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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: 
• Zes inspirerende demo-middagen inspiratiebedrijven Gelderland
• Informatiebijeenkomst GLB/NSP
• Koolstofcertificaten voor agroforestry in biologische kippenuitlopen
• Kaart opnieuw aangepast: minder stikstofgevoelige natuur in Rijntakken
• Marktonderzoek Carbon Farming
• Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland opgericht 
• Updates subsidieregelingen

Zes inspirerende demo-middagen 
inspiratiebedrijven Gelderland

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland 
richt zich in dit tweede jaar vooral op de praktische 
kant van natuurinclusieve landbouw. Zij hebben  
zes agrarische ondernemers in de provincie bereid 
gevonden om als inspiratiebedrijf te fungeren.  
Vijf boeren en één boerin vertellen waarom ze aan 
natuurinclusieve landbouw doen, wat het is en 
vooral: hoe ze het doen. 

Praktische zaken delen
Want natuurinclusief is voor hen niet wollig,  
maar concreet. Ze nemen ons mee in hun zoektocht 
naar een nieuwe balans tussen natuur en bedrijf 
waardoor hun verdienvermogen en toekomst–
perspectief overeind blijft.  Het gaat om praktische 
zaken te laten zien en te delen. Twee van de zes 
inspiratiebedrijven zijn deelnemer aan het door  
de provincie Gelderland gefinancierde project  
‘Kennis in en door de praktijk’. Met dit project wordt 
samengewerkt om bijvoorbeeld het effect te laten 
zien van ondiep ploegen (eco-ploegen), het inzaaien 
van kruiden in bestaand grasland en nog veel meer.



Koolstofcertificaten voor agroforestry in 
biologische kippenuitlopen

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) heeft 
een methode vastgesteld waarmee grondeigenaren 
koolstofcertificaten kunnen uitgeven voor CO2 die 
wordt vastgelegd door agroforestry beplanting. 
Agroforestry is een landbouwsysteem waarin bomen 
worden gecombineerd met akkerbouwgewassen of 
veehouderij. Kippenuitlopen lenen zich hier goed 
voor, met bovendien positieve invloed op welzijn, 
gezondheid en opbrengst van het pluimvee.

Wat zijn koolstofcertificaten?
Wanneer bomen worden aangeplant leggen zij 
koolstof vast door te groeien. Deze vastgelegde 
koolstof wordt vervolgens omgezet in 
koolstofcertificaten. Partijen die een bijdrage willen 
leveren aan CO2-reductie kunnen deze certificaten 
kopen.

Waarom zou ik meedoen?
SNK biedt sinds juni 2021 de mogelijkheid om 
koolstofcertificaten te verkrijgen voor bomenaanplant 
bij agroforestry-boeren. Dit kan door een project–
aanvraag in te dienen volgens de methode die SNK 
hiervoor heeft vastgesteld. Er is nog geen ervaring 
met het daadwerkelijk indienen van een aanvraag. 
Bovendien zijn er administratieve kosten verbonden 
aan het indienen van een aanvraag.  
Een gezamenlijke aanvraag van meerdere boeren  
kan de kosten per bedrijf aanzienlijk beperken en 
stelt bovendien de deelnemende boeren in staat  
om samen ervaring op te bouwen. 

Het programma
Eind juni / begin juli wordt op elk inspiratiebedrijf 
een demo-middag georganiseerd. De locaties en  
het programma worden binnenkort ook op de site 
van het Platform gepubliceerd. Totaal dus  
6 demo-middagen, verspreid over Gelderland.

