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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: 
• Gezamenlijk statement Gedeputeerde Staten over stikstofvraagstuk
• Aan de slag met Gelders versnellingsplan stikstof
• Spreekuur Agrifood: meld uw onderwerp aan!
• Provincie Gelderland biedt melkveebedrijf te koop aan
• Bedrijfsplannen voor tuinbouwbedrijven
• Ruitzaai tegen wateroverlast en droogte
• Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland krijgt akkoord van EU
• Update subsidies en regelingen

De onrust onder de Gelderse agrarisch ondernemers 
over de aanpak van het stikstofvraagstuk is groot.  
De afgelopen weken uit zich dat onder andere in de 
vele demonstraties, maar ook in brieven, mails en 
telefoontjes die het college van Gedeputeerde Staten 
van Gelderse boeren krijgen. Daarom heeft het 
college een gezamenlijk statement over de  
Gelderse aanpak van het stikstofvraagstuk.

Kijk voor de videoboodschap en het statement op:  
Agrifood (gelderland.nl)

“Gelderland kan niet en wil niet zonder een vitaal 
landelijk gebied, met gezonde agrarische bedrijven, 
levendige dorpen en een gezonde agroketen.”

Het programmateam Agrifood is trots op de boeren 
en tuinders in Gelderland. We zijn zeer begaan met 
hen, juist nu er zoveel van hen gevraagd wordt èn 
helaas ook nog veel onduidelijk is. Samen met de 
boeren en tuinders willen we blijven werken aan  
een duurzame toekomst die ook bijdraagt aan de 
maatschappelijke doelen. Wij zullen boeren en 
tuinders blijven ondersteunen, als zij willen door 
ontwikkelen naar een duurzame bedrijfsvoering  
met een goed verdienmodel.

Gezamenlijk statement Gedeputeerde Staten over stikstofvraagstuk

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


Aan de slag met Gelders versnellingsplan stikstof

Provincie Gelderland biedt melkveebedrijf te koop aan

Provincie Gelderland biedt in Doornspijk een  
modern biologisch melkveebedrijf te koop aan.  
Het bedrijf bestaat uit een agrarisch erf met bedrijfs–
opstallen, twee bedrijfswoningen en ca. 200 hectare 
cultuurgrond, waarvan ongeveer 175 hectare SKAL-
gecertificeerd is. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij de provincie, ook bij belangstelling voor 
gedeelten van het bedrijf zoals bijvoorbeeld losse 
percelen. Geïnteresseerden moeten aan kunnen 
tonen dat zij met de aankoop gaan bijdragen aan 
stikstof- en andere provinciale doelen, zoals 
versterking van de natuur en verduurzaming van  
de agrarische sector. Dat kan bijvoorbeeld door het 
bedrijf van elders naar Doornspijk te verplaatsen of 

De provincie Gelderland is blij met de brief die 
minister Van der Wal vrijdag 15 juli heeft gestuurd 
naar de Tweede Kamer. In die brief maakt ze bekend 
versneld geld vrij te maken voor de versnellings–
plannen die de provincies hebben ingediend om 
stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen.  
Gedeputeerde Peter Drenth: “we kunnen nu echt aan 
de slag met veel van de maatregelen die we in mei al 
hebben ingediend bij de minister: het terugdringen 
van de stikstofuitstoot door innovatie en het opkopen 
van bedrijven. Ook kunnen we perspectief bieden 
aan de PAS-melders. Wel is het jammer dat er nog 

geen geld komt om met de industrie aan de slag te 
gaan. Daar gaan we dan in augustus mee verder, 
samen met minister Jetten.”

