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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: 
• Economisch Herstel Fonds (Covid-19)
• Omschakelcursus voor biologische melkveehouderij
• Webinar 6 december: aanmelden kan nog steeds
• Agro Innovatie Event Innovatie Coöperatie
• Agrifood op LinkedIn
• Regelingen die de doelen van de kadernota Agrifood ondersteunen

Economisch Herstel Fonds (EHF)

In onze vorige Nieuwsbrieven hebben we informatie 
verstrekt over de Investeringsregeling en de Samen–
werkingsregeling die gefinancierd worden uit het 
Economisch Herstelfonds (EHF).
 
Beide subsidieregelingen zijn nog niet definitief 
vastgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze 
opengesteld zullen worden. Als de regeling definitief 
is, komt deze in de Staatscourant. Tegelijkertijd zal 
de RVO de informatie over deze regeling op hun 
website plaatsen: www.rvo.nl.
 
Als voorbereiding op een subsidieaanvraag kunt u 
alvast eHerkenning en TAN-codes regelen.  
Deze heeft u nodig om de subsidie aan te vragen.  
U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning 
niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. 
Dit is een lager niveau dan aangegeven tijdens het 
webinar van 26 oktober jongstleden.
De verwachting is dat vanaf 24 november nieuwe 

informatie op de RVO website zal staan. Dat staat 
dan op de pagina Subsidie voor groen-economisch 
herstel. Met vragen kunt u bellen naar 088 042 42 42 
(lokaal tarief ) of mailen naar ehf@rvo.nl.
 
Via de Investeringsregeling wordt subsidie verleend 
voor maatregelen die op een bij de regeling behorende 
investeringslijst staan. Het gaat om maatregelen in 
de categorieën precisielandbouw en smart farming, 
digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en 
natuurinclusieve landbouw & kringlooplandbouw. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om software voor de korte 
keten. Investeringen die inmiddels als onderdeel  
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van de normale bedrijfsvoering worden beoordeeld 
staan niet op de lijst. De subsidie bedraagt 60% van 
de subsidiabele kosten en wordt verstrekt aan land–
bouwers. Jonge landbouwers ontvangen 75% subsidie. 
De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste  
€ 25.000,- en maximaal € 150.000,- per aanvraag.
 
Via de Samenwerkingsregeling wordt subsidie 
verleend aan een samenwerkingsverband voor 
ontwikkeling van provinciegrensoverschrijdende  
of naar andere provincies en regio’s opschaalbare 

nieuwe verdienmodellen. Dit is een tenderregeling 
waarbij een adviescommissie de projecten rangschikt 
en de beste projecten gehonoreerd worden.
De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en 
maximaal € 500.000 (met uitzondering van subsidie 
voor gebiedsgerichte pilots: hiervoor geldt een 
minimum subsidie van € 300.000 en een maximum 
van € 2 miljoen). Het subsidiepercentage bedraagt 
100% voor proceskosten en 40% voor productieve 
investeringen.

Doe nu mee met de omschakelcursus voor biologische melkveehouderij!

Wat zijn de kosten van de cursus?
Er wordt per deelnemer een eigen financiële bijdrage 
gevraagd van € 287,50, de provincie vergoedt de rest.
Hoe kan ik meer informatie krijgen of aanmelden?
Via Kees Water, keeswater@ekopart.nl of 06 26 51 87 01.

Webinar 6 december: 
aanmelden kan nog steeds

Op maandag 6 december van 20.00 tot 21.15 uur 
organiseren wij het webinar ‘Toekomst voor de 
Gelderse boer’ met onder andere Peter Drenth, 
gedeputeerde landbouw. Je hebt inmiddels een 
uitnodiging met aanmeldlink ontvangen.  
Aanmelden kan nog steeds via het registratieformulier 
vóór 3 december. Je bent vrij om deze door te sturen 
naar collega’s, achterban en kennissen uit uw netwerk. 
Bekijk hier alvast het programma. Graag tot de 6e!