• Mathijs Groot Koerkamp, Harfsen,  
donderdag 23 juni

• Gerrit Verweij, Deil, dinsdag 28 juni
• Conny van den Top, Lunteren, donderdag 30 juni
• Henk en Tom Lankhorst, Voorst, dinsdag 5 juli
• Martijn en Ursula te Brake, Woold,  

donderdag 7 juli
• Edwin Sengers, Wijchen, dinsdag 12 juli

Nu al te zien en te lezen
De zes inspiratiebedrijven staan ook online met 
verhalen en korte, inspirerende video’s: 
Op deze manier wil het Platform Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland zoveel mogelijk Gelderse 
boeren bereiken en inspireren om óók stappen op het 
natuurinclusieve pad te zetten. Ga hier naar de 
inspiratieverhalen op de website van het Platform 
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 

Informatiebijeenkomst over het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) is in aantocht. Het nieuwe 
beleid biedt kansen en mogelijkheden voor agrariërs 
om bij te dragen aan de verduurzaming van de 
landbouw, de natuur en het milieu. Tegelijkertijd 
kunnen de vergroeningsvoorwaarden en de komst 
van de nieuwe eco-regeling gevolgen hebben voor de 
bedrijfsvoering. De komende periode gaan LNV, RVO, 
provincies en diverse organisaties de regio in.  
Nog niet op alle is antwoord te geven, maar met het 
oog op de plannen voor het komende groeiseizoen 
wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt over de 
komende periode. 
Ook in Gelderland organiseren we hiervoor  
medio juli een bijeenkomst. Zodra datum, locatie en 
programma bekend zijn, ontvangt je hierover meer 
informatie.

Wil je je zich alvast voorbereiden? 
Meer informatie vind je op de website van RVO.
• Lees Help, een eco-regeling – wat nu?
• Luister de podcasts met agrariërs en 

beleidsmakers.
• Verdiep je in de regelingen van het  

nieuwe GLB.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/inspiratiebedrijven/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/inspiratiebedrijven/
https://www.toekomstglb.nl
https://www.toekomstglb.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/het-nieuwe-glb/het-nieuwe-glb%3A-de-eco-regeling/help
https://www.rvo.nl/onderwerpen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/het-nieuwe-glb/podcasts-het-nieuwe-glb
https://www.rvo.nl/onderwerpen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/het-nieuwe-glb/podcasts-het-nieuwe-glb
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/regelingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/regelingen


Biologisch boeren moet je durven 

Bionext werkt in opdracht van de Provincie Gelderland 
aan het opzetten en faciliteren van kennisuitwisseling 
over omschakeling naar biologische melkveehouderij.  
Bent u ook geïnteresseerd in omschakelen naar 
biologisch? Meld u dan aan voor een gratis keuken–
tafelgesprek met een ervaren melkveeadviseur door 
een mailtje te sturen naar keeswater@ekopart.nl. 
Voor meer informatie over dit project ga naar  
de site van Bionext. 

Overstappen in de praktijk
Gerrit van Beek heeft samen met zijn vrouw een 
melkveebedrijf in de Fraterwaard bij Doesburg en 
heeft de stap gewaagd: het bedrijf is in omschakeling 
naar biologisch. Bionext sprak met Gerrit over zijn 
overwegingen om die stap te zetten en over zijn 
ervaringen met het omschakelproces.  
Lees hier het interview met Gerrit van Beek 

Producentenorganisatie Eiwitboeren van 
Nederland opgericht

Op vrijdag 6 mei 2022 is vanuit de Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond de Producentorganisatie (PO) 
Eiwitboeren van Nederland opgericht en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
De PO maakt zich hard voor de rendabele teelt van 
eiwitrijke gewassen van eigen bodem met een eerlijk 
verdienmodel. Bij de start bestaat de PO uit 29 telers 
van verschillende vlinderbloemige eiwitgewassen. 
Hier vind je meer informatie over de Eiwitboeren  
van Nederland.

Wat gaan we doen?
Agroforestry Netwerk Gelderland, Stichting Probos 
en de Biologische Pluimveehouders Vereniging 
verkennen samen met een groep agroforestry-boeren 
de mogelijkheden om een aanvraag voor koolstof–
certificaten bij SNK in te dienen. Het is de bedoeling 
dat boeren een gezamenlijke aanvraag doen.  
De hiervoor genoemde partijen brengen eerst in 
beeld of een aanvraag financieel interessant is voor 
de boeren. De volgende stap is om duidelijk te krijgen 
hoe een gezamenlijke aanvraag er uit moet zien.

