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Extra impuls voor innovaties

Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant
verder in de versnelling
Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant
die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen vanaf 26
april 2021 in aanmerking komen voor een projectsubsidie. “Door
samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren,
geven we een extra impuls aan het verduurzamen van de landbouw in
onze regio”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin
de Peel.

De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant stimuleert
innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere
agrifood sector. Voor 2021 is een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per
initiatief is de bijdrage maximaal 50.000 euro, waarmee een aanvrager tot 50%
van de projectkosten mag financieren. Deze nieuwe regeling wordt uitgevoerd
door RNOB, de samenwerking van de gemeenten en waterschappen in
Noordoost-Brabant.

Van haalbaarheidsstudie tot testen prototype
De nieuwe subsidie is bedoeld voor projecten die een verbetering opleveren
voor het milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positieve
impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het
gebied. Onder andere onderzoek naar vernieuwingen in teelten of technische
innovaties voor bijvoorbeeld stalsystemen of mestverwerking komen mogelijk in
aanmerking. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe gebieds- of
marktconcepten en organisatievorming die bijdragen aan kringlooplandbouw.

De projectsubsidie is bestemd voor innovatieve activiteiten die zich
onderscheiden van al lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de
Peel en waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische
ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken.

‘Projectsubsidie perfecte aanvulling op zaaigeld'
De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van het
pakket mogelijkheden die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om
kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. In maart 2021 werd al de
Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant opengesteld. Met deze
‘zaaigeldregeling’ komen individuele ondernemers in aanmerking voor maximaal
5.000 euro als bijdrage voor het realiseren van hun innovaties. Ben Brands: “Deze
projectsubsidie is de perfecte aanvulling op het zaaigeld. Ik ben heel blij dat we nu
ook grotere initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen ondersteunen”.

Eerste aanvragen zaaigeld goedgekeurd
Een maand na de introductie van de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw zijn vijf
aanvragen voor zaaigeld goedgekeurd. De eerste bijdrage ging naar Mts Pennings voor
een experiment met de combinatieteelt van zomertarwe en zomerveldbonen als
veevoeding, met als doel eiwitrijk voer van eigen grond te halen en de aankoop van

krachtvoer (soja) te beperken. Voor meer informatie over de toegekende zaaigeldprojecten
zie hier.

Informatie en aanvragen
•

Op de website van AgroProeftuin de Peel vindt u meer informatie over de
projectsubsidies en het zaaigeld.

•

Op de website van RNOB is alle informatie over de voorwaarden en het
aanvraagformulier beschikbaar.

•

Informatie over een aanvraag? Neem contact op met Monica van Alphen, regisseur
innovatieregelingen RNOB, email monica.vanalphen@rnob.nl.

•

Informatie over AgroProeftuin de Peel? Neem contact op met Celine van Soest,
programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail
c.vansoest@agrifoodcapital.nl.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood
Capital, RNOB, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS
Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt
mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en
het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Ga voor
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