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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: 
• Natuurinclusief doe je niet alleen
• Kavelruil Lochem met een impuls voor het landschap
• De innovatiecoöperatie: heb je een idee, kom ermee!
• Consultatie biologische productie en consumptie
• Brief aan de minister van LNV
• Steun voor agrariërs die investeren in de aanplant van bomen en houtige gewassen
• Voortgang nieuwe Europese landbouwbeleid
• Nieuwe openstelling subsidieregeling SABE

‘Natuurinclusief doe je niet alleen’

Leertraject natuurinclusieve landbouw in de 
Achterhoek 
Zestien Achterhoekse agrarische ondernemers 
gingen de afgelopen anderhalf jaar aan de slag met 
een cursus en coaching om samen te leren hoe ze 
natuurinclusieve landbouw (NIL) kunnen toepassen 
op hun bedrijf. Het leertraject bestond uit groeps
bijeenkomsten, veldbezoeken en een achtdaagse 
cursus aan de Aeres Hogeschool.

Het traject maakte onderdeel uit van het project 
‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de 
Achterhoek.’ 

Geïnteresseerden konden kiezen uit drie trajecten: 
een eerste kennismaking met NIL, meer verdieping 
en het opstellen van een bedrijfs natuurplan én 
traject C waaraan deze zestien ondernemers 
meededen. Projectpartners zijn LTO Noord, 
Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers (VKA), Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en 
Natuurmonumenten. Heidi Uenk was samen met 
René Schepers en Gerjo Koskamp één van de 
cursusleiders.



In hoeverre is het verdienmodel van NIL inzichtelijk geworden? 
‘Ook al stond het in groepsverband kennis opdoen 
van NIL centraal, we zijn ook ingegaan op het 
verdienmodel. Hoe benut je subsidiepakketten voor 
agrarisch natuurbeheer? Ook zijn we ingegaan op de 
mogelijkheid vanuit het Platform Natuurinclusieve 
Landbouw Gelderland waarbij ze kosteloos een 
bedrijfsplan konden laten maken voor toekomstige 
ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor 
natuurinclusieve landbouw.’ 

Het traject is afgerond, hoe nu verder?
‘Dit voorjaar is in de Achterhoek een afsluitende 
bijeenkomst. Er komt voor nu geen nieuw traject 
zoals deze anderhalf jaar. In de Cleantechregio 
hadden we een vergelijkbaar leertraject met 23 deel
nemende agrariërs. Deze is onlangs afgerond. We 
houden nog wel enkele bijeenkomsten met de 
Achterhoekse groep.’

Welke boodschap geef je agrariërs mee die zich willen verdiepen 
in natuurinclusief ? 
‘Natuurinclusief ondernemen doe je niet alleen. Het 
is een uitdaging om op zoek te gaan naar 
vernieuwende verdienmodellen die goed zijn voor de 
boer en natuurherstel of behoud bewerkstelligen. 
We zitten daar nu middenin en daarin zie ik wel 
kansen en mogelijkheden.’

Lees hier een interview met één van de deelnemers, 
Martina Spriensma.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning 
van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in 
het kader van het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn 
platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer 
informatie.

 

Heidi, wat hield traject C precies in?
‘De zestien agrariërs kwamen de afgelopen anderhalf 
jaar meerdere keren bij elkaar om aan de slag te gaan 
met hun specifieke natuurinclusieve vraag. Wat past 
bij jou als ondernemer? Wat past op jouw bedrijf, wat 
is je actieplan en welke experts kunnen je helpen? 
Hoe zit je verdienmodel in elkaar?
Ook volgden ze de cursus Natuurondernemer niveau 1 
bij de Aeres Hogeschool in Dronten. Ze kennen nu de 
belangrijkste factoren voor het bereiken van 
natuurdoelen op graslanden de meest voorkomende 
planten en diersoorten op natuur graslanden. Alle 
deelnemers zijn geslaagd en ontvingen het certificaat 
Natuurondernemer niveau 1, waarmee ze 
vakbekwaam zijn om te pachten bij Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten.’