Welke aanplanten komen in aanmerking voor 
koolstofcertificaten?
Boomweides komen in aanmerking voor deze kool–
stofcertificaten. Daarnaast struweel- en voederhagen 
als de bomen en struiken hoger dan 5 meter worden. 
Knip- en scheerheggen geven een te geringe 
CO2-vastlegging en zijn daarom uitgesloten.

Bij wie moet ik zijn als ik wil meedoen of 
aanvullende informatie nodig heb?
U kunt zich melden bij Piet Rombouts van 
Agroforestry Netwerk Gelderland via 06 15 10 80 84 
of bij Conny van de Top via  
connyvandentop@hotmail.com

Waar kan ik meer informatie vinden?
Meer informatie vind je op de website van de 
Stichting Nationale Koolstofmarkt 

Geld verdienen met Groene Zuivel.  
Hoe doe je dat? – webinar terugkijken

Veel melkveehouders zijn bezig met de verduurzaming 
van hun bedrijfsvoering. Een vraag die daarbij op kan 
komen is: hoe haal ik voor deze inspanningen een 
meerwaarde uit de markt? Donderdag 21 april 
organiseerde Bionext in samenwerking met  
True Food Projects, Land en Co en Platform Natuur–
inclusieve landbouw Gelderland daarom een webinar 
over het vermarkten van duurzaam geproduceerde 
zuivel onder de titel: ‘Geld verdienen met groene 
zuivel. Hoe doe je dat?’

Tijdens dit webinar kwamen de verschillende markt–
concepten (keurmerken) voor duurzame zuivel aan 
bod en de mogelijkheden om zelf zuivel te verwerken 
en direct te verkopen. Daarnaast vertelden twee 
ervaringsdeskundigen hun verhaal. 
Het webinar kan je terugkijken evenals  
De presentatie ‘Groene Zuivel’ en de  
presentatie ‘Zelf zuivelen en directe verkoop’.

mailto:keeswater@ekopart.nl
https://bionext.nl/thema-s/klimaat/meer-biologisch-melkvee-gelderland/
https://bionext.nl/application/files/9516/5046/5606/INTERVIEW_melkvee_gelderland.pdf
https://www.akkerbouwbedrijf.nl/duurzaam-ondernemen/nav-heeft-producentenorganisatie-eiwitboeren-van-nederland-opgericht/#:~:text=De%20PO%20Eiwitboeren%20van%20Nederland,lupine%2C%20van%20soja%20tot%20kikkererwt."NAV%20heeft%20Producentenorganisatie%20Eiwitboeren%20van%20Nederland%20opgericht%20(akkerbouwbedrijf.nl)
https://www.akkerbouwbedrijf.nl/duurzaam-ondernemen/nav-heeft-producentenorganisatie-eiwitboeren-van-nederland-opgericht/#:~:text=De%20PO%20Eiwitboeren%20van%20Nederland,lupine%2C%20van%20soja%20tot%20kikkererwt."NAV%20heeft%20Producentenorganisatie%20Eiwitboeren%20van%20Nederland%20opgericht%20(akkerbouwbedrijf.nl)
mailto:connyvandentop@hotmail.com
https://nationaleco2markt.nl
https://nationaleco2markt.nl
https://www.youtube.com/watch?v=AuESo0PZLv0
https://bionext.nl/application/files/2016/5097/4782/Presentatie_Groene_Zuivel_21apr22_NIL_Bionext.pdf
https://bionext.nl/application/files/4016/5097/4898/presentatie_zelf_zuivelen_en_directe_verkoop_webinar_21_april_2022.pdf


Kaart opnieuw aangepast: minder 
stikstofgevoelige natuur in Rijntakken

Provincie Gelderland paste opnieuw de kaart aan die 
de stikstofgevoelige natuur in het Gelderse deel van 
het Natura 2000-gebied Rijntakken weergeeft. Er is 
622 hectare van de kaart gehaald. 
 