Agro Innovatie Event van 
Innovatie Coöperatie

Wij realiseren ons dat het kort dag is, maar op 
woensdagavond 24 november organiseert de 
Innovatie Coöperatie het Agro Innovatie Event 2021. 
Hier zie je de vernieuwingen van de agrosector uit  
de eigen regio en kun je je laten inspireren door 
voorbeelden. Vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen vindt het dit jaar digitaal plaats. 
Aanmelden kan hier: Agro Innovatie Event - De 
Innovatie Coöperatie (deinnovatiecooperatie.nl). 

Omschakelen naar biologische melkveehouderij is 
een proces waar veel bij komt kijken. Er gelden andere 
eisen voor huisvesting, weidegang en (ruw)voer,  
je hebt te maken met een omschakelperiode en je 
melkfabriek moet biologisch willen afnemen.  
Waar moet je beginnen als melkveehouder?  
En hoe pak je dit proces nou goed aan, en zorg je  
dat je niets vergeet? 

Provincie Gelderland wil het melkveehouders 
makkelijker maken om kennis op te doen over het 
omschakelproces, en hierdoor inspireren om de stap 
naar biologisch te zetten. Daarom heeft provincie 
Gelderland Bionext gevraagd om een cursus aan te 
bieden voor melkvee–houders die bezig zijn met 
omschakelen, óf daar over nadenken. De omschakel–
cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten die een 
onderwerp behandelen dat belangrijk is voor het 
omschakelen naar biologisch. De onderwerpen zijn:
• Bodemvruchtbaarheid en bemesting
• Voedervoorziening en graslandverzorging
• Voerrantsoen en optimaal voeren
• Diergezondheid en veebeheer
• Bedrijfseconomie en strategie en milieuresultaat
• Verbreding op je bedrijf
De bijeenkomsten worden gepland op biologische 
melkveebedrijven. Zo kun je in de praktijk zien hoe 
biologisch er uit kan zien en inspiratie opdoen.  
Naast de inhoudelijke cursus is er bij elke bijeenkomst 
natuurlijk ook wat ruimte om een kijkje te nemen in 
de stallen en bij de weidepercelen. De omschakelcursus 
wordt verzorgd door Kees Water. Hij is al jarenlang 
actief in de biologische melkveesector en heeft zijn 
eigen adviesbureau Ekopart. 

Voor wie is de cursus?
Voor melkveehouders in Gelderland die overwegen 
om te schakelen naar biologisch, of daar al mee zijn 
begonnen.

Wanneer is de cursus?
Vanaf heden, de bijeenkomsten worden in overleg 
met de deelnemers gepland en verspreid over het jaar.

Foto: Raymond Hartman
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Volg ons nu ook op LinkedIn 

Misschien bent u onze berichten al tegengekomen 
op LinkedIn? We hebben sinds kort een eigen pagina 
binnen het account van de provincie Gelderland.  
Een mooie snelle manier om elkaar op de hoogte te 
houden van nieuws, activiteiten en resultaten die 
bijdragen aan de toekomst van de Gelderse boer. 
Je kunt ons account (Agrifood - Toekomst voor de 
Gelderse boer) in uw berichten vermelden zodat wij 
snel op de hoogte zijn. Wilt u op de hoogte blijven?  
Je kunt ons hier volgen: Agrifood -toekomst voor  
de Gelderse boer LinkedIn pagina

In deze nieuwsbrief geven wij hieronder weer welke 
regelingen ingezet kunnen worden om boeren te 
helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf richting 
de doelen van de Kadernota Agrifood, dus richting 
duurzame, natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw. 
Het gaat om regelingen van met name Rijk en provincie, 
beperkt tot de regelingen die op dit moment bij  
ons bekend zijn. Ook geven we aan welke regelingen 
nog in de maak zijn. Niet alle regelingen zijn op dit 
moment inzetbaar, de meeste subsidieregelingen 
staan in een kalenderjaar kortstondig open.  
Ook komen er steeds weer nieuwe regelingen bij.  
We actualiseren dit overzicht met enige regelmaat 
op ons platform. 

1. Oriënteren op de toekomst
• Onafhankelijke coach 

In de Foodvalley, de Achterhoek en gemeente 
Voorst kunnen boeren zich aanmelden voor een 
bezoek van een onafhankelijke coach. Deze verkent 
samen met de boer de kansen en mogelijkheden 
voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf 
en kan helpen bij de vervolgstappen. Ook voor de 
tuinbouw (via Greenport) en elders in de provincie 
gaat dit starten. 