De brief maakt duidelijk dat de provincies maatwerk 
mogen en kunnen leveren, ook waar het gaat om de 
grensgebieden van de ecologische gebieden en dat  
de kritische depositiewaarde (KDW) daar niet op een 
rigide manier overheen gelegd gaat worden. Drenth: 
“Al met al een mooie, grote eerste stap. In Gelderland 
kunnen we daar voorlopig verder mee. En de stappen 
hierna zullen nog volgen.”

gronden te ruilen om provinciale doelen te realiseren.  
Of de koper schakelt om van gangbaar naar 
biologisch boeren. Meer over wat er wel en niet kan 
of mag op de locatie Doornspijk staat op hoofdlijnen 
in het programma van eisen en wensen. 
Voorstellen kunnen tot 30 september 2022 worden 
ingediend via doornspijk@gelderland.nl. U kunt via 
dit e-mailadres een informatiepakket aanvragen, 
bestaande uit een verkoopbrochure met kaartmateriaal 
en het programma van eisen en wensen. U kunt deze 
informatie ook vinden op www.gelderland.nl/pacht-
en-koop. Een bezichtiging van de locatie is op 
afspraak mogelijk. Voor vragen kunt u terecht bij  
het Provincieloket op telefoonnummer 026 359 99 99. 

https://www.gelderland.nl/nieuws/versnelling-aanpak-stikstof-ook-uitkoop-industrie
https://www.gelderland.nl/nieuws/versnelling-aanpak-stikstof-ook-uitkoop-industrie
mailto:doornspijk@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl/pacht-en-koop
http://www.gelderland.nl/pacht-en-koop


Subsidie voor bedrijfsadvies

Gelderse agrariërs kunnen vanaf 5 september een 
bedrijfsadvies voor natuurinclusieve kringloop–
landbouw laten vergoeden. Provincie Gelderland 
heeft hiervoor een zogenoemde voucher-regeling 
ontwikkeld. Provinciale Staten moeten nog wel 
instemmen met deze regeling. Dat gebeurt op  
5 september. Er is vanaf dan een budget beschikbaar 
voor 180 adviezen.

Toe aan een bedrijfsadvies?
Agrarisch ondernemers die toe zijn aan een advies 
over hoe ze de omslag kunnen maken naar een 
natuurinclusieve onderneming en/of kringloop–
landbouw, kunnen dit vanaf 5 september aanstaande 
door de provincie laten vergoeden tot een bedrag  
van € 1.500,-. De ondernemer kiest zelf de adviseur 
die hierbij adviseert. Het advies moet gaan over 
onderwerpen binnen de natuurinclusieve en/of 
kringlooplandbouw zoals brongerichte vermindering 
van emissies, duurzaam landgebruik, toename 
biodiversiteit, gesloten voedselsysteem of -mineralen–
kringloop, vermindering gebruik diergeneesmiddelen 
en gewasbeschermingsmiddelen en/of een beter 
verdienmodel zonder toename van de veestapel.

Hoe werkt het?
Boeren kunnen vanaf 5 september een voucher 
downloaden van de Agrifood webpagina. Met deze 
voucher kan de boer een adviseur inschakelen.  
Het advies dat de deskundig adviseur gaat geven, 
moet voldoen aan voorwaarden. Lees hierover te 
zijner tijd meer op de subsidiepagina op onze website. 
De agrarisch ondernemer is vrij in het kiezen van 
een deskundig adviseur. Uit de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel moet de deskundigheid  
van de adviseur blijken. De adviseur is verplicht een 
bezoek aan het bedrijf te brengen. Uiteindelijk vraagt 
de adviseur de vergoeding (subsidie) aan. De adviseur 
moet hierbij de ondertekende voucher (door zowel 
boer als adviseur) indienen. 

Deze voucherregeling is afgestemd met de 
uitvoerders van de keukentafelgesprekken in 
Gelderland en kan gezien worden als een mooi 
vervolg op die gesprekken aan tafel. Deze uitvoerders 
delen de vouchers ook uit.

Helpen stappen zetten
Provincie Gelderland wil de beweging van boeren 
richting natuurinclusieve kringlooplandbouw 
stimuleren. Dit is als provinciaal beleid vastgelegd in 
de Kadernota Agrifood: een advies kan boeren helpen 
vervolgstappen te zetten. Boeren kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit, 
een gezonde leefomgeving, een vitaal platteland en 
de doelstellingen van het klimaatbeleid. 
Natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw dragen 
daaraan bij.