Welke Achterhoekse ondernemers deden mee? 
‘Ze kwamen uit de hele Achterhoek, Laren, Harreveld, 
Winterswijk en Beltrum. De meesten hebben een 
gangbaar melkveebedrijf, maar er was ook een 
akkerbouwer bij. De bedrijven waren erg divers, maar 
de gemene deler was dat ze allemaal iets hebben met 
natuur en meer kennis wilden opdoen over flora, 
fauna en het bodemleven. Ook wilden ze meer 
handvaten om met kringlooplandbouw aan de slag 
te gaan en te onderzoeken welke vorm van 
natuurinclusief op hun bedrijf past.’

Wat zijn de uitdagingen met natuurinclusief boeren?
‘Bij natuurinclusieve landbouw is er aandacht voor 
kringlopen, natuur en landschap. De uitdagingen 
zitten onder andere in kennis, wet en regelgeving 
en een gezonde, rendabele bedrijfsvoering. Het 
ondernemende vermogen van de deelnemers viel mij 
sterk op. Ze zijn actief, enthousiast en gaan zelf op 
zoek naar vragen waar ze mee leven. Ook leren ze 
graag van elkaar en willen ze samen kennis en 
inspiratie opdoen.’

Op welke manier hebben de agrariërs NIL toegepast op hun 
bedrijf ?
‘Het inzetten op kruidenrijk grasland en het 
verminderen van kunstmestgebruik zijn een paar 
voorbeelden. Ook zijn heggen aangeplant en is 
nagedacht over compostering met een potstal. Maar 
ook hoe kan ik chemievrij onkruid bestrijden?’

https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/inspiratie/duurzaam-werken-samen-kunnen-we-meer
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_nl


Verkaveling met cascobenadering
Kavelruil ten behoeve van toekomstgerichte 
grondgebonden landbouw vraagt ruimte, waardoor 
veelal de kleinschaligheid van het landschap 
verdwijnt. In dat kader is door Alterra Wageningen 
een instrument in de vorm van een cascobenadering 
ontwikkeld. De cascobenadering voorziet enerzijds in 
de bescherming van waardevolle landschaps
elementen, waarmee het landschap behouden blijft 
en waarbij ook schaalvergroting en nieuwe 
structuren kunnen ontstaan. Bij het proces van een 
cascobenadering vindt eerst een landschappelijke 
inventarisatie plaats van het hele gebied en wordt 
gekeken wat de meest waardevolle landschaps
elementen zijn die behouden moeten blijven. 

Daarnaast wordt gekeken waar nieuwe versterkende 
landschappelijke elementen mogelijk zijn als 
compensatie van minder waardevolle of niet 
passende landschapselementen. Dit gebeurt met een 
compensatieladder die afgestemd is op het 
landschapstype. De cascobenadering zorgt voor een 
betere acceptatie van grondeigenaren voor het 
realiseren van een passend landschap en het behoud 
hiervan en heeft daardoor een vliegwieleffect bij 
kavelruilprojecten waarbij het landschap behouden 
en versterkt wordt. 

Tussenevaluatie
Het project wordt deze zomer afgerond en in zijn 
geheel geëvalueerd. Inmiddels ligt er wel al een 
tussenevaluatie waaruit blijkt dat 15 agrariërs/
grondeigenaren deelgenomen hebben, 30 hectare 
aan huiskavels is vergroot en in totaal 80 hectare 
grond geruild is. Het aantal deelnemers is iets lager 
(5) dan verwacht, maar het aantal hectares (11) groter, 
met een fors aandeel huiskavelvergroting. Dit 
resultaat is bereikt doordat beschikt kon worden over 
voldoende ruilgrond van de provincie Gelderland.

Heb je een idee, kom ermee!

