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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 onder andere: 
• Uit het platform Natuurinclusieve Landbouw: Agroforestry regio Nijmegen
• GLB pilot “Naar vijftig tinten groen in ‘t kleinschalige cultuurlandschap”
• De Innovatie Coöperatie nu ook actief in Achterhoek en Liemers
• Werkbezoek valt in Goede Aarde
• Enquête carbon farming
• Tweede landelijke onderwijsdag (NIL) 
• Subsidie- en andere regelingen: de stand van zaken

Zet vast in uw agenda: webinar Agrifood 
op 13 oktober
Woensdag 13 oktober organiseert provincie 
Gelderland een webinar over de uitvoeringsagenda 
van het provinciale landbouwbeleid. Vanaf 20.00 uur 
heten wij u van harte welkom achter het scherm van 
uw laptop of computer. We gaan tijdens het webinar 
in gesprek met gedeputeerde Peter Drenth, professor 
doctor Hens Runhaar en een aantal agrarisch 
ondernemers over hoe we samen werken aan een 
duurzame toekomst voor de Gelderse boer. 
Binnenkort ontvang u hiervoor een uitnodiging.

Uit het platform Natuur inclusieve 
Landbouw: Agroforestry regio Nijmegen
In juli 2020 hebben 20 partners, waaronder Doornik 
Natuurakkers, hun handtekening gezet onder een 
samenwerkingsverband dat Platform Natuur
inclusieve Landbouw Gelderland heet. De partners 
maken zich sterk voor herstel van biodiversiteit, 
landschappen en kringlopen. Het gezamenlijk doel is 
een landbouw in 2030, die produceert binnen de 
ecologische draagkracht van de omgeving.  
Een landbouw die bijdraagt aan maatschappelijke 
doelen en waarbij boeren worden beloond voor hun 
inspanningen. Natuur en Milieu Gelderland is 
penvoerder. 



patrijs. Dankzij vogeltellingen weten we intussen dat 
de natuur ons snel beloont.
Meer weten of belangstelling voor dit project?  
Neem contact op met: Doornik Natuurakkers.

Praat mee over natuurinclusieve landbouw
Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 
organiseert drie bijeenkomsten, waarin natuur
inclusieve landbouw (NIL) centraal staat. 
Gerenommeerde sprekers als Cees Veerman, Martin 
Scholten en Martijn van der Heide geven hun visie 
op NIL. Maar wat is NIL? Wat levert het op? En hoe 
kun je het als agrariër toepassen op je eigen bedrijf. 
Interessante vragen waar je als ondernemer in de 
praktijk mee te maken hebt of krijgt. Kom naar één 
van de drie inspiratiebijeenkomsten en praat mee op 
30 september, 12 en 15 oktober. Zie: de aankondiging 
op het Platform Natuurinclusieve Landbouw 
Gelderland.

Provincie Gelderland helpt agrarische ondernemers 
om hun bedrijf duurzaam te maken voor de 
toekomst. Natuurinclusieve landbouw is een van de 
vormen om toe te passen waarbij de provincie helpt. 
Dat kan op verschillende niveaus. Van enige inzet 
voor meer biodiversiteit op het erf tot een heel 
systeem met optimale kringlopen en kruidenrijke 
graslanden. Voor elke boer die interesse heeft wat 
wils dus. Kijk eens op de website van het Platform 
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

“Naar vijftig tinten groen in  
‘t kleinschalige cultuurlandschap”

Het kleinschalige cultuurlandschap op de zand
gronden versterken via een passende vergoeding 
voor boeren, medegefinancierd vanuit het Europese 
landbouwbudget. Dat was het kerndoel van de 
GLBpilot ‘Naar vijftig tinten groen in het 
kleinschalig cultuurlandschap’.

Deze tweejarige pilot in het kader van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is 
uitgevoerd door de twee Gelderse collectieven VALA 
(Achterhoek) en Veluwe, samen met de collectieven 
Utrecht Oost, MiddenBrabant en NoordoostTwente. 
Vijf gebieden met als gemeenschappelijke deler 
kleinschaligheid en droogtegevoelige zandgrond 
zorgden voor vijf deels verschillende vormen van 
aanpak. Eind mei 2021 is de pilot afgerond.