Het gaat om agrarisch gebruikte grond waar zeker 
geen stikstofgevoelige natuur is. Voor nog eens circa 
1.500 hectare in hetzelfde gebied is verder onderzoek 
op de percelen zelf nodig. De hectares die nu van de 
kaart af gaan, tellen niet mee in een stikstof–
beoordeling. Dit kan betekenen dat een nabijgelegen 
ondernemer makkelijker een natuurvergunning kan 
krijgen.
Hier is meer over te lezen in het nieuwsbericht op  
de provinciale website. Hier is ook een link naar de 
kaart waarop de ligging van de percelen die opnieuw 
zijn beoordeeld te zien zijn.

Marktonderzoek Carbon Farming

In Nieuwsbrief 4 (2021) van Agrifood Gelderland 
stond een oproep om deel te nemen aan het 
marktonderzoek Carbon Farming Gelderland. Meer 
dan twintig Gelderse bedrijven en organisaties uit 
allerlei sectoren zijn geïnterviewd. Daaruit kwam 
naar voren dat kleinere bedrijven het vooral 
belangrijk vinden om rechtstreeks te kunnen 
samenwerken met de boer. Grotere bedrijven 
hechten meer belang aan betrouwbaarheid van de 
credits, die onafhankelijk gevalideerd moeten zijn. 

Ongeacht de individuele verschillen is het voor alle 
geïnterviewden belangrijk dat de credits gepaard 
gaan met een transparant en onderbouwd verhaal 
over de lokale ecologische impact. Uit het onderzoek 
blijkt ook dat er over carbon credits nog de nodige 
onduidelijkheden en onzekerheden bestaan.  
Dit geldt zowel voor het beleid dat nog in 
ontwikkeling is, als voor de borging van de koolstof–
opslag en voor het verdienmodel voor de agrariër. 

Achtergrond
Op dit moment zijn er slechts enkele projecten in 
Nederland waarin boeren actief en geregistreerd CO2 
vastleggen in hun bodems in de vorm van organische 
stof. In het kader van klimaatdoelstellingen worden 
ze daarvoor beloond door diverse verschillende partijen. 
Er is nu behoefte van organisaties (groot, klein, 
privaat, publiek) uit alle sectoren om Gelderse boeren 
per ton vastgelegde CO2 te belonen voor hun 
klimaatprestaties. Vanuit de gedachte dat betrokken–
heid van marktpartijen en boeren cruciaal is, heeft 
provincie Gelderland opdracht gegeven aan bureau 
ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative) en  
LTO (LTO bedrijven, LTO Noord en ZLTO) voor een 
marktonderzoek Carbon Farming. Het onderzoek 
naar de interesse, eisen en randvoorwaarden bij 
marktpartijen en boeren is inmiddels afgerond. 

Vervolg
Provincie Gelderland gaat verder aan de slag met de 
resultaten van het onderzoek. We streven er naar dat 
in Gelderland in 2023 de eerste carbon credits gekocht 
kunnen worden. Wil je meer weten over het onderzoek, 
mailt dan naar m.nusselder@gelderland.nl. 

https://www.gelderland.nl/nieuws/kaart-opnieuw-aangepast-minder-stikstofgevoelige-natuur-in-rijntakken
https://www.gelderland.nl/nieuws/kaart-opnieuw-aangepast-minder-stikstofgevoelige-natuur-in-rijntakken
mailto:m.nusselder@gelderland.nl


Ter inspiratie: het gebruik van de ecoploeg 
met hulp van investeringsregeling

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken 
agrariërs, waterschappen en provincies aan een 
betere bodem- en waterkwaliteit. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld via samenwerkingsprojecten, studie–
groepen, het plaatsen van boerenstuwen om het 
water beter vast te kunnen houden en het verlenen 
van subsidies voor de aanschaf van bepaalde 
apparatuur. 
Hans Bruil is een melkveehouder in het Gelderse 
Baak en hij kwam via DAW op het idee om zijn 
driescharige ploeg om te ruilen voor een zevenscharige 
ecoploeg. Met de ecoploeg heeft hij nu de voordelen 
van niet kerende grondbewerking en toch schone 
grond om in te zaaien. Een video waarin hij meer 
uitleg geeft over de werking van deze ecoploeg vind 
je op de website van DAW.