De Innovatie Coöperatie
Of het nou het zonnebloemlint is, een stuurautomaat 
met RTKGPS of Achterhoekse pompoenpitolie. Het 
zijn allemaal innovatieve ideeën van boeren die in de 
praktijk zijn gebracht. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er onder agrarische 
ondernemers nog veel meer ideeën leven die de weg 
naar de praktijk nog niet zomaar vinden. En dat is 
nou precies de reden waarom De Innovatie 
Coöperatie bestaat. Vaak blijkt dat ondernemers zich 
er nauwelijks van bewust zijn dat ze met een goed 
idee rondlopen. En als dat wel zo is, is het 
ingewikkeld om deze naar de praktijk te vertalen.

Nieuw gezicht voor Platform Agrifood

Op 1 maart is de nieuwe provinciale website online 
gegaan. Alle informatie van het platform Agrifood is 
nu hier te vinden. In een ietwat ander jasje dan je 
gewend bent, maar wel met dezelfde informatie. 

Kavelruil Lochem met een impuls voor 
het landschap

In 2014 is gestart met het project ‘Beter boeren in 
Kleinschalig Landschap’ waarbij kavelruil ter 
verbetering van de landbouwstructuur gecombineerd 
wordt met een landschappelijke impuls. Het gaat om 
het gebied LochemLarenEpseEefde. 

Doorstart
In 2016 is dit project stilgelegd door gebrek aan 
ruilgrond, maar in 2019 heeft het een doorstart 
gekregen. Dit werd mogelijk doordat provincie 
Gelderland 23 hectare ruilgrond kon verwerven en 
inbrengen. LTONoord heeft voor deze doorstart een 
projectplan opgezet voor vrijwillige kavelruil met 
cascobenadering. De doelen zijn de huiskavels te 
vergroten, het aantal veldkavels te verkleinen en/of 
de afstanden tot de veldkavels te verkleinen, met 
behoud van het kleinschalig landschap. Dit in lijn 
met de provinciale doelstelling om te komen tot 
meer grondgebonden natuurinclusieve landbouw.  
Bij deze doorstart heeft men zich geconcentreerd op 
het gebied LochemLarenHarfsenAlmen. 

https://www.gelderland.nl/themas/agrifood


De Innovatie Coöperatie is er voor boeren en 
agrofoodmkbers die hun nieuwe ideeën helder 
willen krijgen en in de praktijk willen brengen. Sinds 
kort zijn we, naast de Clean Tech Regio, ook actief in 
de Achterhoek en de Liemers. Onze innovatie
makelaars helpen hierbij door het leggen van nieuwe 
contacten, door te inspireren en door te 
ondersteunen met kennis en financiering. Welk idee 
heb jij eigenlijk? Onze nieuwe innovatiemakelaars 
Linda Commandeur en Ivo Holmer zijn er om je te 
helpen. Zij komen het bestaande team versterken. 
Lees in het artikel ‘De kunst is om je te laten 
verwonderen en je ideeën in de praktijk te brengen’ 
over hun achtergrond en drijfveren. 

Heb je zelf al een innovatief idee en zoek je hulp bij 
de realisatie? Meld je dan bij De Innovatie Coöperatie.

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag en 
zoeken nieuwe methoden, technieken en verdien
modellen. Met de inzet van de agroinnovatie
makelaars wil provincie Gelderland ondernemers 
hierbij steunen.  
Zie voor meer informatie de provinciale website.

Consultatie biologische productie en 
consumptie

Vanaf 14 februari 2022 organiseert het ministerie van 
LNV de online consultatie voor het Nederlandse 
actieplan over de groei van biologische productie en 
consumptie in Nederland. 
Tot eind april 2022 kunnen boeren, vertegen woordigers 
van de (biologische) landbouw, ketenpartijen, onder
zoekers, overheden, financiers, NGO’s en consumenten 
ideeën en oplossingen inbrengen die bijdragen aan 
de Europese ambitie, zoals verwoord in de Europese 
Green Deal. 
 
Meedoen? 
Deze consultatie is zo georganiseerd dat je zelf 
bepaalt op welk moment en vanaf welke plek het jou 
het beste uitkomt om deel te nemen. Met je 
deelname draag je bij aan ideeën en oplossingen om 
de productie en consumptie van biologische 
producten in Nederland te vergroten en leer je uit 
eerste hand van andere deelnemers over hun ideeën 
en oplossingen, waar ook jij je voordeel mee doet.

