
Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open.  
Klik hier voor het openstellingsbesluit. Vraag vanaf 
31 mei een voucher aan via het RVO-loket voor een 
bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus 
stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach 
stikstof. 
• Voor bedrijfsadvies op maat (4200 vouchers 

beschikbaar) over kringlooplandbouw of 
duurzaam ondernemerschap kiest u eerst het 
onderwerp waar u advies over wilt. Vervolgens 
kiest u de onafhankelijk erkende bedrijfs adviseur, 
gekoppeld aan het gekozen onderwerp uit het 
BAS-register. De lijst van adviseurs vindt u op de 
website van RVO. 
U kunt deze vouchers ook bundelen, zodat er 
gezamenlijk advies kan worden ingewonnen met 
andere agrarische ondernemers. 

• Met een voucher voor een cursus stikstof in de 
landbouw (650 beschikbaar) kunt u een 
verdiepings cursus stikstof in de landbouw volgen 
bij één van de groene hogeronderwijsinstellingen 
(Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall 
Larenstein en Wageningen University & Research/
Wageningen Academy).  
Meer informatie over de cursus vindt u hier.

• Bedrijfsadviseurs kunnen een voucher voor de 
cursus bedrijfscoach stikstof (180 beschikbaar).  
De cursus is specifiek gericht op agrarische 
adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag 
willen en wordt gevolgd bij een van de groene 
hogeronderwijsinstellingen. Voor deze cursus 
geldt een eigen bijdrage van 50% van de kosten. 
Klik hier voor meer informatie.  

Subsidieregeling voor jonge landbouwers

Er is blijvend hoge belangstelling voor de subsidie-
regeling voor jonge landbouwers. In 2020 zijn er in 
Nederland ruim 600 aanvragen gedaan, waarvan 85 
in Gelderland. Jonge boeren willen vooral investeren 
in de energietransitie en maatregelen voor beter 
bodembeheer, zoals niet-kerende grondbewerkings-
machines zijn in opkomst. Ook de emissiearme 
vloeren zijn populair en dat is goed nieuws voor de 
stikstofreductie. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/04/524-miljoen-vanuit-europa-voor-corona-herstel-landbouw#:~:text=Nederland%20ontvangt%20in%202021%20en,de%20landbouw%20uit%20de%20coronacrisis.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/04/524-miljoen-vanuit-europa-voor-corona-herstel-landbouw#:~:text=Nederland%20ontvangt%20in%202021%20en,de%20landbouw%20uit%20de%20coronacrisis.
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/contact/nieuwsbrief/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/contact/nieuwsbrief/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21184.html#d17e54
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-duurzamere-landbouw
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-over-duurzamere-landbouw-voor-agrari%C3%ABrs
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/erkende-agrarische-bedrijfsadviseurs
https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/verdiepingscursus-stikstof-in-de-landbouw
https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/opleiding-bedrijfscoach-stikstof


Meer biologisch melkvee in Gelderland

Bionext organiseert in opdracht van provincie 
Gelderland activiteiten om de biologische melkvee-
houderij in Gelderland te stimuleren. Op 11 juni 
wordt (onder voorbehoud) de eerste fysieke studie-
groepbijeenkomst voor biologische melkveehouders 
georganiseerd bij melkveebedrijf Veld&Beek  
(www.veldenbeek.nl). Nick van Eekeren van Louis 
Bolk Instituut zal iets vertellen over ruwvoer-
voorziening en kruidenrijk grasland. Ook melkvee-
houders met interesse in omschakeling zijn van 
harte welkom. 

U kunt u aanmelden via dit formulier. Wees er snel 
bij want er is beperkt plek!
Wilt u in de toekomst uitgenodigd worden voor deze 
bijeenkomsten of heeft u interesse in dit project van 
Bionext? Neem dan contact op met projectleider 
Gerdine Kaptijn via kaptijn@bionext.nl. 

Bedrijfsoverstijgende aanpak voor 
Agroforestry in Lochem en Bronckhorst

Het Agroforestry Netwerk Gelderland organiseert 
voor landgoederen, grondeigenaren of boeren uit de 
gemeente Bronkhorst en Lochem op 11 juni een 
bijeenkomst om tot een beter bodem- en 
waterbeheer te komen (vanwege verdroging).  
Het doel is om de mogelijkheden te onderzoeken om 
tot een focusgebied te komen met een bedrijfs-
overstijgende aanpak voor Agroforestry.

Naast geïnteresseerde bedrijven en landgoederen 
worden ook het Waterschap, de gemeente en 
Proefbedrijf De Marke uitgenodigd. Agroforestry 
heeft namelijk vele gezichten; naast productie van 
voedsel heeft het o.a. invloed op het landschap, 
draagt het bij aan de biodiversiteit, vastleggen 
koolstof en het laten infiltreren en vasthouden van 
water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de trekker van het Agroforestry Netwerk dhr. P. 
Rombouts (piet@romboutsagroeco.nl).

Pasgeboren geiten lammeren kunnen op 
eigen bedrijf blijven

Met actualisatie 7 van de omgevingsverordening is 
het mogelijk gemaakt dat alle lammeren die op het 
eigen bedrijf geboren zijn en jonger zijn dan 61 dagen 
ook op het moederbedrijf gehouden kunnen worden. 
Mits daarbij het aantal geiten ouder dan 60 dagen 
niet is toegenomen ten opzichte van het aantal 
vergunde geiten van 61 dagen en ouder bij het 
ingaan van het geitenmoratorium op 31 augustus 
2017. 