Spreekuur Agrifood:  
meld uw onderwerp aan!

Vanaf september organiseert het programmateam 
Agrifood van provincie Gelderland spreekuren voor 
betrokkenen uit de Gelderse agrarische sector.  
Heb je vragen over de kadernota Agrifood, de uit–
voering van dit beleid, de financiële instrumenten  
of concrete projecten? Dan ben je van harte welkom 
bij één van deze spreekuren. Wij gaan graag met je  
in gesprek.

Waar en wanneer?
Wij organiseren deze spreekuren op vier locaties in 
Gelderland. Op agro-innovatiecentrum De Marke  
in Hengelo, in het Poultry Expertise Centrum in 
Barneveld, het Laanboomhuis in Opheusden en  
op de FruitTechCampus in Geldermalsen.  
Wij bekijken op basis van aanmelding waar en 
wanneer het gesprek plaats kan vinden.

Waarom?
De medewerkers van het programmateam Agrifood 
willen graag beter contact houden met iedereen die 
een bijdrage wil en kan leveren aan de omslag naar 
een duurzame land- en tuinbouw ofwel aan de 
doelen van de kadernota Agrifood. Dat kan natuurlijk 
via email, telefoon of door deelname aan één van de 
webinars of de bijeenkomsten die we organiseren. 
Maar soms is er ook behoefte aan een goed en 
persoonlijk gesprek. Dat is het doel van de spreekuren. 
Het spreekuur wordt bemand door verschillende 
medewerkers van het programmateam.

Onderwerp aanmelden
Om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de 
gespreksonderwerpen, vragen wij je aan te melden 
voor het spreekuur met een onderwerp. Je kunt 
hiervoor tot 10 september a.s. een mail sturen naar 
agrifood@gelderland.nl. Dan bekijken wij wie van  
het programmateam met welke expertise het beste 
het gesprek met jou kan voeren. Na je aanmelding 
maken wij de datum en locatie bij jou bekend.

https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/ik-doe-mee/kennis-en-innovatie/ondernemersbegeleiding
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/toekomst-voor-de-gelderse-boer
https://demarke.eu
https://www.poultryexpertisecentre.com
https://laanboomhuis.nl
https://fruittechcampus.nl
https://media.gelderland.nl/DOC_Kadernota_Agrifood_2021_09c84f2912.pdf
mailto:agrifood@gelderland.nl


Bedrijfsplannen voor tuinbouwbedrijven

Tuinbouwbedrijven staan voor grote uitdagingen. 
Energiekosten rijzen de pan uit en de markt vraagt 
steeds meer om groenten, fruit en bloemen die zijn 
geteeld zonder de natuur te belasten. De afgelopen 
jaren hebben tuinbouwbedrijven grote stappen 
gemaakt in het steeds duurzamer telen.  
Greenport Gelderland heeft met steun van de 
provincie Gelderland een programma opgezet waarin 
bedrijven op individuele basis door een onafhankelijk 
adviseur geholpen kunnen worden bij het steeds 
natuurinclusiever maken van hun bedrijfsvoering. 

Mogelijke thema’s
Energie is één van de belangrijke thema’s in het 
natuurinclusiever werken. In kassen, fruitkoelhuizen 
en de paddenstoelenteelt wordt energie gebruikt. 
Overstappen naar hernieuwbare energiebronnen  
en zelfs het inzetten van de kas als energiebron 
behoren tot de mogelijkheden.  
Het gebruik van niet biologische bestrijdingsmiddelen 
wordt beperkt. Het voorkomen van ziekten en plagen 
is beter dan het bestrijden ervan. Voorkomen kan 
door veroorzakers van ziekten en plagen veel eerder 
op te sporen, maar ook door planten weerbaarder te 
maken voor ziekten en plagen. 