Onder de vlag van het Platform Natuurinclusieve 
Landbouw Gelderland trekt Doornik Natuurakkers 
het project Agroforestry regio Nijmegen, dat als  
motto meekreeg: “Bomen en struiken als verbinding 
tussen landbouw en natuur”. Doornik Natuurakkers 
vormt samen met 16 andere boeren uit de Ooijpolder 
en Lingewaard een groep van 17 boeren, die in totaal 
ruim 900 ha. beheren en belangstelling hebben voor 
agroforestry of bomenlandbouw. Dit is een natuur
inclusieve vorm van landbouw in combinatie met 
bomen en struiken. Op basis van gevoerde 
gesprekken is gekozen voor een bottomup aanpak 
en meteen resultaat boeken. Op drie bedrijven is 
tussen juli 2020 en maart 2021 ruim 1.000 meter heg 
aangeplant. In het plantseizoen 2021 2022  komt 
daar naar verwachting twee kilometer bij. 

Eén van de heggen is een fruithaag met  
20 verschillende besdragende struiken en bomen op 
het bedrijf Groenhouten van Mieke van den Hengel 
en Paul Brinkhof. Mieke daarover: ‘Het planten van 
bomen en struiken tussen onze percelen biedt meer 
dan een mooier landschap: door meer biodiversiteit 
wordt het hele systeem, boven én onder de grond 
stabieler.’  

De warme contacten tussen boeren en initiatiefnemers 
leidden ertoe dat de betrokkenen het plantwerk 
samen hebben uitgevoerd, wat heel veel plezier 
opleverde én energie om deze lijn door trekken.  
De komende drie jaren wordt uitgezocht hoe de 
aanplant van bomen en stuiken optimaal 
gecombineerd en verbonden kan worden met het  
produceren van gezond voedsel en de realisatie van 
gezond landschap. Hierbij wordt de hulp ingeroepen 
van kennisinstellingen, vooral voor de gewenste 
kwaliteit van de bodem. Daar is veel belangstelling 
voor. Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats: 
aan de natuurkant hoopt men dat een weelde aan 
insecten, flora en vogels begroet kan worden, 
waaronder zeldzame indicatorsoorten, zoals de 

Als het goed gaat met de patrijs gaat het goed met de gezondheid 
van het boerenland, foto Harrie van Emden

https://www.doorniknatuurakkers.nl/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
http://www.groenhouten.nl/


De eindrapportage  en andere relevante zaken zijn na 
te lezen op de website: GLB – 50 Tinten Groen 
Informatie: Frank van der Ven, 
f.vande.ven@gelderland.nl

De Innovatie Coöperatie nu ook actief in 
Achterhoek en Liemers

Vanaf dit najaar 
kunnen, met 
steun van 
provincie 
Gelderland, ook 
ondernemers in 

de Achterhoek en Liemers aankloppen bij de 
Innovatie Coöperatie  voor ondersteuning door een 
innovatiemakelaar. Deze onafhankelijke adviseur 
helpt bij het uitwerken van een nieuw idee, het 
leggen van nieuwe contacten en het vinden van 
kennis en financiering. De ondersteuning van de 
Innovatie Coöperatie is vooral bedoeld voor 
innovaties die elders nog geen of onvoldoende 
aandacht krijgen en die bovendien bijdragen aan de 
doelen uit de Kadernota Agrifood van provincie 
Gelderland. De Innovatie Coöperatie is begonnen als 
netwerk van vernieuwers voor de agrarische sector in 
Lochem en de Cleantech Regio. Meer informatie is te 
vinden op de website van de Innovatie Coöperatie.

Werkbezoek valt in Goede Aarde

Wat is het belang 
van een gezonde 
bodem voor Natuur 
en Landbouw? 
Gedeputeerde Peter 
Drenth bracht op  
3 september een 
werkbezoek aan 
Stichting in Goede 
Aarde bij Zorg
boerderij Slangenburg 
in Doetinchem, die 
met een nieuwe 
manier van het 
maken en gebruiken 
van compost willen 

zorgen voor een gezonde bodem. Stichting in Goede 
Aarde bestaat uit vier enthousiaste jonge ondernemers. 

Onderzoeker Ties Temmink

De pilot richtte zich op het derde punt van de 
centrale GLBdoelstellingen: ‘een bijdrage leveren 
aan het beschermen van de biodiversiteit, het 
versterken van ecosysteemdiensten en het in stand 
houden van leefgebieden en het landschap’. Er is 
onderzocht of, met een set van vergroenings
maatregelen en een diverser bouwplan, de landbouw 
gestimuleerd wordt bij te dragen aan doelen ten 
aanzien van: biodiversiteit, landschap, bodem, water, 
klimaat en een levensvatbare landbouw. 
Uitgangs punt voor de samenwerking was de 
instandhouding  en waardering van het 
kleinschalige landschap.