Schrijf je hier in en doe direct mee:  
Consultatie biologische productie en consumptie 

Omschakelen naar biologisch iets voor u?

Bionext werkt in opdracht van de Provincie 
Gelderland aan het opzetten en faciliteren van 
kennisuitwisseling over omschakeling naar 
biologische melkveehouderij. Uw eigen bedrijfs
situatie doorspreken aan de keukentafel met een 
ervaren biologisch melkveeadviseur kan u helpen om 
de kansen en knelpunten rondom biologisch boeren 
te bepalen. Kees Water loopt met u een vragenlijst 
door en maakt op basis daarvan een kosteloos advies. 

Wilt u ook een keukentafelgesprek? Meld u aan door 
een mailtje te sturen naar keeswater@ekopart.nl. 
Voor meer informatie over dit project ga naar:  
de site van Bionext.

Brief aan de minister LNV ambities nieuw 
regeerakkoord
De provincies Gelderland en NoordBrabant hebben 
het nieuwe kabinet aangeboden om in samen
werking invulling te geven aan ambities uit het 
nieuwe regeerakkoord. In een brief benadrukken ze 
het belang van twee speerpunten daarbij: innovatieve 
stalsystemen en mestverwerking. Op die manier is 
het mogelijk om ambities uit het regeerakkoord te 
realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het 
verminderen van de emissie van stikstof en het 
vervangen van kunstmest door organische mest.  
De beide provincies werken inmiddels op deze 
dossiers al samen en ook de provincies Overijssel, 
Limburg en Utrecht zijn aangehaakt. Hier vindt u de 
volledige tekst van de brief.

Kunstmestvervangers

Omdat de productie van kunstmest gepaard gaat 
met een hoge CO2uitstoot, is er veel milieuwinst te 
behalen als boeren door de toepassing van 
kunstmest vervangers minder kunstmest hoeven in 
te zetten. Daarvoor is nodig dat zij hun mest 
opwaarderen tot waardevolle meststoffen die net als 
kunstmest op maat zijn toe te dienen. Op die manier 
lukt het via precisiebemesting om in de mineralen
behoefte van de plant te voorzien. Bovendien wordt 
bij de mestbewerking biogas gewonnen dat bijdraagt 
aan het vervangen van fossiele energiebronnen. 

In de uitlegvideo ‘Nederlandse boerderijpilot voor de 
productie van biogebaseerde meststoffen op maat’ 
toont Arjan Prinsen hoe hij deze technieken op zijn 
bedrijf in praktijk brengt en invulling geeft aan 
circulaire landbouw. 

Provincie Gelderland onderzoekt bij diverse projecten 
de mogelijkheden om dit soort technieken in praktijk 
te kunnen brengen.

https://deinnovatiecooperatie.nl/nieuws/de-kunst-is-om-je-te-laten-verwonderen-en-je-ideeen-in-de-praktijk-te-brengen/
https://deinnovatiecooperatie.nl/nieuws/de-kunst-is-om-je-te-laten-verwonderen-en-je-ideeen-in-de-praktijk-te-brengen/
https://deinnovatiecooperatie.nl/
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/ik-doe-mee/kennis-en-innovatie/de-innovatiemakelaar
https://participatie-biologisch.nl
mailto:keeswater%40ekopart.nl?subject=
https://bionext.nl/thema-s/klimaat/meer-biologisch-melkvee-gelderland/
https://media.gelderland.nl/brief_GLD_en_NB_aan_LNV_41f2840981.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=gIsj0HRgVbA
https://www.youtube.com/watch?v=gIsj0HRgVbA