Kennisbijeenkomsten en bedrijfsplannen
Over onder andere deze thema’s organiseert 
Greenport Gelderland kennisbijeenkomsten  
voor glastuinbouw, fruitteelt, bomenteelt en 
paddenstoelenteelt, waarbij onder–nemers kennis 
kunnen nemen van de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen binnen hun productsoort.  
Vervolgens kan elk bedrijf een onafhankelijk adviseur 
in de arm nemen om op individueel bedrijfsniveau te 
onderzoeken welke oplossing past bij het product dat 
zij telen of kweken. Samen met de adviseur worden 
de plannen vastgelegd in een bedrijfsplan waarin  
ook de technische en financiële haalbaarheid is 
vastgelegd. Bedrijven ontvangen 50% subsidie op de 
onderzoeks- en ontwikkelkosten van dit bedrijfsplan 
met een maximum van € 1.500,-. Op deze wijze 
kunnen de komende jaren 120 Gelderse tuinbouw–
bedrijven worden ondersteund in hun ontwikkeling 
naar meer natuurinclusief werken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Erik Kaemingk via talent@greenportgelderland.nl of 
kijk op de website van Greenport. 

Website Greenport Gelderland vernieuwd

Greenport Gelderland heeft de website vernieuwd. 
Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren 
van de communicatie van de vijf tuinbouwpacten  
die binnen Greenport Gelderland samenwerken,  
te weten het Fruitpact, het Laanboompact,  
het Paddenstoelenpact, Glastuinbouwpact Arnhem-
Nijmegen en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard 
en Tielerwaard. De pacten richten zich in de 
communicatie op alle bedrijven in de eigen sectoren, 
maar ook op de politiek en potentiële werknemers. 
Op de website is ook informatie terug te vinden  
over het Greenport Gelderland Innovatiefonds,  
dat innovatieve projecten in de tuinbouwsector in 
Gelderland ondersteunt. Alle informatie is te vinden 
op https://greenportgelderland.nl/ .

Nieuw brochure Proeftuin  
regiodeal FoodValley

De Regiodeal in de FoodValley, waar de provincie  
in participeert, is volop in uitvoering. Voor het 
onderdeel ‘Boer aan het roer’ is een nieuwe brochure 
gemaakt met daarin het laatste nieuws over de 
pilots, cursussen en resultaten van de Proeftuin! 
Nieuw is dat nu ook beschreven wordt hoe de 
luchtkwaliteit wordt gemeten in de omgeving en  
op het boerenerf, om meer zicht te krijgen op de 
werkelijke stikstofemissies. Verder is er een overzicht 
van al de pilots die draaien op de boerenerven in de 
regio. Voor sommige nog te starten pilots worden 
nog bedrijven gezocht, die willen aanhaken.  
Zie de brochure https://boeraanhetroer.nl/nieuw-
brochure-zomer-2022/

mailto:talent@greenportgelderland.nl
https://greenportgelderland.nl/de-tuinbouw-wordt-nog-natuurinclusiever/
https://greenportgelderland.nl
https://boeraanhetroer.nl/nieuw-brochure-zomer-2022/
https://boeraanhetroer.nl/nieuw-brochure-zomer-2022/


Provincie maakt werk van eiwit  
van eigen bodem

Lupine, veldbonen en Nederquinoa bevatten veel 
eiwit en passen in het doel om meer plantaardig en 
minder dierlijk eiwit te eten. De gewassen kunnen 
prima in Nederland worden verbouwd. Dat maakt 
ons minder afhankelijk van soja uit het buitenland. 
En de vlinderbloemige planten kunnen stikstof 
omzetten in voedingsstoffen voor zichzelf.  
Daarom doet provincie Gelderland mee aan de  
Green Deal Eiwitrijke Gewassen.
Lees meer in het nieuwsbericht ‘Provincie maakt 
werk van eiwit van eigen bodem’ via onze webpagina 
Agrifood.

