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Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van  
het platteland, voor de economie en voor het produceren van ons voedsel.  
Zij kunnen bijdragen aan de energietransitie, een gezonde leefomgeving  
en verbeterde biodiversiteit. De provincie zet daarom in op duurzame  
land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. 
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Gelders Programma Landelijk Gebied 
(GPLG)

Woensdag 21 december hebben Provinciale Staten 
(PS) de uitgangspunten voor het Gelders Programma 
Landelijk Gebied (GPLG) vastgesteld. Het programma 
richt zich op een gezond, vitaal en leefbaar landelijk 
gebied van Gelderland. Een onderdeel van dit 
programma is een helder toekomstperspectief voor 
de land- en tuinbouw in Gelderland. Dit is een 
opdracht van het Rijk aan alle provincies.
Graag zetten we samen met de andere overheden  
en de maatschappelijke organisaties op het gebied 
van natuur, water, klimaat en landbouw de Gelderse 
aanpak voort zoals we die kennen uit de Gelderse 
maatregelen stikstof (GMS). De komende maanden 
gaan we met verschillende partijen, waaronder  
de georganiseerde landbouw, in gesprek over  
de uitgangspunten van PS en het op te stellen 
gebiedsprogramma voor Veluwe, Achterhoek en 
Rivierengebied. Dat doen we op verschillende 
momenten. 

Meer informatie
Op deze webpagina leest u meer over het 
programma, het besluit en de bijbehorende stukken. 

https://www.gelderland.nl/themas/omgevingsvisie/gelders-programma-landelijk-gebied


Toekomstperspectief voor land- en 
tuinbouw in Gelderland

De provincie Gelderland heeft adviesbureau DLV 
Advies de opdracht gegeven om advies uit te brengen 
over het toekomstperspectief voor de Gelderse land- 
en tuinbouw. Uitgaande van de wens dat Gelderland 
ook in de toekomst een gezonde agrarische 
bedrijfstak kent met goede verdienmodellen.  
En die een actieve bijdrage wil en kan leveren aan 
bijvoorbeeld natuurherstel en -behoud, en de 
kwaliteit en beschikbaarheid van water. DLV brengt 
hiervoor de beleidsmogelijkheden in kaart voor  
de Gelderse politiek. Deze gaan deel uitmaken van  
een integrale afweging en besluitvorming over 
maatregelen op het gebied van natuur, water, 
wonen, werken, mobiliteit en recreëren die in het 
Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG) worden 
verwerkt. 

Bijeenkomsten en overleg
Voordat DLV haar advies definitief maakt, wil zij 
hierover spreken met agrariërs en vertegenwoor-
digers van de Gelderse landbouw, natuur organisaties, 
waterschappen, gemeenten en andere experts. We 
organiseren hiervoor in maart verschillende bijeen-
komsten en gesprekken. Met als doel kennis te 
nemen van en een reactie te geven op de bevindingen 
en richtingen die DLV Advies tot nu heeft geana-
lyseerd. Het overleg met de vertegenwoordigers is 
inmiddels georganiseerd. Agrariërs zien binnenkort 
een uitnodiging tegemoet via de verschillende verte-
genwoordigers in het agrarisch netwerk.

Start Landbouwakkoord

De provincies zitten aan tafel bij de opstelling van 
het Landbouwakkoord. Er zijn ook deeltafels, die 
deelvraagstukken uitwerken. Deze zijn georganiseerd 
voor de land- en tuinbouwsectoren en ook daar 
nemen de provincies aan deel. De VNG zit aan de 
deeltafel multifunctionele landbouw. De bedoeling 
van het landbouwakkoord is dat er afspraken worden 
gemaakt tussen overheden, sectorpartijen en 
landbouwbedrijfsleven en retail, die de landbouw 
perspectief geven. De provincies hebben hun inzet 
voor dit akkoord al op papier gezet. Het gaat de 
provincies steeds om duidelijke doelen, om steun 

voor agrariërs om daarvoor de nodige veranderingen 
te kunnen doen en – op termijn –een goed 
verdienmodel voor de nieuwe situatie. Issues waar  
de provincies graag afspraken over willen maken  
zijn zaken als normen en definities (zoals grond-
gebondenheid), beleidszaken als grondbeleid, 
langjarige afspraken, de juridische houdbaarheid  
van innovaties, de verdiencapaciteit en beloning  
voor maatschappelijke diensten.