Voortgang nieuw Europese 
landbouwbeleid

Rijk en provincies zijn in afwachting van de 
Brusselse beoordeling van het door Nederland 
ingediende Nationaal Strategisch Plan. Intussen 
heeft het college nog gereageerd op het plan. Ze 
vragen aandacht voor het belang van een goede 
monitoring, op zowel de deelname aan de 
ecoregelingen (aantal boeren), hun inkomens
ontwikkeling als het doelbereik. Ook vinden GS dat 
ecoregelingen gebiedsgericht ingezet moeten 
kunnen worden, zodat de effectiviteit voor 
bijvoorbeeld stikstofreductie of natuurherstel wordt 
vergroot. Tenslotte pleiten GS ervoor, de extra 
LEADERmiddelen bij voorkeur via de provincies in te 
zetten in de overgangszones, voor gebiedsprocessen 
en de groenblauwe architectuur. 
Er is inmiddels wel meer nieuws over de ecoregelingen. 
Boeren kunnen zich alvast voorbereiden door er 
kennis van te nemen via de site van de RVO:  
Het nieuwe GLB: de ecoregeling | RVO.nl | Rijksdienst.

Hoeveel geld er exact naar Gelderland komt, voor 
bijvoorbeeld LEADER of Agrarisch natuur en 
landschapsbeheer is nog niet duidelijk. Ook wordt er 
nog gewerkt aan de governance, waarbij bekeken 
wordt of het aantrekkelijk is om net als andere 
provincies ook in Gelderland te gaan werken met een 
organisatie als Stimulus of SNN, naast de RVO. 

In Brussel is intussen naar aanleiding van de oorlog 
in Oekraïne en de gevolgen voor de voedsel
voorziening discussie ontstaan over de vergroenings
ambities. Wordt vervolgd.

Steun voor agrariërs die investeren in de 
aanplant van bomen en houtige gewassen

Vanaf 2 mei kunnen agrariërs in Gelderland subsidie 
aanvragen voor het aanplanten van bomen en 
houtige gewassen op een perceel met akkerbouw, 
groententeelt of veeteelt. 
In 2020 is het ‘Agroforestry netwerk Gelderland’ van 
start gegaan. Inmiddels zijn 70 boeren aangesloten. 
Rond thema’s als pluimvee en voederbomen/
voeder hagen zijn studiegroepen gevormd en 
concrete projecten in voorbereiding. Inmiddels zijn 
ook de eerste 20 bedrijfsplannen opgesteld en is 
rondom Lochem een gebiedsaanpak in de steigers 
gezet. Ook in de Gelderse Vallei, rond Aalten en Rijk 
van Nijmegen lopen initiatieven en zijn de eerste 
hagen aangeplant.

Subsidie voor aanplant
Met de subsidieregeling ‘aanleg agroforestry’ 
ondersteunen we nu de agrariërs, die als eersten 
daadwerkelijk aan de slag gaan. Hiermee mikken we 
op een versnelling van de toepassing van 
verschillende vormen van agroforestry zodat deze 
ontwikkeling zich als een olievlek uitspreidt. Al met al 
stimuleren en ondersteunen we met deze regeling de 
ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringloop
landbouw met een duurzaam verdienmodel voor de 
Gelderse boer.

Informatie bijeenkomst 14 april
Op 14 april is er een online bijeenkomst over deze 
regelingen van 13.15 tot 14.15 uur. Je kunt je hiervoor 
opgeven bij Piet Rombouts, de trekker van het 
Gelders Netwerk Agroforestry:  
piet@romboutsagroeco.nl. 

Aanvragen indienen
Vanaf 2 mei kunnen agrariërs subsidie aanvragen 
voor aanplant en bijbehorende kosten. Er geldt een 
subsidiepercentage van 75% tot een maximum van  
€ 20.000. De verwachting is dat we met deze 
regeling 10 tot 20 initiatiefnemers kunnen onder
steunen met de aanleg van een agroforestrysysteem. 
Alle informatie over het indienen van uw aanvraag 
vindt u binnenkort op onze website onder ‘Subsidies’. 
De regeling kunt u alvast raadplegen. Zie hiervoor:  
Paragraaf 4.24  ‘Aanleg agroforestry’ in het 
Provinciaal Blad.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/nieuw-glb/eco-regeling-met-eco-activiteiten#
mailto:piet%40romboutsagroeco.nl?subject=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-3381.html


Achtergrond
Houtige gewassen (bomen en struiken) zijn 
belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder 
kwetsbaar te maken voor klimaateffecten. Ze hebben 
invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, 
vastleggen van koolstof en het laten infiltreren en 
vasthouden van water.