Vanwege de impact die deze omslag kan hebben op 
agrariërs was het van belang om samen met hen en 
andere belanghebbenden te toetsen en demonstreren 
wat wenselijke en haalbare activiteiten zijn die 
agrariërs in hun bedrijfsvoering op kunnen nemen. 
Daarnaast was het doel ook om samen te bekijken 
welke van die activiteiten een onderdeel kunnen 
vormen van het toekomstige GLB. Dit wordt 
beschreven in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) 
voor de volgende GLBperiode (20232027). Daarin 
staan alle interventies die met GLBmiddelen worden 
gefinancierd. Per gebied deden 15 deelnemers mee 
(vooral melkveehouders). Naast samenwerking en 
opstellen van een (eigen) bedrijfsplan en gezamenlijk 
gebiedsplan konden de deelnemers oefenen met 
bijvoorbeeld de teelt van een derde gewas.  

Enkele aanbevelingen uit de Pilot:
• Zorg voor een beloning voor boeren die 

werken in landschap met kleinschalige en 
omzoomde percelen 

• Zorg voor een maatregelenpakket in de 
ecoregeling op basis van oppervlakte en 
punten, dat goed inpasbaar is in de 
bedrijfsvoering. 

• Zorg voor een goede regeling voor aanleg en 
herstel van landschap waardoor landschap 
geen kostenpost is, maar 
inkomenscomponent wordt. 

• Zorg dat er ruimte komt voor graan, 
voederbieten, luzerne etc. als derogatiegewas. 
Bijvoorbeeld: 702010 waarbij 70 % gras, 20 % 
bouwland (vaak mais) en 10 % voor een 3e 
gewas. 

• Zorg voor een hoger budget voor Agrarisch 
Natuur en Landschapsbeheer (ANLB). Zonder 
extra beheer is de slag naar meer 
natuurinclusieve landbouw een kansloze 
missie. 

• Zorg voor marktconforme en adequate 
beloningen in verhouding met de geleverde 
inspanningen en opbrengstdervingen.

Eén van de Gelderse deelnemers 
aan de pilot 50 tinten groen is 
Martijn te Brake uit Winterswijk. 
Lees zijn verhaal op het platform 
Agrifood.

https://glb-50tintengroen.nl/
mailto:f.vande.ven%40gelderland.nl?subject=
https://deinnovatiecooperatie.nl/
https://agrifood.gelderland.nl/inspiratie/2039335.aspx?t=Duurzame-landbouw-van-goed-naar-beter
https://agrifood.gelderland.nl/inspiratie/2039335.aspx?t=Duurzame-landbouw-van-goed-naar-beter


Ze hebben een wetenschappelijke achtergrond op het 
gebied van  duurzaamheid, landbouw, hydrologie en 
bodem ecologie. Met zeven boeren bedrijven uit de 
buurt onderzoeken zij hoe een gezonde bodem kan 
bijdragen aan het agrarische bedrijf. 
Het uitgangspunt is het herstel van het bodem
voedselweb. Dit web bestaat uit grote hoeveelheden 
ondergrondse microorganismen die allen een eigen 
en belangrijke rol vervullen. Door het herstel van 
het bodemvoedselweb kan de bodem haar functies 
zoals waterzuivering, vruchtbaarheid, leefgebied voor 
biodiversiteit en klimaatregulering beter vervullen 
en kunnen boeren eerder zonder het gebruik van 
chemische middelen werken. Op zorgboerderij  
De Slangenburg hebben de onderzoekers van 
Stichting in Goed Aarde een kantoorruimte en grond 
in gebruik  gekregen om daar te werken aan een 
gezonde bodem. Via eigen gemaakte compost willen 
ze de biologie (aaltjes, schimmels e.d.) terugbrengen in 
de bodem. Onderzoeker Ties Temmink: “De prachtige 
zorgboerderij Slangenburg is voor ons de perfecte 
omgeving om compost te maken en de zogeheten 
Dr. Elaine Ingham methode te testen. De boerderij 
fungeert als kennisbank, minilab en broedplaats 
voor creatieve ideeën. Op verschillende proefvelden 
van agrarische ondernemers hier in de buurt 
brengen we het bodemleven terug. We monitoren 
verschillende eigenschappen zoals het bodemleven, 
de dichtheid, beschikbaarheid van voedingsstoffen, 
koolstofopslag, doordringbaarheid, de capaciteit om 
water vast te houden en de plantengroei. Ons doel 
is om binnen drie jaar een werkende, schaalbare en 
economisch haalbare methode te ontwikkelen die de 
landbouwcrises het hoofd kan bieden”.