Meer informatie
Hier vind je de IPO-positionpaper.

Stalinnovatie en mestverwerking

Zes provincies (Dr, Gld, Li, NB, Ov en Ut) werken 
momenteel samen met het ministerie van LNV aan 
het versnellen van innovaties op het gebied van 
stalinnovatie en mestverwerking. In juli 2022 bracht 
dhr. Tijssens hierover al een advies uit aan het 
ministerie: zie voor dit rapport Versnellen van 
innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch 
Nederland (overheid.nl). 
Provincie Gelderland en Noord-Brabant waren  
de initiatiefnemers van deze interprovinciale 
samenwerking en de ambitie is om nu snel werk te 
maken van het advies van dhr. Tijssens. In februari 
maken de provincies afspraken hierover met 
minister Adema.

De provincies willen de veehouderij verduurzamen 
door op korte termijn doorbraakinnovaties (waarbij 
de innovatie een sprong voorwaarts maakt) te 
realiseren die:
• per veehouderijsector zullen leiden tot haalbare 

en betaalbare en geborgde emissiereducties
• de basis leggen voor een nieuw stelsel – ook voor 

de vergunningverlening en de handhaving - 
waarbij straks alle maatregelen die emissie 
reduceren via sensoren gemonitord kunnen 
worden, 

• voor de melkveehouderij zullen leiden tot nieuwe 
verdienmodellen voor mestverwerking i.c.m. 
energieopwekking;

De Taskforce Stalinnovatie organiseert i.s.m. de  
6 provincies op 15 februari een contactdag met 
daarvoor uitgenodigde innovators uit verschillende 
provincies. Dan presenteren de zes zandprovincies 
hun plannen en vindt de lancering plaats van een 
landelijke website over dit onderwerp. Verder is deze 
dag bedoeld om in beeld te krijgen wat er volgens  
de deelnemers moet gebeuren om het netwerk 
waarin overheden, ondernemers, onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties samenwerken aan innovatie (het 
innovatie-ecosysteem) te verbeteren en hoe het 
nieuw in te richten innovatieloket hen daarbij moet 
gaan helpen. 

https://www.ipo.nl/media/yhgbb1md/pp_landbouw_def2.pdf


Gelderland op internationale beurs Grüne 
Woche Berlijn

Groen, grensverleggend en gewaardeerd: dat is de 
Gelderse land- en tuinbouw, van boer tot bord. Met 
die boodschap ontvingen wij ministers Van der Wal 
en Adema, Kamerleden en Nederlandse vertegen-
woordigers uit de land- en tuinbouw in Berlijn. 

In de openingsfilm toonden we innovatieve 
voorbeelden uit Gelderland. Zoals melkveehouder 
André de Groot uit Laren, die experimenteert met 
het verbeteren van de bodem. Nederbanaan uit Ede 
kweekt duurzame bananen in Nederland in een kas 
en bij proefboerderij De Marke doen ze onderzoek 
naar verduurzaming van de melkveehouderij.  
Peter Drenth: “De Gelderse land- en tuinbouw is 
groen, grensverleggend en gewaardeerd. Daar mogen 
we trots op zijn. We zijn een mooi visitekaartje voor 
Nederland”. 

Meer informatie
Bekijk hier het filmpje.
Lees hier het hele bericht. 

Nieuwe PDF & Podcast-serie: 
Omschakelen naar biologische 
melkveehouderij

Melkveehouders die interesse hebben, kunnen zich 
nu verdiepen in de biologische bedrijfsvoering via 
een online omschakelcurus. Deze bestaat uit een 
interactieve PDF en een podcast-serie.