• De Subsidiemodule Agrarische 
Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) 
Deze SABE-regeling gaat landelijk regelmatig 
open. Hiermee kunnen boeren individueel bedrijfs–
advies aanvragen voor omschakelen naar 

extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of 
biologische landbouw.

2. Innovatieve ideeën uitproberen
• Agro-innovatiemakelaars  

In Gelderland worden Agro-innovatiemakelaars 
aangesteld. Ze zijn al actief in Stedendriehoek en 
Achterhoek en komen eraan in Foodvalley en 
Rivierenland. Zij helpen boeren met innovatieve 
ideeën of plannen verder.

• Innovatieve concepten (samenwerkingsverbanden) 
Hierbij worden samenwerkingsverbanden van 
boeren gesteund bij het ontwikkelen van innovaties.  
De subsidiebedragen lopen tussen de € 60.000 en 
€ 160.000. Bekijk hier meer informatie. Jaarlijks is 
er een openstelling van de POP-subsidieregeling 
Innovatieve Concepten. Naar verwachting is de 
volgende openstelling in mei 2022.

• Innovatie Agrifood (individuele boeren)  
De provinciale regeling Innovatie Agrifood biedt 
steun aan individuele boeren. Er is subsidie 
beschikbaar voor innovaties in de kringloop- of 
natuurinclusieve landbouw. Het kan gaan om 
investeringen in bedrijfs–middelen, 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, met een maximum van € 35.000.  

Regelingen die de doelen van de kadernota Agrifood ondersteunen
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• Stikstofuitstoot 
Voor innovaties die helpen de stikstofuitstoot te 
verminderen komen er subsidieregelingen via het 
provinciale programma Gelderse Maatregelen Stikstof.

• Experimenteerlocaties 
Het is misschien mogelijk om mee te doen met  
de experimenteerlocaties binnen de Regiodeals. 

• Pilotbedrijven Schone Luchtakkoord 
Ook worden pilotbedrijven gezocht via het Schone 
Luchtakkoord. Zie Specifieke uitkering Schone 
Lucht Akkoord (SpUk SLA) aanvragen | RVO.nl | 
Rijksdienst

• Startups 
Verbonden aan de WUR zijn er de regelingen  
van StartLife; het gaat hierbij om het stimuleren 
van startups. Er is ook een kapitaalverstrekkings-
regeling. Zie StartLife: Accelerating Sustainable 
Agrifoodtech Startups (start-life.nl).

3. Bekostiging van innovatieve technieken
• Innovatie-krediet 

RVO Innovatie-krediet, zie de Voorwaarden 
Innovatiekrediet | RVO.nl | Rijksdienst. 

• Borgstelling 
RVO landelijk borgstellingsfonds 
Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) 
aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst.

• Fiscale regelingen 
De fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek en 
de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(MIA/VAMIL): hiermee kun je investeringen 
aftrekken bij de belastingaangifte. MIA en VAMIL 
voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst.

• Brongerichte verduurzaming  
Subsidiemodules brongerichte verduurzaming 
stal- en managementmaatregelen (Sbv) Subsidie 
voor innovatie en verduurzaming van stallen | 
RVO.nl | Rijksdienst, is € 280 miljoen beschikbaar.

• Uitstoot stiktstof 
De reductie van uitstoot van stikstof was het doel 
van de Innovatieregeling kalverhouderij in 2021. 

• Modernisering pluimvee-, varkens- en 
melkveehouderij 
In 2022 komt de Rijks innovatieregeling, 
investeringsregeling modernisering pluimvee-, 
varkens- en melkveehouderij. Mogelijk volgt er in 
2022 ook een Gelderse invulling van een 
managementregeling melkveehouderij.

• Jonge Landbouwers 
Elk jaar openen vanuit het GLB de regelingen  
voor investeringen door Jonge Landbouwers en de 
regeling voor Fysieke investeringen. Daarmee worden 
investeringen vergoed. Dit jaar wordt openstelling 
in december 2021/januari 2022 verwacht, let op de 
website van de RVO.