De actualisatie is door Provinciale Staten vastgesteld 
op 31 maart 2021. Hier vindt u de nieuwe vastgestelde 
omgevingsplannen. 

Het artikel 2.34 over het geitenmoratorium is  
aangevuld. Hier vindt u de exacte tekst van de 
omgevingsverordening.

https://www.veldenbeek.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6p3PCxlNrmZocuLtUW4W_0R9V_1nREl8gpqJP-HCuAhOuiQ/viewform
https://bionext.nl/thema-s/klimaat/meer-biologisch-melkvee-gelderland/
https://bionext.nl/thema-s/klimaat/meer-biologisch-melkvee-gelderland/
mailto:kaptijn%40bionext.nl?subject=
mailto:piet%40romboutsagroeco.nl?subject=
https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen
https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen
https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc08?s=SAAWA8AWQgF7vzJHhEFCQALIP4B--f__-_fv279-__wt4AP__H7-BBzA&text-only
https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc08?s=SAAWA8AWQgF7vzJHhEFCQALIP4B--f__-_fv279-__wt4AP__H7-BBzA&text-only


Natuurinclusiever boeren en kringlopen 
sluiten

Eind maart stelden Provinciale Staten de kadernota 
Agrifood vast. Daarmee is er groen licht voor nieuw 
beleid om gangbare boeren te ondersteunen naar 
onder andere een natuurvriendelijker manier van 
werken, het sluiten van kringlopen (verminderen 
van verliezen) en het verlagen van uitstoot van 
stikstof of ammoniak. De grote groep boeren wordt 
aangemoedigd om zowel grote als kleinere stappen 
te zetten. Lees hier het verhaal van Frank Lankorst 
die het roer rigoureus omgooide.

Onderzoek naar producten korte ketens
Wageningen Economic Research (WER) heeft de 
belangstelling voor de producten van de korte keten 
onderzocht. Dit rapport “Korte keten producten in 
Nederland, zijn horeca, catering en supermarkten 
geïnteresseerd in producten uit de regio?” bevat tips 
om het marktaandeel te vergroten en geeft kansen 
voor de overheid om hieraan bij te dragen.
Op de website van het Gelders Kennisnetwerk 
Voedsel vindt u hierover meer informatie. Het hele 
rapport vindt u op de website van de WUR.

Foodvalley lanceert Podcast over nieuwe 
verdienmodellen

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op 
het agrarisch bedrijf ? Boer aan het Roer (onderdeel 
van Regio Deal Foodvalley) lanceert een podcastreeks 
om agrariërs te inspireren over hoe zij met nieuwe 
verdienmodellen aan de slag kunnen.  

In de eerste podcast komt ondernemer Roel van Dijk 
aan het woord. Deze melk- en vleesveehouder heeft 
een vleessnijderij en verkoopt al zijn vlees via een 
verkorte afzetketen. Hij zet al zijn melk af via kaas 
onder het eigen merk Binnenvelds Goud. Wanneer 
besloot Roel van Dijk het roer om te gooien? Hoe 
bevalt het om zelf zijn producten te verkopen? Wat 
zou hij andere ondernemers aanraden?  
Kijk op de website van Boer aan het Roer voor de 
podcasts.

Ander nieuws uit Foodvalley
• In de nieuwe serie Foodvalley Farmvloggers geven 

boeren en boerinnen een unieke inkijk in het 
leven op een agrarisch bedrijf. In de eerste 
aflevering leggen boerinnen Conny van de Top uit 
Lunteren en Jannie Bos uit Putten uit hoe op het 
boerenerf wordt voorbereid op de lente, naast de 
bijzonderheden van dit moment. De kippen van 
Conny blijven nu bijvoorbeeld binnen vanwege de 
vogelgriep. Hier vindt u de introductievideo.  
Hier vindt u alle video’s van de farmvloggers.

• Er is een nieuwe folder van het Agroloket 
verschenen. Download hier de nieuwe folder

• Foodvalley heeft een eigen nieuwsbrief van het 
Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Deze 
verschijnt maandelijks met kennisartikelen en 
updates over actuele projecten en initiatieven voor 
agrariërs in de Foodvalley regio. Wilt u deze 
nieuwsbrief vaker ontvangen? Meldt u hier aan 
voor de nieuwsbrief van Landbouwnetwerk regio 
Foodvalley.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27577
https://www.gelderskennisnetwerkvoedsel.nl/2021/03/11/zijn-horeca-catering-en-supermarkten-geinteresseerd-in-producten-uit-de-regio/
https://www.gelderskennisnetwerkvoedsel.nl/2021/03/11/zijn-horeca-catering-en-supermarkten-geinteresseerd-in-producten-uit-de-regio/
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353830323433
https://boeraanhetroer.nl/
https://boeraanhetroer.nl/nieuwe-verdienmodellen/
https://www.youtube.com/watch?v=QxovkyWWJvc
https://landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/farmvloggers/
https://landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/wp-content/uploads/2021/01/Online-folder-Agroloket-jan.-2021.pdf
https://landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/contact/
https://landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/contact/


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