Interactieve PDF
In de PDF vinden ondernemers informatie over  
de biologische wet- en regelgeving, beweiding, 
antibioticagebruik, voer en allerlei andere aspecten 
van het omschakelen naar biologisch boeren.  
De melkveehouders krijgen een globaal overzicht van 
wat er komt kijken bij de biologische melkveehouderij.  
Zij kunnen hiermee op een laagdrempelige manier 
onderzoeken of deze manier van werken bij hun 
toekomstvisie past.

Podcast over omschakelen
De aansluitende podcast-serie bestaat uit vier 
afleveringen over omschakelen. Bij elk thema komen 
één of meer experts aan het woord:

• Bodemkwaliteit en Graslandmanagement met 
Nimda Schelhaas van Bio in ‘t Veld en Nick van 
Eekeren van het Louis Bolk Instituut.

• Diergezondheid en Dierenwelzijn met Gidi 
Smolders, gepensioneerde onderzoeker van 
Wageningen UR Livestock

• Rantsoen met Hanna Pluimes van VoorBIO en 
René Cruijssen voorzitter van EKO-Holland

• Economische strategie met Kees Water van 
Ekopart.

Meer biologisch melkvee in Gelderland
De digitale omschakelcursus is ontwikkeld in 
opdracht van provincie Gelderland naar aanleiding 
van een inventarisatie onder melkveehouders. 
Hierbij is onderzocht wat de mogelijke knelpunten 
zijn bij omschakelen en wat de leerwensen zijn.  
Uit deze inventarisatie onder de Gelderse 
melkveehouders, blijkt dat 25% de stap naar 
biologisch overweegt om hun bedrijf verder te 
verduurzamen. Hier zit dus veel potentie. De PDF  
en Podcast inspireren melkveehouders om hun 
bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Biologische 
landbouw kan bijdragen aan het terugdringen van 
de stikstofuitstoot en het behoud en herstel van 
biodiversiteit in Gelderland.
 
Waar te vinden
De PDF en postcast worden beschikbaar gesteld  
via de website van Bionext. Bionext is de keten-
organisatie voor biologische landbouw en voeding. 
Bionext zorgt voor de belangenbehartiging van 
biologisch op het gebied van o.a. onderzoek, 
publiciteit, wetgeving, lobby en marktontwikkeling. 
De podcast en PDF zijn ontwikkeld door JEEN - 
bureau voor communicatie Agri en Food. Ga hier 
naar de pdf en podcast Omschakelen naar de 
biologische melkveehouderij.

Meer informatie
Meer weten over hoe provincie Gelderland 
melkveehouders ondersteunt die biologische 
productiemethodes willen inzetten of die inspiratie 
willen opdoen bij de biologische sector? Kijk dan op 
onze website bij Ik Doe Mee/Biologische 
melkveehouderij.

Gedeputeerde Staten geïnspireerd op  
de Fruit Tech Campus

Op 20 december 2022 brachten Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Gelderland een bezoek aan de 
gloednieuwe Fruit Tech Campus. De Fruit Tech 
Campus maakt werk van de vernieuwing van 
fruitonderwijs. Zo kunnen ze de beschikbaarheid van 
voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor 
de fruitsector in Nederland te verhogen.  
De Fruit Tech Campus is mede mogelijk gemaakt 
door het Regionaal Investeringsfonds en de regiodeal 
van FruitDelta, waarbij Provincie Gelderland een van  
de partijen is.

https://www.youtube.com/watch?v=uyevfgQZtWA
https://www.youtube.com/watch?v=uyevfgQZtWA
https://www.gelderland.nl/nieuws/gelderland-op-internationale-beurs-gruene-woche-berlijn
https://bionext.nl/wat-doen-we/advies-en-onderwijs/Omschakelen-naar-biologische-melkvee/
https://bionext.nl/wat-doen-we/advies-en-onderwijs/Omschakelen-naar-biologische-melkvee/
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/ik-doe-mee/biologische-melkveehouderij
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/ik-doe-mee/biologische-melkveehouderij