Ruitzaai tegen wateroverlast en droogte

Rondom de stuwwal van het Rijk van Nijmegen 
spelen verschillende uitdagingen op het terrein  
van water, bodem en voedingsstoffen als gevolg  
van het veranderende klimaat. Aan de voet van de 
stuwwal en in de omgeving is er bij hevige regenval 
veel wateroverlast. Bij droogte is er een tekort aan 
beschikbaarheid van water uit de zoetwaterbel in  
de wal. Want we halen dan meer water uit de bel  
dan erin zakt. Om de waterbalans in de stuwwal  
te verbeteren en droogte te voorkomen, is het 
belangrijk om zoveel mogelijk zoet water in de bodem 
en ondergrond te brengen en te houden zonder dat 
dit overlast van water met zich meebrengt. Dit heet 
het watervasthoudend vermogen van de grond.

Beproefde methode
De agrarische sector draagt bij aan het vergroten van 
de watervoorraad in de grond door het watervast–
houdend vermogen van de grond te vergroten.  
Dit kan door het toepassen van een andere bodem–
bewerking dan diep ploegen. Maar ook het zaaien in 
ruitvorm van bijvoorbeeld mais en pompoenen helpt. 
Met ruitzaai wordt de afstand tussen de gewassen 
gehalveerd en het zaad trapsgewijs gezaaid in plaats 
van in kaarsrechte rijen. Daardoor ontstaat de 
ruitvorm. Dit voorkomt dat op hellende percelen  
bij hevige regenval het water via stroomgeulen het 
perceel afstroomt en daarbij ook voedingsstoffen, 
gewasbeschermings–middelen en gronddeeltjes 
meeneemt. Deze zaaitechniek is al betrouwbaar 
bevonden na het testen en verder onderzocht door  
de Wageningen Universiteit op de Limburgse heuvels.

Demonstratie
Agrariër Chris Poelen heeft zijn bedrijf op de stuwwal 
en ervaart de problemen van droogte en wateroverlast. 
Hij nodigde daarom zijn collega’s uit de buurt uit  
om te komen kijken naar de ruitzaaitechniek.  
Provincie Gelderland, gemeente Berg en Dal,  
het waterschap Rivierenland en de ZLTO werkten 
mee aan deze demonstratie, waar ook de lokale pers 
bij aanwezig was en een nieuwsitem maakte.

https://www.gelderland.nl/nieuws/provincie-gelderland-maakt-werk-van-eiwit-van-eigen-bodem
https://www.gelderland.nl/nieuws/provincie-gelderland-maakt-werk-van-eiwit-van-eigen-bodem
https://www.youtube.com/watch?v=vrlyGu8tM78&t=24s


Meer informatie
De ruitzaaimethode is, zeker in samenhang met niet 
kerende grondbewerking, een effectieve maatregel 
om meer water op de stuwwal vast te houden en in 
de stuwwal te laten zakken. Daarmee past deze 
methode goed in het speerpunt ‘Herstel de Blauwe 
Motor’ van de Regionale Uitvoeringsprogramma 
Klimaatadaptatie van deze regio. De provincie heeft 
hierin een coördinerende rol. Meer informatie over 
ervaringen met ruitvormig zaaien is er in Limburg: 
De ruitzaai van maïs - Waterschap Limburg.

Programma EFRO 2021-2027 Oost-
Nederland krijgt akkoord van de EU

De Europese Unie heeft het Oost-Nederlandse 
voorstel voor de besteding van ruim € 82 miljoen 
aan EFRO-subsidies goedgekeurd
Eerder dit jaar hebben de provinciebesturen van 
Gelderland en Overijssel samen met het Rijk een 
programmavoorstel ingediend bij de Europese 
Commissie. Deze goedkeuring geeft de zekerheid  
dat Europa het budget van ruim 82 miljoen euro 
definitief beschikbaar stelt. Samen met de bijdrage 
van € 23 miljoen door het Rijk en € 21 miljoen van  
de provincies Gelderland en Overijssel én de eigen 
bijdrage van de projecten betekent dit dat voor de 
jaren 2021-2027 in totaal ongeveer € 217 euro miljoen 
wordt geïnvesteerd in de economie van Oost 
Nederland. 