Provincie Gelderland wil boeren daarom helpen bij 
het aanbrengen van bijvoorbeeld voedsel producerende 
bomen en struiken in akkers en weilanden. Door het 
combineren van deze teelten wordt de weerbaarheid 
van het landbouwsysteem verhoogd en ontstaat een 
veerkrachtiger bedrijfssysteem met een duurzamer 
verdienmodel. 

Jaarbericht Platform Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland

Inspireren, motiveren en samenwerken voeren de 
boventoon in 2021.
Begin 2021 ging het Platform Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland daadwerkelijk van start. Dit 
eerste jaar stond vooral in het teken van opstarten, 
inspireren en motiveren van (potentiële) deelnemers 
om samen aan de slag te gaan met natuurinclusieve 
landbouw in Gelderland. De eerste resultaten zijn nu 
gebundeld. Bekijk hier: jaarbericht van het Platform 
Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Subsidieregeling voor innovatie en 
modernisering 2022 (Gelders stikstofbeleid)

In het kader van het programma Gelderse 
Maatregelen Stikstof (GMS) gaan er naar verwachting 
vanaf 2 mei a.s. twee subsidieregelingen open 
waarmee boeren in en om Natura 2000gebieden 
verouderde stallen kunnen moderniseren en/of 
brongerichte innovaties kunnen medefinancieren. 
De subsidieregeling helpt boeren om technieken te 
ontwikkelen en/of toe te passen die bijdragen aan het 
verminderen van de uitstoot van stikstof.  

Het subsidiebudget is € 26,5 miljoen, waarvan voor het 
onderdeel innovatie (= ontwikkelen van brongerichte 
technieken) € 6,5 miljoen voor vleeskalveren en  
€ 5 miljoen voor de overige sectoren. 
Voor het onderdeel modernisering (= helpen in de 
aanschaf van bewezen stikstof reducerende 
maatregelen): € 7,5 miljoen voor de Veluwe, € 3,75 
miljoen voor de Rijntakken en € 3,75 miljoen voor de 
Achterhoek.

Bij het innoveren zijn de volgende deelactiviteiten 
subsidiabel: onderzoek en ontwikkelingsfase waarin 
een innovatie techniek wordt aangeschaft, geplaatst 
en geprobeerd, meten van de uitkomsten en 
resterende levensduur. Door de subsidieontvanger te 
koppelen aan een nieuwe vergunning onder de 
Natuurbeschermingswet wordt getoetst hoeveel 
stikstofreductie is gerealiseerd. Alle informatie over 
het indienen van uw aanvraag vindt u binnenkort op 
onze website onder ‘subsidies’. De regeling kunt u 
alvast raadplegen. Zie hiervoor: Paragraaf 4.23 
Innovatie en modernisering stikstof.

Omschakelen naar duurzame landbouw:
Sinds 1 januari 2022 kan gebruik worden gemaakt, bij 
omschakelen naar biologische landbouw, van de 
borgstellingplus voor een werkkapitaalkrediet 
(BLplusO). De overheidsborgstelling is enkel op 
basis van de SKALcertificering en de aflossing van 
de lening kan uitgesteld kan worden tot 6 jaar na 
opnemen.

Factsheet Agrifood Regelingen geactualiseerd
De factsheet, met daarin een overzicht van subsidies 
en andere maatregelen die uitvoering van de 
Kadernota Agrifood ondersteunen, is geactualiseerd. 
Ga hier naar de Factsheet. 