Bezoek aan de Fruit Tech Campus
Nadat in de ochtend het College haar regulier 
vergadering had in de Boardroom van de Fruit Tech 
Campus, was er tijd voor fruit, data & technologie.  
De middag begon met een uitgebreide presentatie 
van directeur Harrij Schmeitz over dit mooie 
initiatief waarbij educatie en innovatie centraal 
staat. ‘In 2019 kende de reguliere fruitteelt opleiding 
onvoldoende leerlingen om vruchtbaar te blijven. 
Met verschillende partijen uit het bedrijfsleven zijn 
we daarom hard gaan werken aan het educatie-
centrum, de Fruit Tech Campus. Door onderwijs, 
overheid en het bedrijfsleven te combineren, 
ontstaat er een Triple Helix die het fruitteelt-
onderwijs van de toekomst weet vorm te geven.’ 
aldus Harrij Schmeitz.

Dave Verbeek praatte hen daarna bij over Regionaal 
Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt. 
Aanvullend nam Cees van Doorn, directeur Van 
Doorn Living, het woord over de realisatie van 
FruitVillage. Dit arbeidsmigrantendorp wordt 
gevestigd naast de Fruit Tech Campus en levert 
daarmee een bijdrage aan de fruitteeltsector plus 
aantrekkelijkheid van de regio. 
Aanvullend nam Harrij Schmeitz de Gedeputeerde 
Staten mee door de Innovation Hub en de Nishut.  
In de Nishut ontmoette de aanwezigen twee (oud-)
studenten. Zij vertelden vol passie over de bijdrage 
die de cursussen en opleidingen aan de Fruit Tech 
Campus hebben geleverd. Ook maakten ze in het 
Precision Farming Techlab “live” kennis met één van 
de modernste spuiten van Abemec KWH, waarmee 
op basis van dronedata, taakkaarten, sensoren en 
camera’s op de spuit precisiespuiten wordt toegepast. 

In de regen 
Uiteraard werden Gedeputeerde Staten uitgenodigd 
om de fruitteelt in de praktijk te leren kennen.  
Zo bekeken ze de gloednieuwe pilot ‘kersen onder 
zonnepanelen’ op het bedrijf van Gijsbert Hakkert. 
Deze pilot reguleert de lichtinval op de kersenbomen 
en wekt daarnaast voldoende energie op om  
het fruitteeltbedrijf te voorzien. Ook sprak Erik van 
Haarlem over het belang van water in de Betuwe & 
de inzet van fertigatie systemen om de mestgift 
precies af te stemmen. Beide telers maken gebruik 
van innovatieve toepassingen om een gezond gewas 
te produceren, een belangrijk onderdeel van 
duurzame ontwikkeling in de Betuwe.

Zet jouw agroforestry-project op de kaart! 

De verschijningsvormen van agroforestry zijn erg 
verschillend en variëren van struiken als voederboom 
voor vee op grasland tot een complex voedselbos.   
De online kaart op de website van het agroforestry-
netwerk Nederland biedt je een overzicht van 
plekken in Nederland waar al aan agroforestry 
gewerkt wordt.  
Als ondernemer kun je door het uploaden van je 
project anderen inspireren om ook aan de slag te 
gaan met agroforestry! Ook bouw je zo mee aan de 
agroforestry gemeenschap en deel je kennis. Jouw 
project krijgt een eigen pagina waarop je kennis, 
ervaringen en beeldmateriaal kunt delen. 
Lees meer:  website van het Agroforestry Netwerk 
Nederland.

Dashboard Agrifood toont de stand van 
agrarisch Gelderland

Om meer inzicht te geven in de ontwikkeling van  
de land- en tuinbouw publiceren we het Dashboard 
Agrifood. Het dashboard biedt een overzicht van 
beschikbare feiten en cijfers op het gebied van land- 
en tuinbouw in Gelderland.  
Met deze feiten en cijfers krijgt de bezoeker snel 
inzicht in de agrarische structuur van Gelderland. 
Het laat zien hoe de land- en tuinbouwsector is 
opgebouwd; hoeveel bedrijven er zijn per sector,  
wat de leeftijdsopbouw is, of er opvolgers zijn, welke 
dieren worden gehouden en welke gewassen worden 
geteeld. Ook de ontwikkeling van land- en tuinbouw 
door de tijd heen komt in beeld. Het dashboard geeft 
dus de “stand van het (agrarische) land” in 
Gelderland en de ontwikkeling daarin weer. 