4. Omschakelen naar duurzame landbouw
• Omschakelfonds landelijk 

Rijkssteun via de landelijke pilots van het 
omschakelfonds. Zie Investeringsfonds Duurzame 
Landbouw - Nationaal Groenfonds. Om in 

aanmerking te komen is een bedrijfsplan vereist. 
Er kan dan ook steun worden verkregen voor het 
opstellen van het bedrijfsplan, dit moet gericht zijn 
op de omschakeling naar duurzaam boeren. 

• Omschakelfonds provinciaal 
Een provinciale versie van een omschakelfonds, 
dat helpt om de kosten van omschakeling te 
verminderen, wordt onderzocht.

• Circulaire landbouw 
Als de innovatie bijdraagt aan circulaire landbouw 
komt die mogelijk in aanmerking voor een 
bijdrage uit de Groeiversneller zie: Food | Oost NL. 
Subsidie is dan voor inhuur van externe 
adviesdeskundigheid.

5. Nieuwe verdienmodellen 
• De provinciale subsidieregelingen: Innovatie 

Agrifood, POP Innovatieve concepten en de 
subsidieregeling voor Professionalisering van 
korte Ketens kunnen hiervoor gebruikt worden.

6. Specifiek: Mest
• Voor boeren die mest willen verdunnen is er de 

Subsidieregeling wateropvang t.b.v. verdunnen 
mest op zandgrond. Planning openstelling:  
begin 2022, landelijk budget € 105 miljoen.

7. Bedrijfsbeëindiging 
• Varkenshouderij 

In 2019 was er de Regeling voor de warme 
sanering van de Varkenshouderij. Varkenshouders 
die gebruik maakten van deze regeling zijn nu 
bezig met de bedrijfsbeëindiging.

• Beëindiging veehouderij 
De openstelling van de landelijke Beëindigings-
regeling Veehouderijen (Lbv) is gepland voor het  
2e kwartaal van 2022, met een landelijk budget  
van € 970 miljoen.
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• Gerichte uitkoop 
Er komen tranches van de Maatregel Gerichte 
Uitkoop via de provincie, te weten:
a. De Regeling provinciale aankoop veehouderijen 

nabij natuurgebieden (Maatwerk Gerichte 
Uitkoop 1e tranche (MGO1)) (2020), landelijk 
budget € 230 miljoen;

b. De Regeling provinciale aankoop veehouderijen 
MGO 2e tranche: de planning voor de 
openstelling is 2e kwartaal 2022, landelijk 
budget € 150 miljoen;

c. De Regeling provinciale aankoop veehouderijen 
MGO 3e tranche, planning openstelling is  
2e kwartaal 2023, landelijk budget € 100 
miljoen;

8. Ruimtelijke ontwikkeling
• Gebiedsprocessen  

De provincie kan per gebied besluiten om het 
initiëren of ondersteunen van een gebiedsproces te 
faciliteren.

• Grondbeleid 
Er is een subsidieregeling voor kavelruil (let op de 
website voor de openstelling), om dit te faciliteren 
is een grondpot beschikbaar.

• Glastuinbouw verplaatsing 
Onder de POP is er periodiek subsidie voor 
verplaatsing van glastuinbouwbedrijven.

• Grond aankoop 
Een pilot is in voorbereiding om 100 ha grond te 
verkopen aan boeren die garanderen dat ze hun 
bedrijfsvoering daarmee natuurinclusief maken.

• Uitgifte van een agrarisch bedrijf van ruim 200 ha 
in Doornspijk is aanstaande.

9. Natuurinclusief ondernemen
• Bedrijfsplannen 

Via het Actieplan natuurinclusieve landbouw is er 
subsidie om bedrijfsplannen voor natuurinclusief 
beheer op te stellen.

• Agrarisch natuur en landschapsbeheer (Anlb) 
Er zijn subsidies om natuurinclusief boeren te 
bekostigen: via het Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (Anlb) (neem contact op met  
de collectieven: Collectief Veluwe, Collectief 
Achterhoek, Collectief Rivierenland), via blauwe 
diensten en bodembeheer, Functieverandering 
voor Gelders Natuurnetwerk, en voor het doen van 
Fysieke investeringen.