Kansen voor Agro food
Vooral het midden- en kleinbedrijf en 
kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel 
kunnen aanspraak maken op EFRO-subsidies.  
Voor Agro food liggen er vooral kansen op het snijvlak 
van Tech, Food en Materials (Sustainability & 
Foodtech). Verduurzaming van het productie–
systeem is al jaren een prioriteit in Oost-Nederland.  
Daarbij wordt ingezet op duurzame voedseltechnologie, 
innovatieve landbouw, biologische materialen en 
grondstoffen. Een aantal vitale gebieden, zoals eiwit–
transitie en voedseltechnologie, circulaire en natuur–
inclusieve landbouw, en smart farming (agro-tech), 
moeten ervoor zorgen dat een bijdrage wordt 
geleverd aan oplossingen voor voedselschaarste en 
duurzame en klimaatbestendige voedselvoorziening.

Eerste openstelling 15 september
Nu Brussel de EFRO-plannen van Gelderland en 
Overijssel heeft goedgekeurd, kan de laatste hand 
worden gelegd aan juridische en technische aspecten 
van de  subsidieregeling van de eerste openstelling 
op 15 september 2022. Deze openstelling is bedoeld 
voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor 
zowel prioriteit 1. ‘een slimmer Europa’ als Prioriteit 
2 ‘een groener Europa’. Belangstellenden kunnen 
vanaf nu al wel kennisnemen van de belangrijkste 
vereisten en hulpdocumenten op de website  
www.efro-oost.eu. De eerste openstelling voor 
demonstratieprojecten (hogere TRL) volgt eind 2022 
of begin 2023. Hierna volgen nog regelmatig open–
stellingen door de jaren heen.

Informatiebijeenkomst 13 juli  
over het nieuwe GLB
Op woensdag 13 juli is er namens LNV en RVO in Ede 
een informatiebijeenkomst georganiseerd over het 
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-
2027. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) is in aantocht. Dit 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. 
Nog niet op alles is antwoord te geven, maar met het 
oog op de plannen voor het volgende groeiseizoen 
wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt over de 
komende periode.

Informatie rondom het nieuwe GLB is te vinden op 
https://www.toekomstglb.nl/ 

https://www.waterschaplimburg.nl/vooragrariers/stimuleringsregeling/ruitzaai-mais/
https://www.efro-oost.eu/
https://www.toekomstglb.nl/


Update subsidies en regelingen

POP3+ Professionalisering Korte Keten
Op 11 mei sloot de openstelling van de subsidie–
regeling POP3+ Professionalisering Korte Keten.  
Deze keer werden er slechts 3 aanvragen gedaan. 
Daarmee is het beschikbare budget meer dan 
toereikend. Een verklaring voor het lage aantal 
aanvragen kan te maken hebben met de vele 
gehonoreerde aanvragen (15 projecten) van vorig  
jaar die voor een deel nog maar net gestart zijn en 
dus voldoende werk geven. Daarnaast gaf het EU 
Herstelfonds extra mogelijkheden, maar ook extra 
druk bij het voorbereiden van aanvragen. En dus 
minder tijd en ruimte om een aanvraag in te dienen 
voor Professionalisering van korte ketens.
Mede omdat Professionalisering van korte ketens nu 
geen 100% regeling meer is, wat het EU Herstelfonds 
wel is, was het wellicht ook minder aantrekkelijk 
geworden. Ook hebben we vernomen dat het 
betrekken van een gemeente als partner tevens een 
belemmering was om te komen tot een aanvraag. 
Inmiddels zijn de aanvragen door de provincie 
beoordeeld en voorgelegd aan RvO voor hun 
beoordeling. Na de zomer zullen de resultaten 
komen.