Het Dashboard is opgezet ter ondersteuning van  
de Kadernota Agrifood. In deze nota zijn indicatoren 
of graadmeters voorgesteld waarmee we de gewenste 
ontwikkelingen in de agrarische sector kunnen 
volgen. Deze indicatoren, bijvoorbeeld weidegang, 
dragen bij aan maatschappelijk doelen zoals een 
natuurinclusieve bedrijfsvoering. Momenteel zijn 
vier indicatoren in beeld gebracht. Binnenkort 
worden meer indicatoren opgenomen in het 
dashboard zoals: blijvend grasland, organische stof, 
korte keten, multifunctionele landbouw, biologische 
boeren, eiwit van eigen land, eiwitgewassen en 
energie gebruik.. De beschikbare gegevens worden in  
de toekomst nog verder verfijnd per regio en 
gemeente. We nodigen je daarom van harte uit  
om na je bezoek nog eens terug te komen!

https://www.agroforestrynetwerk.nl/updates/zet-jouw-agroforestryproject-op-de-kaart/47
https://www.agroforestrynetwerk.nl/updates/zet-jouw-agroforestryproject-op-de-kaart/47


Meer informatie
Hier gaat u rechtstreeks naar dashboard.  
Het dashboard is ook te vinden op www.gelderland.nl 
via de knop Kaarten en Cijfers. Dan even het juiste 
thema selecteren.

In the picture: Carina van de Beek

Carina van de Beek is één van de agrarisch 
ondernemers die wilde meewerken om haar 
toekomstplannen in beeld te brengen voor onze 
communicatiekanalen. Dit leverde prachtige foto’s 
op. Wij vroegen Carina nu om ook haar verhaal  
te vertellen.

Koeien en natuur op één landgoed
Tussen Nijkerk en Putten ligt landgoed Oldenaller. 
Daar pacht familie Van de Beek grond van 
Natuurmonumenten. Ze hebben er een biologisch 
melkveebedrijf met 120 koeien. Dochter Carina: 
“Koeien en natuur combineren blijft een uitdaging. 
Maar die is ook leuk.” 

De familie van Beek heeft een biologisch melkveebedrijf. 
Ze maken ook hun eigen zuivel.

Korte keten op de Veluwe
Carina en haar oudere broers en zus zijn de vijfde 
generatie op de boerderij. “Toen mijn broer Tilly en 
 ik ook gingen meewerken, keken we wat we erbij 
konden doen. Ik vind het mooi hoe gespecialiseerd 
bedrijven in Nederland zijn voor elk stapje in  
de keten. Maar die keten is heel lang. Als producent 
heb je weinig invloed op de prijs en hoe je product 
eruitziet.Ik heb dat graag zelf in de hand.  
Nu verkopen we op de Veluwe Klein Oldenallerzuivel. 
Ik weet prima hoe ik koeien moet melken, maar 
producten verwerken en hygiënisch werken, dat was 
een heel uitzoekwerk. We bewerken de producten 
bijna niet. Alle vetten en dergelijke zitten er nog in. 
En ook toevoegingen als vanille zijn biologisch. Al dat 
regelen vind ik leuk. Op donderdagen bezorgen we 
onze melk, hangop, yoghurt enzovoort bij winkels. 
Dan horen we verhalen van klanten. Supergaaf.  
Ze vinden het vooral heel lekker, en mooi dat het 
puur natuur is.”
Lees hier verder voor het hele interview met Carina 
van Beek.  

