
Voucher
voor vergoeding van advieskosten over natuurinclusieve 
kringlooplandbouw aan een landbouwonderneming in 
de primaire productie  (N.B.: vergoeding zolang budget 
beschikbaar is)
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Provincie Gelderland vindt het belangrijk landbouwondernemers te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun bedrijf naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw.
Een landbouwondernemer kan zich laten adviseren over minimaal één van de verderop genoemde 
onderwerpen. Met een ingevulde voucher kan een adviseur voor zijn of haar advies € 1500,- van de 
provincie vergoed krijgen, onder de voorwaarde dat het beschikbare budget niet is uitgeput. Zie de 
regeling op Gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw.
De landbouwonderneming geeft opdracht aan een adviseur door ondertekening van een offerte 
en door deze voucher samen volledig in te vullen. De adviseur dient de ondertekende offerte en de 
ingevulde voucher in, tegelijk met de subsidieaanvraag. Het advies moet binnen zes maanden na 
aanvraag worden verstrekt. 

Opdrachtgevende landbouwonderneming:

Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Kvk-nummer (Handelsregister)

SBI-code

Stemt de opdrachtgevende landbouwondernemer er mee in, dat hij/zij na het adviestraject 
eventueel wordt benaderd om te evalueren in hoeverre dit advies heeft bijgedragen aan zijn of haar 
ontwikkelplannen? (s.v.p. aankruisen)

Ja Nee 

http://Gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw
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Opdrachtnemende adviseur:

Naam

Plaats

Naam aanbieder adviesdienst

Telefoonnummer

Adres

KvK-nummer (Handelsregister)

SBI-code
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Onderwerp(en) waar het advies over gaat (s.v.p. aankruisen):

Onderwerpen

Brongerichte vermindering 
van emissies

Duurzaam landgebruik

Toename biodiversiteit

Gesloten voedselsysteem of  - 
mineralenkringloop

Reductie middelengebruik

Beter verdienmodel zonder 
toename veestapel

Het advies moet ook schriftelijk worden vastgelegd en moet informatie bevatten over (1) de 
veranderingen die noodzakelijk zijn in het bedrijf; (2) de positieve effecten die worden bereikt op de 
omgeving van het bedrijf; (3) de marktkansen en het verdienmodel van de landbouwonderneming 
nadat de veranderingen hebben plaatsge-vonden en (4) een indicatieve kostenbegroting voor de 
realisatie van de veranderingen.

Emissiereductie van stikstof, fijnstof, broeikasgassen en/of 
geur, bijvoorbeeld met duurzame huisvestingssystemen.

Vastlegging van CO2-koolstof, versterken van duurzaam 
bodembeheer, vasthouden van water, omgaan met 
klimaatverandering en droogte.

Vergroten biodiversiteit op en/of om de percelen. 
Denk daarbij aan kruidenrijk grasland, stroken, 
landschapselementen.

Betere benutting toegediende mineralen, toepassing 
‘groene kunstmest’, verlaging transport van mineralen over 
grote afstand, verhogen van het aandeel circulair veevoer.

Reductie gebruik antibiotica, andere diergeneesmiddelen 
en gewasbeschermingsmiddelen.

Korte ketenconcepten of andere meerwaardeconcepten, 
introductie van andere functies op het bedrijf  
(zoals energieopwekking, recreatie), nieuwe/aangepaste 
gewassen, grondstoffen, bewerkingen.

Voorbeelden
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