Update Subsidieregelingen

Eind 2021 hebben we een zogenaamde ‘factsheet’ 
gepubliceerd van regelingen die de doelen van de 
Kadernota Agrifood ondersteunen. Hieronder volgen 
daarvan enkele updates. Deze zijn ook terug te 
vinden in de factsheet regelingen die de Kadernota 
Agrifood ondersteunen.

Subsidie voor Gelderse veehouder om 
stikstofuitstoot te verminderen
Veehouders die hun stikstofbelasting op Natura 
2000-gebieden Veluwe, Achterhoek of Rijntakken 
omlaag brengen met bestaande of nieuwe (stal)
technieken kunnen subsidie krijgen.  
Hiervoor hebben we € 26,5 miljoen gereserveerd.

Nieuwe techniek en moderniseren van stallen
De subsidieregeling ‘Innovatie en modernisering 
stikstof’ bestaat uit 2 varianten. Subsidie voor 
innovatie is voor samenwerkingsverbanden in de 
agrarische sector die werken aan nieuwe technieken 
om stikstofuitstoot bij de bron te verminderen. 
Subsidie voor modernisering is voor individuele 
veehouders om verouderde stalsystemen te 
vernieuwen.

Om in aanmerking te komen voor één van deze 
subsidies moet de bestaande stikstofbelasting van  
de veehouderij op een Natura 2000-gebied boven  
een bepaalde drempel zijn. Zo willen we samen 
maximaal effect bereiken. Lees hier het hele bericht

Openstelling Sabe 1 juni t/m 14 juli 2022 voor 
lerende praktijknetwerken
Vanaf 1 juni is er subsidie mogelijk voor lerende 
praktijknetwerken. Dit onderdeel van de Sabe-regeling 
maakt het mogelijk dat agrarische ondernemers in 
een samenwerkingsverband met elkaar gaan leren 
over verduurzaming. Doel is dat de opgedane 
inzichten en kennis ook worden toegepast in de 
eigen landbouwpraktijk. Het gaat om kennis over 
kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. 
Projecten vanaf €50.000 komen in aanmerking voor 
projectsubsidies. Zie voor meer informatie de 
RVO-website.

Gunstige financieringsmogelijkheden voor 
Groenprojecten
De regeling Groenprojecten is weer open en biedt 
mogelijkheden voor gunstige financiering via een 
Groenverklaring, die fondsen kunnen aanvragen  
voor hun klanten. Daarmee kunnen groenfondsen  
de investering gunstig financieren.  
Zo zijn er groenverklaringen voor:
 − Biologische landbouw 
 − Telen van gewassen in een Groen Label Kas en 

melkveestallen die voldoen aan de Maatlat 
Duurzame Veehouderij.

 − Biogasinstallaties, dus het geschikt maken van 
biogas uit biomassa of uit mest voor het aardgasnet. 
Het gaat hierbij om de investeringen in het proces, 
niet om de productie van biomassa.

Zie voor meer informatie Projectcategorieën 
Regeling groenprojecten (rvo.nl).

Ook de SDE++ gaat weer open
De SDE++ (of ‘Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie en klimaattransitie’) gaat open  
van 28 juni tot 6 oktober. Het budget bedraagt  
5 miljard euro. 
Voor de land- en tuinbouw zijn interessant:
 − vergisting van biomassa zoals mestvergisters;
 − CO2-afvang en gebruik in glastuinbouw.

Te zijner tijd gaat deze open op de website van de 
RVO. Voor meer informatie, zie onder andere  
SDE++ informatie (sdetool.nl).

Subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden 
tussen kalver- en melkveehouders
De kalversector heeft grote opgaven op het gebied 
van emissies, dierenwelzijn en diergezondheid.  
Om met name dat laatste aandachtspunt verder te 
verbeteren, is er op 16 mei een subsidieregeling voor 
samenwerkingsverbanden tussen kalver- en 
melkveehouders open gegaan. Gezonde kalveren 
groeien beter en een goede gezondheid draagt bij  

https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/bodemleven-blijft-bovenin-met-ecoploeg
https://media.gelderland.nl/Factsheet_Agrifood_Regelingen_8f67033479.pdf
https://media.gelderland.nl/Factsheet_Agrifood_Regelingen_8f67033479.pdf
https://www.gelderland.nl/nieuws/subsidie-voor-gelderse-veehouder-om-stikstofuitstoot-te-verminderen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzame-landbouw/sabe#project-organiseren-om-samen-te-leren-over-duurzame-landbouw
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/groenprojecten/projectcategorieen#landbouw
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/groenprojecten/projectcategorieen#landbouw
https://www.sdetool.nl/SDE?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCKLBmgydvyt9XFPZWjXMLTeHQxFkNpqneGs9vPSD4raEyo42gblkHBoCbocQAvD_BwE


aan het dierenwelzijn. Gezonde kalveren hebben 
minder antibiotica nodig en zullen minder vaak 
drager zijn resistente bacteriën. Zie: Samenwerken 
aan een gezonde kalverketen (rvo.nl)

POP3+ Subsidieregeling Innovatieve Concepten
Van 4 mei tot en met 15 juni (17:00 uur) is het mogelijk 
om subsidie aan te vragen via de subsidieregeling 
POP3+ Innovatieve Concepten. Het budget is dit jaar 
625.000 euro. Een samenwerkingsverband met 
tenminste één landbouwer kan een aanvraag 
indienen voor een innovatief concept. 

Bij innovatieve concepten denken we aan creatieve 
ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer 
duurzame landbouw met een goed verdienmodel 
voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen 
leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een 
land- of tuinbouwsector, voedselketen of een 
plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact 
hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw 
en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. 
Daarnaast vragen we speciale aandacht voor de 
thema’s biologische landbouw en agroforestry. 
Met deze subsidie willen we ideeën ondersteunen  
die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen  
en gericht zijn op het structureel verbeteren van  
de duurzaamheid van een keten, sector of regio. 
Hier vind je meer informatie over de regeling 
Innovatieve concepten.

Subsidieregeling hoogwaardig mestverwerking (SHM)
In het najaar van 2022 introduceert het Ministerie 
van LNV de subsidieregeling hoogwaardig mest–
verwerking (SHM). Het doel is om hoogwaardige 
mestverwerkingscapaciteit van staldiermest, en 
daarmee de productie van hoogwaardige meststoffen 
(kunstmestvervanger) uit dierlijke meststoffen,  
te stimuleren en op deze manier broeikasgas- en 
ammoniakemissies te verminderen. Het indienen 
van een aanvraag vraagt veel tijd, zodat het helpt  
om tijdig te beginnen met het maken van een plan. 
Op de website van RVO.nl staat aangegeven welke 
gegevens daarvoor nodig zijn.

Omdat de regeling zich richt op grotere 
mestverwerkingsinstallaties van intermediairs,  
zal meestal vergunningverlening op provinciaal 
niveau aan de orde zijn. De verwachting is dat in 
eerste instantie vooral bestaande mestscheidings–
installaties zullen worden opgewaardeerd naar een 
hoogwaardigere verwerkingsinstallatie, dus op een 
locatie waar reeds mest wordt verwerkt en daarvoor 
ook een vergunning aanwezig is. Meer informatie 
over deze subsidieregeling vind je op de website van 
RVO. Voor vragen kun je contact opnemen met  
Frank van de Ven: f.vande.ven@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 hebt 
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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