Carina blijft doorleren. Vanaf 2023 is ze Nuffield 
Scholar. “Een eer, want de prijs wordt maar een paar 
keer per jaar uitgereikt aan agrarische ondernemers 
die als voorloper en toekomstig leider worden 
gezien.” Door die studiebeurzen kunnen ze hun 
kennis vergroten en studeren in landen die het best 
bij hun onderzoeksvraag passen. “Ik ga onderzoek 
doen naar hoe neventakken op het agrarisch bedrijf 
de verbinding tussen boer en burger verder kunnen 
versterken. En wat hierin het verdienmodel kan zijn 
voor de agrarisch ondernemer.” De kennis die 
agrariërs 2 jaar lang opdoen, delen ze met hun 
collega’s in Nederland. Ook provincie Gelderland 
betaalt mee aan de studiebeurzen.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDZkMGNjOWYtZDViZS00NWMwLWFhOGUtMDcyMzQ4MGQ3ZTEwIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
http://www.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/inspiratie/koeien-en-natuur-op-een-landgoed
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/inspiratie/koeien-en-natuur-op-een-landgoed
https://nuffield.nl/scholarships/
https://nuffield.nl/scholarships/


Landwinkel de Woerdt in Ressen

Werken aan toekomstgerichte landbouw 
bij Project BOER 

BOER staat voor Bewust Ondernemen En Realiseren. 
Tien jonge boeren kijken in tien bijeenkomsten naar 
zichzelf als ondernemer, wat er op het erf speelt,  
de omgeving en het uiteindelijke verdienmodel. 
Daarnaast worden ze uitgedaagd om te werken aan 
hun eigen businessplan onder begeleiding van een 
coach. 
Op woensdagavond 30 november is het een gezellig 
samenkomen van jonge agrarisch ondernemers bij 
Landwinkel de Woerdt. In een van de mooie 
vergaderzalen vindt de vijfde bijeenkomst van Project 
BOER plaats. Twee sprekers met kennis en ervaring 
vertellen én gaan in gesprek met de jonge boeren. 
Hoe kunnen ze aan de slag met de toekomst van  
hun bedrijf ? 
Lees hier het hele bericht over de bijeenkomst 
op 30 november.

Boeren in de Achterhoek aan de slag met 
het Markemodel 

In de Achterhoek gaan 35 boeren in de praktijk  
aan de slag met het Markemodel, een regionaal 
sturingsmodel op kwaliteitsdoelen waarbij ze 
beloond worden voor meer inzet, dan waar ze 
wettelijk toe verplicht zijn. Op vrijdag 9 december 
sloten deze boeren, vertegenwoordigd in de 
Boerenraad en de Markeraad, bestaande uit 
FrieslandCampina, Rabobank, provincie Gelderland, 
Waterschap Rijn en IJssel, een dealdialoog.  
Een soort maatschappelijk contract met afspraken 
over gebiedspecifieke kwaliteitsdoelen voor lucht, 
water en land, monitoring en waarderingen voor 
bovenwettelijke prestaties die de boeren leveren  
ten behoeve van verduurzaming. Ook werd het 
startschot gegeven voor een concrete uitrol richting 
boerenpraktijk.

Door de dealdialoog (een soort maatschappelijk 
contract) die nu gesloten is, kunnen  
35 boeren uit de pilotgebieden Winterswijk en  
’t Klooster Zelhem tegen beloning op eigen erf aan  
de slag met bovenwettelijke maatregelen op  
het gebied van land, water en lucht. 
Het Markemodel is een initiatief van de vereniging 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) 
en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek 
(VALA), het collectief van zes agrarische 
natuurverenigingen in de Achterhoek. 
Opdrachtgever is het ministerie van LNV.