Gedeputeerde Peter Drenth: “De bodem is de basis 
voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw. 
Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit is van 
groot belang voor de boer maar tegelijkertijd ook van 
belang om doelen op het gebied van biodiversiteit, 
water en klimaatopgaven te realiseren. De uitdaging 
is om de belangen van de boer en de maatschappij 
hand in hand te laten gaan”. 

Open dag In Goede Aarde 26 september 
Nieuwsgierig naar het bodemleven,  en de potentie 
van bodembiologie om de Nederlandse landbouw te 
verduurzamen? Meld je dan aan voor de open dag op 
zondag 26 september. Dit kan via de website: 
Stichting in Goede Aarde of  
per mail info@ingoedeaarde.org.

Enquête carbon farming 
Vastlegging van koolstof (CO2) in landbouwbodems is 
onderzocht en biedt kansen. Er zijn al enkele 
projecten in Nederland waarin boeren actief en 
geregistreerd CO2 vastleggen in hun bodems in de 
vorm van organische stof. Ze worden daarvoor 
beloond door partijen, in het kader van klimaat
doelstellingen. Er is nu behoefte van organisaties, 
groot, klein, privaat, publiek, uit alle sectoren om 
Gelderse boeren, per ton vastgelegde CO2 te belonen 
voor hun klimaat prestaties. Vervolgens wil de 
provincie de bereidheid onderzoeken van de boeren 
om hier invulling aan te geven en onder welke 
voorwaarden. Het bureau ESTI (Ecosystem Service 
Trading Initiatieve) en LTO (LTO bedrijven, LTO 
Noord en ZLTO) gaan dit in opdracht van de 
provincie verder onderzoeken. 
 
Geïnteresseerd?
Bent u actief in het agrarisch netwerk en wilt u 
weten in hoeverre u uw doelstelling kunt behalen en 
tegelijkertijd een positieve impact mogelijk maakt 
voor de boer, de maatschappij en de eigen leef
omgeving? Vul dan de enquête in (5 tot 10 minuten). 
Link: Marktonderzoek: Carbon farming in Gelderland 

Nadat de enquête verwerkt is, wordt contact 
opgenomen met 20 tot 30 bedrijven voor een 
interview. Voor vragen of opmerkingen: stuur een 
email: onderzoek@carbonfarming.nl. 
De uitkomsten van het onderzoek worden besproken 
met boeren. De conclusies en resultaten worden 
samengevat en naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2022 openbaar gemaakt door de 
provincie Gelderland. Zie ook de website Carbon 
Farming.

Tweede landelijke onderwijsdag (NIL)
Groen Onderwijs wil graag iedereen inspireren om 
meer te leren over natuurinclusieve landbouw. Op 14 
oktober zal de tweede landelijke onderwijsdag 
plaatsvinden in het Huis der Provincie in Arnhem. 
Deze dag is bedoeld voor docenten van het groen 
VMBO, MBO en HBO, ondernemers en andere 
belanghebbenden. Er is een uitgebreid ochtend en 
middagprogramma met de mogelijkheid deel te 
nemen aan diverse workshops. Dagvoorzitter en 
gastheer is Peter Drenth, gedeputeerde van provincie 
Gelderland. Bekijk hier meer informatie over de 
tweede landelijke onderwijsdag.

https://www.ingoedeaarde.org/
mailto:info%40ingoedeaarde.org?subject=
https://s.businessmonitor.nl/TakeSurvey.asp?SurveyID=65I69mK25863G2
mailto:onderzoek%40carbonfarming.nl?subject=
https://carbonfarming.nl/onderzoek/
https://carbonfarming.nl/onderzoek/
https://www.groenpact.nl/evenementen/tweede-landelijke-onderwijsdag-natuurinclusieve-landbouw


Natuurbeheerplan
Het Natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie voor 
het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) 
natuur mogelijk is. Op 2 september 2021 zijn het 
Natuurbeheerplan 2022 en de reactienota vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten (GS). In de reactienota 
reageren GS op de ingezonden zienswijzen op het 
ontwerpNatuurbeheerplan 2022. Lees hier meer 
over het Natuurbeheerplan.