POP3+ Innovatieve Concepten
Afgelopen 15 juni sloot de subsidieregeling POP3+ 
Innovatieve concepten. Voor die regeling zijn wel 
veel aanvragen (12) ingediend zodat het budget 
ontoereikend zal zijn. 

Subsidieregeling Aanleg Agroforestry
Met deze regeling stimuleren we dat boeren bewust 
bomen en struiken gaan integreren in hun huidige 
landbouwsysteem. De regeling is 2 mei 2022 open–
gegaan en er zijn 19 aanvragen ingediend. 

In juli kwam het plafond van €300.000,-- al in zicht 
en de verwachting is dat bij het verschijnen van deze 
nieuwsbrief het budget volledig is besteed.  
De mogelijkheid bestaat dat het plafond wordt 
verhoogd. Meer informatie daarover volgt op  
onze website.

EU Herstelfonds
Verwacht wordt dat de regeling van het EU 
Herstelfonds het komende najaar/winter nogmaals 
opengesteld gaat worden. Openstellingen van een 
nieuw Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP4?) 
in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid 
zullen op zijn vroegst pas in het najaar van 2023 gaan 
plaatsvinden.

Subsidieregeling Innovatie Agrifood
Afgelopen 5 juli hebben Gedeputeerde Staten 
ingestemd met een ophoging met € 500.000 van het 
plafond voor de subsidieregeling Innovatie Agrifood. 
Ook is de openstellingstermijn met 1 jaar verlengd 
tot eind 2023. Deze provinciale subsidieregeling is 
bedoeld voor – relatief wat kleinere – projecten die 
zich richten op innovaties in de kringloop- of 
natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij 
bijvoorbeeld gaan om:
• investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals 

bijvoorbeeld machines die nodig zijn om 
kringloop- of natuurinclusieve landbouw  
mogelijk te maken;

• marktonderzoek of productontwerp en -design;
• kennisoverdracht en voorlichting;
• afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouw–

producten.

Het maximale subsidiebedrag is 35.000 euro. Meer 
informatie is te vinden op de provinciale website.

https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry
https://www.gelderland.nl/subsidies/innovatie-agrifood


Aanmelding als LEADER-gebied  
voor de periode 2023-2027

In de nieuwe periode van het Europese Landbouw–
beleid, die in 2023 ingaat, is ook weer de mogelijkheid 
om initiatieven op het gebied van plattelands–
ontwikkeling en leefbaarheid te laten mede-
subsidiëren via het LEADER-programma.  
In de huidige POP-periode is de Achterhoek zo’n 
LEADER-gebied. Als provincie hebben we onlangs de 
Gelderse gemeenten uitgenodigd voor een webinar 
(inmiddels gehouden), waarin is toegelicht wat de 
vereisten zijn om als LEADER-gebied mee te doen in 
de volgende periode. Van belang is dat er voor een 
LEADER-gebied een lokale actiegroep (LAG) wordt 
opgericht, die een lokale ontwikkelingsstrategie 
(LOS) gaat opstellen met daarin de doelen waarvoor 
subsidie mogelijk wordt. Hoewel nog niet alles 100% 
duidelijk is, lijkt het er op dat er meer geld is voor de 
nieuwe periode. En voortaan is het ook mogelijk om 
projecten die bijdragen aan natuur- en waterdoelen 
te subsidiëren. Meer informatie over LEADER is  
hier te vinden. 

Inmiddels hebben enkele gemeenten in Gelderland 
zich bij ons aangemeld.. Nadere informatie kunt u 
verkrijgen via agrifood@Gelderland.nl. Gemeenten 
die nog willen aanmelden kunnen dat doen via dit 
e-mailadres tot en met 9 augustus.

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.

Afmelden Aanmelden
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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

https://www.toekomstglb.nl/actueel/weblogs/verdieping/2021/leader-krijgt-nieuw-imago
mailto:AGRIFOOD@Gelderland.nl
mailto:agrifood%40gelderland.nl?subject=
mailto:agrifood%40gelderland.nl?subject=
mailto:agrifood%40gelderland.nl?subject=