• Bodemregelingen 
Agrarisch natuur en landschapsbeheer (Anlb), 
Fysieke investeringen, maatregelen uit het 
nieuwe GLB (w.o. ecoregelingen), subsidies uit  
het programma Bodem.

• Droogtegevoelige gebieden:  
in zulke gebieden is er subsidie mogelijk voor 
investeringsmaatregelen via de POP Niet 
productieve investeringen water, POP-DAW

• Agroforestry  
Wilt u subsidie voor het ontwikkelen van bos op 
uw landbouwgrond, dan is subsidie mogelijk  
via de regeling POP Innovatieve concepten.

• Biologische landbouw:  
Wilt u de kosten van omschakeling opvangen,  
dan kunt u wellicht meedoen met de RVO 
Omschakelfonds pilots. Een Gelders omschakel–
fonds is in ontwikkeling.

• Landschap:  
RVO Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
(SKNL), de Gelderse regeling Landschap en 
biodiversiteit (voor gemeenten, bos- of 
landgoedeigenaren, of agrarische collectieven),  
en tenslotte de RVO LIFE: Europese natuur-, 
milieu- en klimaatprojecten.

10. Klimaat- en Energietransitie
• Lokale hernieuwbare energieprojecten:  

Bij de RVO is de Energie-investeringsaftrek (EIA) 
voor ondernemers beschikbaar. Voor glastuinders  
is er de Investeringen in energie glastuinbouw, 
waarvan het plafond voor 2021 is opgehoogd.  
Voor de landbouw breed zijn ook bepaalde 
investeringen subsidiabel via de Regeling fysieke 
investeringen.

• CO2 opslag in de bodem:  
De RVO kent de Carbon Capture, Utilisation and 
Storage (CCUS) Tender. Verder is er bij de RVO de 
CO2-regeling glastuinbouw

11. Vrijkomende agrarische bebouwing 
  (VAB’s)
• Vastgoed algemeen 

Als een ondernemer iets innovatiefs met het 
vastgoed wil doen, past dit mogelijk onder de 
regeling Innovatie Agrifood. Voor samenwerkings–
verbanden is er de POP Innovatieve Concepten.

• Pelsdieren 
Bij de RVO is er voor de voormalige Pelsdierhouderij 
een regeling voor slopen en ombouwen van de 
leegstaande stallen

12. Verplaatsen van agrarische bedrijven
• Op dit moment kent de POP de subsidieregeling 

tot verplaatsing van glastuinbouw.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/31/landelijke-beeindigingsregeling-veehouderij-voorjaar-2022-open#:~:text=De%20Landelijke%20Beëindigingsregeling%20Veehouderij%20is,en%20landelijke%20vermindering%20van%20stikstofneerslag.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/31/landelijke-beeindigingsregeling-veehouderij-voorjaar-2022-open#:~:text=De%20Landelijke%20Beëindigingsregeling%20Veehouderij%20is,en%20landelijke%20vermindering%20van%20stikstofneerslag.
https://www.gelderland.nl/Subsidies
https://www.pop3subsidie.nl/blog/kennisbank/subsidie-verplaatsing-glastuinbouwbedrijven-pop3/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/projecten/bedrijfsplannen-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan
https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan
https://www.collectiefveluwe.nl
https://www.de-vala.nl
https://www.de-vala.nl
http://collectiefrivierenland.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kwaliteitsimpuls-natuur-en-landschap-sknl
https://www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap
https://www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw-ehg/maart-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/carbon-capture-utilisation-and-storage-tender
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/carbon-capture-utilisation-and-storage-tender
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gecombineerde-opgave/co2-regeling-glastuinbouw
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/pelsdierhouderij-slopen-en-ombouwen-na-vervroegd-verbod
https://www.pop3subsidie.nl/blog/kennisbank/subsidie-verplaatsing-glastuinbouwbedrijven-pop3/


Afmelden Aanmelden

13. Nieuwe functies op stoppende 
  agrarische bedrijven
• Wanneer het agrarisch bedrijf beëindigt kan, voor 

de omscholing van personeel, soms geprofiteerd 
worden van Gelderse onderwijs en 
arbeidsmarktprojecten.

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:
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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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