
Uitvoering Kadernota



Help Gelderse boeren en tuinders te bewegen naar 

• Duurzame   

• Natuurinclusieve en/of

• Kringlooplandbouw 

met een houdbaar verdienmodel.

Focus op 

• Middengroep

• Ondernemerschap

• Waardevermeerdering

Samenvatting Kadernota
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• Keukentafelgesprekken  

• Natuurinclusieve bedrijfsplannen

• Stalinnovaties, innovatieve concepten

• Gelders voedselnetwerk

• Promotie biologische landbouw

• Agroforestry

• Emissiereductietechnieken 

• Bodemcursussen

• Gebiedsprocessen 

• Innovatiemakelaars

• Nieuwe NSP

• Gelderse Maatregelen Stikstof: innovatie, opkoop (50 mln)

In uitvoering sinds maart ‘21?
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Hoe gaan we de boer helpen?
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- Van beleidsdoelen

• stikstof, water, klimaat, biodiversiteit, N2000, fijnstof, etc.

- Naar doelen voor de bedrijfsontwikkeling

• emissiereductie 

• reductie middelen 

• vergroenen

• kringloop

• andere verdienmodellen

Richting geven
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Samen werken aan stikstofreductie en natuurverbetering



Stikstof als drijver voor transitie: landbouw 

met perspectief!
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Inzet Gelderse Maatregelen Stikstof i.s.m. AgriFood:

✓ Transitie landbouw voor een gezonde natuur

✓ In (agrarische) gebieden in de directe omgeving van Natura2000 
gebieden en/of daarbuiten

✓Met perspectief: landbouw in balans met de natuur 

✓Met behoud van benodigd landbouwareaal

✓Hierbij is de beperking voor de een, ruimte voor de ander

✓Handelingszekerheid

✓Met elkaar, voor elkaar

Gezonde, groene en gewaardeerde landbouw



• Coaching/bedrijfsadvisering  (300 plannen t/m 2024 + 200 NIL)

• Meer innovatiemakelaars 

• Innovatiesubsidies (jaarlijks, 280 mln Rijk)

• Innovatiehubs De Marke, PEC, Randwijk/Greenport, samen ‘proeftuin’

• Perspectieffonds

• Kennisnetwerken

• Zie Uitvoeringsagenda GMS

Wat nog komt: Kennis en innovatie
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• Investeringssubsidies 

• Grondbeleid

– pot kavelruil, pilot natuurinclusieve uitgifte (‘22). 

– landelijk grondfonds (30 mln)

• Opvang omschakelkosten

– Landelijk omschakelfonds, Provinciaal omschakelfonds  

• Opkoopregelingen Rijk (1 mld) en GMS/MGO (0,5 mld), ‘22 

en ‘25

• Verordening voor ‘passende locatie’  

Wat nog komt: Mogelijk maken
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• Natuurinclusief

– Extra geld agrarisch natuurbeheer  (‘23)

– Ecoregelingen (‘23)

– Naar langjarig beheer (‘22)

• Klimaat

– Carbon credits, GLB ecoregelingen (‘23)

• Verbreding verdienmodel

– Korte ketens (jaarlijks)

– Nevenfuncties (‘23)

– Kostenbesparing door precisielandbouw, groene kunstmest, 
extensivering

Wat nog komt: Belonen
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• Website provincie, RVO, GroenFonds, 

https://www.linkedin.com/company/agrifood---toekomst-voor-de-

gelderse-boer

• Platform agrifood: https://agrifood.gelderland.nl

• Platform GMS: https://stikstof.gelderland.nl

• Nieuwsbrief Agrifood: agrifood@gelderland.nl

• GMS:              Tom Ploeger, 06-51587132,

t.ploeger@gelderland.nl

• Innovatie:      Frank van de Ven, 06-52802972

f.vande.ven@gelderland.nl

• Agrifood:       Leo Blanken, 06-52802208

l.blanken@gelderland.nl

Meer informatie?
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