Subsidie- en andere regelingen: de stand 
van zaken 

Terug- en vooruitblik POP3plus Subsidieregeling 
Innovatieve Concepten
Vanaf 3 mei tot 15 juni 2021 was de subsidieregeling 
Innovatieve Concepten opengesteld. Via deze 
regeling stelt de provincie subsidie beschikbaar voor 
partijen die samen ideeën voor het versterken van de 
agrarische sector ontwikkelen. Er was € 1.875.000 
aan subsidiegeld beschikbaar. Er zijn 34 aanvragen 
ingediend, die zijn eind augustus voorgelegd aan de 
Adviescommissie POP3. Alle aanvragers worden 
persoonlijk op de hoogte gesteld van het resultaat 
van de inhoudelijke beoordeling. Deze innovatie
regeling wordt voorjaar 2022 opnieuw opengesteld. 

POP3plus Subsidieregeling Professionalisering 
Korte Voorzieningsketens

Op 20 mei 2021 
sloot de 
POP3plus 
subsidie regeling 
voor korte 
voorzienings
ketens. Er zijn 
16 aanvragen 
binnen
gekomen, met 
een totale 
subsidievraag 
van €1,4 miljoen. 
In de projecten 
wordt door 

deelnemers zelf ook geïnvesteerd voor € 800.000,. 
De totale projectenomvang bedraagt dus maar liefst 
€ 2,2 miljoen! 
Door een te verwachten ophoging van het budget 
voor deze openstelling, ontvangen meer positief 
beoordeelde projecten subsidie dan bij de openstelling  
verwacht werd. Alle aanvragers ontvangen in oktober 
bericht.

POP3plus regeling Innovatie Agrifood 
Sinds 6 september jl. staat de innovatieregeling 
Agrifood open. Hiermee stimuleren we agrarische 
bedrijven richting een natuurinclusieve kringloop
landbouw met een duurzaam verdienmodel. 

Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het 
bedrijf en het verbeteren van de omgevings
kwaliteiten, en die ook bijdragen aan de doelen van 
het beleid, komen in aanmerking voor subsidie. Per 
aanvraag wordt maximaal €35.000, aan subsidie 
verstrekt. Het kan bijvoorbeeld gaan om investeringen 
in bedrijfsmiddelen, maar ook marktonderzoek, 
productontwerp en design, kennisoverdracht en 
voorlichting. De subsidie is, afhankelijk van de soort 
kosten, maximaal 40% of 60% van de kosten die voor 
subsidie in aanmerking komen. Er is € 0,5 miljoen 
beschikbaar. De regeling sluit op 31 december 2021 of 
eerder, als de middelen op zijn (first com first serve). 
Meer informatie vindt u op de website van provincie 
Gelderland onder subsidie: Innovatie Agrifood. 

Nieuwe openstelling SABE-regeling
Op 1 november volgt er een nieuwe openstelling van 
de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering. 
Daarin zitten twee nieuwe onderdelen:
1 Agrarische ondernemers kunnen tot maximaal  

€ 6000 subsidie ontvangen om een integraal 
bedrijfsplan op te stellen, dat nodig is voor een 
bijdrage uit het Omschakelfonds. Een eigen 
bijdrage van 20 procent vanuit de ondernemer is 
verplicht. De bedrijfsplannen kunnen worden 
ingediend bij investeringsfonds van het 
omschakel programma of bij een financiële 
instelling. 

2 Agrarische ondernemingen, die nu al duurzaam 
produceren, kunnen samen met een kennis
instelling een aanvraag doen om demonstatie
bedrijf te worden en hiermee hun collega’s 
inspireren. Per demonstratiebedrijf is 75 tot 120 
duizend euro beschikbaar om kennisbijeenkomsten 
te organiseren en ook om metingen te doen op het 
bedrijf. In totaal is er ruimte voor 30 demonstatie
bedrijven. 

Europees Economisch Herstel Fonds (Covid-19) ook 
voor boeren
De Europese middelen die beschikbaar gesteld zijn 
uit het Groen Economisch Herstelfonds COVID19 
zullen in Nederland via twee openstellingen 
beschikbaar komen voor de agrarische sector. Het 
gaat om een investeringsregeling en een regeling 
voor samenwerking.