Meer informatie 
Op de website van de VALA: Uitrol Markemodel naar 
35 boerenbedrijven - Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek (de-vala.nl)

Het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 
is goedgekeurd 

Op 13 december jl. heeft de Europese Commissie  
het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van Nederland 
goedgekeurd. Het NSP beschrijft wat het GLB 
praktisch betekent voor agrariërs in Nederland.  
Met het GLB werkt Nederland aan een 
toekomstbestendige landbouw, het versterken van  
de natuur en een leefbaar platteland. 
De komende vijf jaar is er ongeveer 4,7 miljard euro 
aan subsidies beschikbaar. Ruim de helft van dat 
bedrag is bestemd voor inkomenssteun 
(hectaretoeslag en ecoregeling).  
Daarnaast ondersteunt het GLB agrariërs die hun 
bedrijf willen verduurzamen en die een bijdrage 
leveren aan het verbeteren van milieu, biodiversiteit, 
klimaat en water. Tevens zijn er subsidies voor 
bedrijven die willen innoveren en voor boeren en 
adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te 
wisselen.
Ook ondersteunt het GLB samenwerkingsverbanden 
van agrarische ondernemers met bijvoorbeeld een 
gemeente of provincie, agrarische sector- en 
gebiedspartners die een belangrijke bijdrage willen 
leveren aan de toekomst van het landelijk gebied. 
Nederland kent veel verschillende landbouwgebieden 
met ieder hun eigen uitdagingen op het gebied van 
bodem, water en natuur. Het GLB houdt hier 
rekening mee en stimuleert ook een gebiedsgerichte 
aanpak.

https://www.gelderland.nl/nieuws/werken-aan-toekomstgerichte-landbouw-bij-project-boer
https://www.gelderland.nl/nieuws/werken-aan-toekomstgerichte-landbouw-bij-project-boer
https://de-vala.nl/uitrol-markemodel-naar-35-boerenbedrijven/
https://de-vala.nl/uitrol-markemodel-naar-35-boerenbedrijven/
https://de-vala.nl/uitrol-markemodel-naar-35-boerenbedrijven/


De provincies zijn blij met de goedkeuring uit 
Brussel. Het besluit geeft duidelijkheid aan  
de agrarische sector. Het is een mooie mijlpaal,  
maar er is nog veel werk te doen. De provincies zien 
dat vooral de implementatie van de plannen nog veel 
aandacht vraagt. Hierover staan de gezamenlijke 
provincies in nauw overleg met het Rijk. De provincie 
Gelderland ontvangt van de Europese Unie over  
de periode 2023-2027 36 miljoen euro voor niet-
grondgebonden maatregelen. De verwachting is  
dat de eerste provinciale openstellingen in het derde 
kwartaal van dit jaar plaatsvinden.  

Stand van zaken spreekuren 

Elke maand zijn medewerkers van het Team Agrifood 
op locatie in de provincie aanwezig voor gesprek en 
om vragen te beantwoorden. Tot nu toe zijn hebben 
aantal boeren, die ideeën hebben om door te 
ontwikkelen richting natuurinclusieve kringloop-
landbouw, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
In de gesprekken lopen we dan de vragen door en 

laten we zien welke mogelijkheden er zijn.  
Denk daarbij aan kennisloketten, de voucherregeling 
om advies in te winnen, subsidieregelingen en/of 
beleidsaangelegenheden. Ook kwamen innovators 
langs om over de haalbaarheid van innovaties te 
praten. Van het gesprek wordt meestal een verslag 
gemaakt dat de deelnemers later toegezonden 
krijgen. 

Meer informatie
Op onze website zie je waar en wanneer  
de spreekuren zijn; verzoek is je aan te melden  
bij agrifood@gelderland.nl.

Factsheet subsidies Kadernota Agrifood 

De factsheet met een opsomming van 
subsidiemogelijkheden die de doelen van de 
Kadernota Agrifood ondersteunen is opnieuw 
geactualiseerd en is hier te vinden: Regelingen 
Agrifood (gelderland.nl).

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het team Agrifood 
van provincie Gelderland. Aan deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Wil jij 
ook een abonnement op de nieuwsbrief, of deze 
beëindigen? Mail dan naar agrifood@gelderland.nl 

Heb je vragen over een onderwerp? Of een suggestie 
voor een volgende nieuwsbrief? Die ontvangen wij 
graag. 

Afmelding  
nieuwsbrief Agrifood

Aanmelding 
nieuwsbrief Agrifood
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