Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant
Inleiding
AgroProeftuin de Peel brengt kringlooplandbouw in uitvoering en ontwikkelt daarvoor innovatieve
triple-helix samenwerkingsprojecten. Het omarmt de visie van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit voor het sluiten van kringlopen in de landbouw. Het gaat hierbij om een biodiverse
landbouw met zo min mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen, waarbij grondstoffen en
eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. In AgroProeftuin de Peel
ondersteunen we vernieuwers om hier op het vlak van toekomstbestendige bedrijfsmatige
voedselproductie invulling aan te geven. De proeftuin moet een toonaangevend voorbeeld zijn voor
concrete en innovatieve oplossingen voor kringlooplandbouw. De focus ligt op pioniers, veelal vanuit
het bedrijfsleven. Vernieuwende ideeën ontstaan daarnaast ook vanuit het onderwijs,
maatschappelijke organisaties en overheden.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat voor stevige transitieopgaven. Dit vergt een omslag naar een
productiewijze waarbij kringlopen gesloten worden, die past in de omgeving, maatschappelijk
draagvlak heeft en bijdraagt aan versterking van de sociaaleconomische positie van de producent in
de keten. In Noordoost-Brabant willen we een excellent ecosysteem ontwikkelen dat deze omslag
mogelijk maakt. Een belangrijk element hierin is ruimte maken voor het experiment. Letterlijk en
figuurlijk. AgroProeftuin de Peel is een ‘fieldlab’ waar innovatieve initiatieven en projecten die een
bijdrage leveren in de omslag naar kringlooplandbouw in de praktijk kunnen worden gebracht.
Initiatieven met impact. Niet alleen voor de koplopers maar door monitoring en kennisverspreiding
ook voor andere ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers.
Om initiatieven die de omslag naar kringlooplandbouw versnellen te ondersteunen is onder andere de
Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant beschikbaar. Met deze regeling willen we
ondernemers en andere stakeholders financieel ondersteunen bij het maken van de stap naar
kringlooplandbouw. Enerzijds kan het hierbij gaan om bedrijfsinnovaties gericht op kringlooplandbouw
die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van bodem, water en atmosfeer. Anderzijds kan het
gaan om innovaties in en/of rondom het bedrijf die bijdragen aan een verbetering van de ecologische,
landschappelijke en maatschappelijke kwaliteit.
Voorwaarden Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant
Voor projecten die in aanmerking voor de regeling willen komen, gelden onderstaande voorwaarden.
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Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Agrifood sector: sector gericht op het proces van het produceren, bewerken, verwerken,
vermarkten en distribueren van agrarisch voedsel van agrariër tot consument inclusief de
toeleverende en ondersteunende bedrijven;
b. Kringlooplandbouw: in aansluiting op het “Realisatieplan Visie LNV | Op weg met nieuw
perspectief” een economisch en ecologisch vitale productiewijze en een voedselsysteem dat
waardevol en gewaardeerd voedsel voortbrengt;
c. Regio Noordoost Brabant: samenwerking van gemeenten en waterschappen in NoordoostBrabant;
d. AgroProeftuin de Peel: samenwerking van Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital,
Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en ZLTO gericht op de ontwikkeling van
kringlooplandbouw;
e. Kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en
academische ziekenhuizen;
f. MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van Aanbeveling
van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en
micro-ondernemingen (2003/361/EG);
g. Interne loonkosten: kosten die betrekking hebben op aan het project bestede uren door
medewerkers met een dienstverband op basis van loondienst, payroll of uitzendovereenkomst.
Artikel 2 Doelgroep
1. Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:
a. rechtspersonen;
b. een samenwerkingsverband van rechtspersonen.
2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt de bijdrage aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband;
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband;
3. Uitgesloten zijn rechtspersonen of samenwerkingsverbanden waarvan een of meerdere leden in
staat van faillissement of surseance verkeren.
Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage
Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten:
a. voor zo ver het bedrijfsinnovaties gericht op kringlooplandbouw betreft die bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit van bodem, water en atmosfeer;
b. voor zo ver het innovaties in en/of rondom het bedrijf die bijdragen aan een verbetering van de
ecologische, landschappelijke en maatschappelijke kwaliteit.
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Artikel 4 Vereisten voor een bijdrage
1. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. projecten worden uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant;
b. projecten hebben een regionaal karakter;
c. projecten zijn innovatief en onderscheiden zich van reeds lopende activiteiten in het kader
van AgroProeftuin de Peel;
d. projecten hebben een aantoonbaar, en duurzaam economisch effect;
e. projecten dragen bij aan de versterking van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs
en overheid;
f. projecten zijn bereid kennis te delen ten behoeve van de regionale en/of economische
ontwikkeling van de regio;
g. projecten kunnen binnen 12 maanden na verlening van de bijdrage worden afgerond.
