
Wijzigingsbesluit Regels Ruimte voor Gelderland 

 

In hoofdstuk 4 wordt vanaf 5 september 2022 na paragraaf 4.24 een paragraaf ingevoegd, die 

luidt: 

 

Paragraaf 4.25 Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw 

 

Artikel 4.25.1 Subsidiabele activiteit 

Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor het geven van 

een bedrijfsspecifiek advies voor natuurinclusieve kringlooplandbouw aan een 

landbouwonderneming. 

 

Artikel 4.25.2 Criteria 

Subsidie wordt alleen verstrekt als: 

a. het advies wordt gegeven aan een landbouwonderneming die gevestigd is in Gelderland; 

b. het advies wordt gegeven aan een landbouwonderneming die actief is in de primaire 

landbouwproductie met SBI-code 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of 01.5; 

c. het advies is gericht op ten minste één van de volgende onderwerpen:  

i. brongerichte vermindering van emissies; 

ii. duurzaam landgebruik; 

iii. toename biodiversiteit; 

iv. gesloten voedselsysteem of gesloten mineralenkringloop; 

v. reductie middelengebruik; 

vi. beter verdienmodel zonder toename veestapel; 

d. het advies ingaat op ten minste de volgende elementen:  

i. de veranderingen die noodzakelijk zijn in het bedrijf; 

ii. de positieve effecten die met de veranderingen worden bereikt op de fysieke 

leefomgeving van het bedrijf; 

iii. de marktkansen en het verdienmodel van de landbouwonderneming, nadat de 

veranderingen hebben plaatsgevonden;  

iv. een indicatieve kostenbegroting voor de realisatie van de veranderingen; 

e. de aanvrager onafhankelijk is van de te adviseren landbouwonderneming;  

f. de aanvrager voor 1 mei 2022 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 

62, 66.1, 70.2, 71, 72.1, 73.2, 74.9, 85.41 of 85.42;  

g. er voorafgaand aan het advies ten minste één bedrijfsbezoek wordt afgelegd. 

 

Artikel 4.25.3 Aanvrager 

1. De subsidie wordt verstrekt aan een aanbieder van adviesdiensten.  

2. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de AsG kan subsidie ook worden verstrekt aan andere 

personen dan rechtspersonen. 

 

Artikel 4.25.4 Aanvraag 

In afwijking van artikel 1.2.3 bevat de aanvraag: 

a. een volledig ingevulde adviesvoucher, die door de provincie beschikbaar is gesteld aan 

landbouwondernemingen;  

b. een offerte, die: 

i. is ondertekend door de aanvrager en de opdrachtgevende landbouwonderneming; en 

ii. een voorbehoud van het verkrijgen van de subsidie bevat. 

 

Artikel 4.25.5 Hoogte van de subsidie 



De subsidie bedraagt € 1.500 per advies. 

 

Artikel 4.25.6 Verplichtingen 

1. De subsidieontvanger legt het advies schriftelijk vast.  

2. Binnen zes maanden na subsidieverlening wordt het advies gegeven aan de 

landbouwonderneming. 

 

Artikel 4.25.7 Communautair toetsingskader 

Subsidie wordt verstrekt onder toepassing van artikel 22 van de Landbouw 

groepsvrijstellingsverordening. 

  



Toelichting 

De toelichting wordt als volgt gewijzigd: 

 

Algemeen deel staatssteun op te nemen in de alinea met betrekking tot de specifieke 

vrijstellingsverordeningen. In de laatste zin na ‘4.23’ toevoegen: 4.25. 

  

Paragraaf 4.25 Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw 

Algemeen 

Deze regeling ondersteunt het beleid uit de Kadernota Agrifood “Toekomst voor de Gelderse Boer 

2021-2030“. Door middel van het inleveren van een door de provincie verstrekte adviesvoucher 

bij een aanbieder van adviesdiensten naar keuze, krijgt de landbouwondernemer een 

onafhankelijk advies ten aanzien van één van de genoemde onderwerpen in artikel 4.25.2 onder c.  

Doel van deze regeling is landbouwondernemers inzicht te geven over mogelijke aanpassingen in 

hun specifieke bedrijfssituatie en bedrijfsvoering om tot natuurinclusieve kringlooplandbouw 

over te gaan en daarbij een duurzaam verdienmodel te behouden. 

 

Artikel 4.25.2  

Dat wordt voldaan aan de criteria genoemd onder c, d en g moet uit de offerte blijken. 

 

Onder c 

Om als aanbieder van adviesdiensten in aanmerking te komen voor subsidie, dient het advies te 

gaan over minimaal één van de genoemde onderwerpen onder c. Een aantal voorbeelden bij de 

genoemde onderwerpen: 

 

Onderwerp Voorbeelden  

Brongerichte vermindering van emissies Emissiereductie van stikstof, fijnstof, 

broeikasgassen en/of geur, bijvoorbeeld met 

duurzame huisvestingssystemen 

Duurzaam landgebruik Opslag van CO2-koolstof, versterken van 

duurzaam bodembeheer, vasthouden van 

water, omgaan met klimaatverandering en 

droogte 

Toename biodiversiteit Vergroten biodiversiteit op en/of om de 

percelen, denk daarbij aan kruidenrijk 

grasland, stroken, landschapselementen 

Gesloten voedselsysteem of gesloten 

mineralenkringloop 

Betere benutting toegediende mineralen, 

toepassing ‘groene kunstmest’, verlaging 

transport van mineralen over grote afstand, 

verhogen van het aandeel circulair veevoer 

Reductie middelengebruik Reductie gebruik antibiotica en andere 

diergeneesmiddelen, reductie gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen. 

Beter verdienmodel zonder toename veestapel Korte ketenconcepten of andere 

meerwaardeconcepten, introductie van 

andere functies op het bedrijf (zoals 

energieopwekking of recreatie), nieuwe en 

aangepaste gewassen, grondstoffen en 

bewerkingen hiervan. 

 



Onder d  

Denk bij d, onder ii, aan effecten op natuur, bodem en water, landschap en fysieke leefomgeving.  

 

Onder e 

Financieel, juridisch en organisatorisch onafhankelijk. 

 

Artikel 4.25.4 

De adviesvoucher is een document van de provincie Gelderland die op meerdere manieren aan 

landbouwondernemingen in Gelderland wordt uitgegeven. De landbouwondernemer overhandigt 

de adviesvoucher aan een aanbieder van een adviesdienst naar keuze en samen vullen zij de 

adviesvoucher volledig in. De ingevulde adviesvoucher moet als bijlage worden toegevoegd om 

subsidie op grond van deze regeling aan te kunnen vragen. Subsidie wordt verstrekt, zolang het 

subsidieplafond niet is bereikt.    

 

Artikel 4.25.7 

De aanvraag past binnen de regels van de Landbouw groepsvrijstellingsverordening. Dit betekent 

ook dat het advies nog niet aan de landbouwonderneming mag zijn verstrekt, voor de subsidie 

wordt aangevraagd. 