1 De investeringsregeling zal naar verwachting in 
oktober in de Staatscourant worden gepubliceerd, 
en het streven is die open te stellen van maandag 
6 december 2021 tot en met maandag 31 januari 
2022. Momenteel wordt gewerkt aan de 
bijbehorende investeringslijst. Investeringen die 
inmiddels als onderdeel van een normale 
bedrijfsvoering kunnen worden beoordeeld, 
komen niet op de lijst. 

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Innovatie-Agrifood
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Innovatie-Agrifood


2 De samenwerkingsregeling verleent subsidie aan 
een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling 
van provinciegrensoverschrijdende of naar andere 
provincies en regio’s opschaalbare nieuwe 
verdienmodellen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
innovatieve digitalisering of sectorale initiatieven 
gericht op verduurzaming van de primaire sector. 
Naar verwachting zal deze regeling ook vanaf 6 
december worden opengesteld.  
De regelingen zijn dit keer extra gunstig, want de 
financieringspercentages zijn hoger vanwege de 
Europese coronaherstelgelden. Vanuit beide 
regelingen worden bijvoorbeeld emissiearme 
vloeren vergoed.

Andere regelingen voor het stimuleren van 
innovaties
• De regeling voor Jonge Landbouwers opent naar 

verwachting in december zie de website van de 
RVO voor meer informatie. 

• Subsidiemodules brongerichte verduurzaming 
stal en managementmaatregelen (Sbv). Voor 
ondersteuning van boeren bij het doorvoeren van 
de benodigde stalaanpassingen. De regeling gaat 
later dit jaar of begin 2022 open. Er is subsidie voor 
een bewezen techniek en subsidie voor onderzoek/
ontwikkeling van een nieuwe techniek. Zie voor 
meer informatie de website van RVO.

• Borgstellingskrediet voor de landbouw, dit is met 
een onderdeel dat gericht is op innovaties, is bij de 
RVO ondergebracht.  Zie: Borgstellingskrediet voor 
de Landbouw (BL).

• StartLife in Wageningen stimuleert startups en 
daar zit ook een kapitaalverstrekkingsregeling bij. 
Zie StartLife. 

• Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de 
Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen 
(Vamil) hiermee kunnen investeringen worden 
afgetrokken in de belastingaangifte. Voor meer 
informatie over de MIA en Vamil zie de website 
van RVO.

• Omschakelfonds. Wanneer de innovatie een 
omschakeling naar duurzame landbouw betreft, is 
wellicht het Omschakelfonds een mogelijkheid. Dit 
betreft dan wel een lening. Zie Investerings fonds 
Duurzame Landbouw  Nationaal Groenfonds. 

• Het Schone Luchtakkoord verstrekt subsidie aan 
projecten die bijdragen aan een schone lucht. Voor 
meer informatie over deze regeling de website van 
RVO.

Beëindiging veehouderij (Lbv) en pilot grondfonds
De Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) 
gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. 
Daarvoor is bijna € 1 miljard beschikbaar. Het gaat 
om een vrijwillige opkoopregeling in het kader van 
de stikstofaanpak van het Rijk. In aanmerking 
komen melkveehouders, varkenshouders en 
pluimveehouders, die een zekere stikstofdepositie op 
voor stikstof gevoelige en overbelaste Natura 2000
gebieden veroorzaken.  
Om regio’s te ondersteunen bij grote opgaven in het 
landelijk gebied komt er een pilot met een grondfonds. 
Daarmee kan bijvoorbeeld grond worden aangekocht 
voor het extensiveren van landbouwgrond. Dit 
grondfonds treedt in werking zodra ook de eerste 
tranche van de Lbv in uitvoering gaat.

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het team 
Agrifood van provincie Gelderland. Aan deze 
nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Heeft u vragen over een onderwerp? Of een suggestie 
voor een volgende nieuwsbrief? Die ontvangen wij 
graag. Mailt u dan naar agrifood@gelderland.nl 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Wilt u 
ook een abonnement op de nieuwsbrief, of deze 
beëindigen?  Dat kan hier:

AFMELDEN AANMELDEN
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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

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl
https://start-life.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw?gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m5iicbOaOIL1OTlUMwr8bqDinLehZHBEf8AK2UmuJm92b8509CfdCRoCQhwQAvD_BwE
https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw?gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m5iicbOaOIL1OTlUMwr8bqDinLehZHBEf8AK2UmuJm92b8509CfdCRoCQhwQAvD_BwE
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/spuk-sla
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