Artikel 5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage
a. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen alle kosten voor
een bijdrage in aanmerking;
b. In afwijking van het eerste lid komen interne loonkosten van de aanvrager of de leden van het
samenwerkingsverband tot 80 procent van de totale projectkosten in aanmerking voor een
bijdrage;
c. Het uurtarief van interne loonkosten van de aanvrager of de leden van het samenwerkingsverband
bedraagt bij wijze van forfait € 50,-;
d. In afwijking van het derde lid bedraagt het uurtarief van interne loonkosten voor kennisinstellingen
bij wijze van forfait € 125,-.
Artikel 6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage
In afwijking van artikel 5 komen de volgende kosten niet voor een bijdrage in aanmerking:
a. kosten die meer dan drie maanden voor aanvraag van de bijdrage zijn gemaakt;
b. kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager en de leden van het
samenwerkingsverband;
c. loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen;
d. kosten die uitsluitend communicatie betreffen en waarbij communicatie het hoofddoel van het
project betreft;
e. kosten voor fysieke infrastructuur;
f. kosten voor inventaris en afschrijving;
g. kosten voor huisvesting met uitzondering van huisvestingskosten die specifiek en onlosmakelijk
verbonden zijn met het project.
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Artikel 7 Vereisten aanvraag bijdrage
Een aanvraag voor een bijdrage:
a. wordt ingediend van 1 maart 2021 tot en met 31 november 2022;
b. wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier waarin in
ieder geval is opgenomen:
i. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in de Bijdrageregeling;
ii. een overzicht van uit te voeren activiteiten en daarbij te behalen resultaten;
iii. een sluitende begroting;
Artikel 8 Bijdrageplafond
a. Regio Noordoost Brabant stelt het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 7, onder
a, voor bijdragen als bedoeld in artikel 3 onder a. vast op € 200.000,-;
b. Regio Noordoost Brabant stelt het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 7, onder
a, voor bijdragen als bedoeld in artikel 3 onder b. vast op € 140.000,-.
Artikel 9 Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de bijdrage betreft maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten tot een
maximum van € 5.000,-.
Artikel 10 Verdelingswijze
a. Bijdragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen;
b. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking
voor de verdeling van de bijdragen de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van
binnenkomst;
c. Aanvragen worden naast volledigheid en ontvankelijkheid ook inhoudelijk getoetst op het voldoen
aan de vereisten voor van een bijdrage zoals opgenomen in artikel 4 door Regio Noordoost Brabant
en het programmateam AgroProeftuin de Peel;
d. Dreigt het bijdrageplafond op enige dag te worden overschreden dan vindt rangschikking van de
op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting;
e. Loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en wordt door
laatstgenoemde vastgelegd;
f. De eerst getrokken aanvraag wordt als hoogste gerangschikt en komt het eerst in aanmerking voor
een bijdrage;
g. Bijdragen worden verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig toegekend kunnen
worden.
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Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger
1. De bijdrage ontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. hij rondt het project conform het projectplan binnen 12 maanden na verlening van de
bijdrage af;
b. hij maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden;
c. hij rapporteert voor projecten als bedoeld in artikel 3 onder a. en b. over de effecten op
water, bodem, atmosfeer, biodiversiteit, verbetering van de leefomgeving en integrale
benadering voor zo ver deze op het project van toepassing zijn;
d. hij vermeldt bij alle communicatie over het project dat dit mede mogelijk wordt/is gemaakt
door AgroProeftuin de Peel. Hierbij dient – waar mogelijk - gebruik gemaakt te worden van
het logo van AgroProeftuin de Peel. Het logo is beschikbaar via AgroProeftuin de Peel;
2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de
termijn genoemd in het eerste lid onder a. kan de bijdrageontvanger uiterlijk de dag voor het
verstrijken van die termijn een gemotiveerd verzoek bij Regio Noordoost Brabant indienen tot
verlenging met maximaal 6 maanden.
Artikel 12 Verantwoording
De bijdrageontvanger rapporteert uiterlijk 15 maanden na verlening van de bijdrage over de resultaten
van activiteiten, waarvoor een bijdrage is verleend. In deze rapportage worden ook de effecten op
water, bodem, atmosfeer, biodiversiteit, verbetering van de leefomgeving en integrale benadering
voor zo ver deze op het project van toepassing zijn opgenomen.
Artikel 13 Bevoorschotting en betaling
1. Regio Noordoost Brabant verstrekt een voorschot van 100% van de verstrekte bijdrage;
2. Regio Noordoost Brabant betaalt het voorschot in één keer.
Artikel 14 Indienen projectaanvraag
Projectaanvragen voor een bijdrage kunnen het gehele jaar per e-mail worden ingediend bij de
Regisseur Innovatieregelingen van de Regio Noordoost Brabant, Monica van Alphen
E-mail:

monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl

Voor het indienen van een projectaanvraag moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier.
Deze is te downloaden via www.regionoordoostbrabant.nl. Nadat Regio Noordoost Brabant heeft
beslist over de projectaanvraag, ontvangt de bijdrageaanvrager een gemotiveerde reactie.
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