Wanneer gaat welke subsidieregeling open?
Ook op de website van de Provincie kun je zien welke 
subsidies openstaan, gesloten zijn of bijna opengaan. 
Om daarbuiten op de hoogte te blijven kun je je bij 
RVO abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor 
agrarisch ondernemen.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/eerste-resultaten-vanuit-het-platform-in-beeld/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/eerste-resultaten-vanuit-het-platform-in-beeld/
http://www.gelderland.nl/subsidies
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-3381.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-3381.html
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl#
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Nieuwe openstelling subsidieregeling 
SABE

Op 4 april, om 00.01 uur, gaat de volgende tranche 
van de SABEregeling weer open. De vorige open
stelling was binnen één dag vol, dus reageer snel.  
De SABEregeling geeft u de mogelijkheid een voucher 
te verwerven. Daarmee kunt u kosten betalen om te 
leren over duurzame landbouw. Of over omschakelen 
naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop of 
biologische landbouw. Denk aan uw persoonlijke 
ontwikkeling, of begeleiding rondom bedrijfs
overname of stoppen. Ook is het mogelijk om 
vouchers te combineren met een groep boeren en 
gezamenlijk de meerdaagse training “persoonlijke 
ontwikkeling” te volgen. Ga hier naar: meer 
informatie over de Subsidie om te leren over 
duurzame landbouw (SABE).

Subsidie voor de verplaatsing van 
paddenstoelenbedrijven

Naar verwachting wordt begin april een subsidie
regeling opengesteld voor het verplaatsen van 
paddenstoelenbedrijven in Gelderland. Met de 
verplaatsing van deze bedrijven wordt een bijdrage 
geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in de 
omgeving van de bestaande bedrijven en ontstaan 
kansen voor de verdere verduurzaming van deze 
sector bij de nieuw gevestigde locaties. Per bedrijf 
kan een subsidie worden verkregen van maximaal  
€ 750.000. De regeling komt overeen met de regeling 
voor verplaatsing glastuinbouw. Wel zijn de bedragen 
per m2 aangepast omdat de kosten voor de sloop van 
paddenstoelencellen veel hoger zijn dan die voor 
kassen. De regeling biedt alleen subsidie voor 
verplaatsing naar het glastuinbouwontwikkelings
gebied Velddriel. De definitieve regeling wordt eind 
maart vastgesteld en gepubliceerd. De subsidie
aanvragen moeten worden ingediend voor 9 mei. Alle 
informatie voor het indienen van een aanvraag vindt 
u hier: POP3 Verplaatsing paddenstoelenteeltbedrijven.

POP3+ Professionalisering korte 
voorzieningsketen

Op 4 april gaat de subsidieregeling Professionalisering 
Korte Voorzieningsketen opnieuw open. Deze sluit 
op woensdag 11 mei om 17.00 uur. 

Met deze subsidie willen we bestaande initiatieven 
ondersteunen om verder te professionaliseren en de 
samenwerking te versterken. Je kunt subsidie 
aanvragen voor het uitvoeren van een innovatie
project dat is gericht op professionalisering van een 
bestaande korte voorzieningsketen.
Bij initiatieven kun je denken aan gezamenlijke 
bewerking van producten, het ontwikkelen van een 
aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe 
afnemers of aanzienlijke verbetering in de 
bedrijfsvoering. 
Ten opzichte van de openstelling vorig jaar is het 
openstellen van een projectplan nu geschrapt als 
subsidiabele activiteit. Daarmee focust deze 
openstelling nog meer op de uitvoering (inclusief 
fysieke investering voor zover voor gezamenlijke 
verwerkingscapaciteit) van projecten.

Het plafond is deze keer lager omdat we vorig jaar 
meer projecten hebben willen honoreren. Mede 
doordat vorig jaar veel is gehonoreerd en door de 
nieuwe mogelijkheden van het EU herstelfonds, 
verwachten we toch voldoende te kunnen bieden 
met het budget bij deze laatste openstelling in het 
kader van POP3+. Voor meer informatie zie hier de 
subsidieregeling: POP3 Professionalisering Korte 
Voorzieningsketens. 

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.
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
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026 359 99 99
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