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1. Samenvatting 

Project: Circular Food Center - Innovatieprogramma circulaire verpakkingen met HAS-studenten en ondernemer



4

Samenvatting

• Alle 17 Regio Deal projecten zijn in uitvoering en goed op stoom. Vertragingen komen door 

corona en/of krapte op de arbeidsmarkt.

• Alle projecten verwachten hun doelstellingen te gaan bereiken, maar groot aantal (11) hebben 

daar wel langere looptijd voor nodig dan in december 2020 bedacht.

• Twee subsidiestromen (Rijksdeel via kassier en Provincie) met andere kaders blijven voor 

projecten lastig en tijdrovend.

• Drie projecten (Leefbaarheid in de dorpen, Puzzelen met Ruimte 

en Datagedreven AgriFood Regio) vragen nog extra aandacht met name voor het financieel-

administratief beheer.

• Trots zijn de partners in de regio op de Regio Deal. Er is zichtbaar meer versnelling op 

een integrale aanpak van de regionale opgaven en er is meer verbinding zowel op bestuurlijk, 

tactisch als uitvoerend niveau zowel binnen de regio als met Rijk en provincie.
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2. Resultaten en voortgang op de 17 projecten
a: Inhoudelijke voortgang | b: Financiële voortgang | c: Looptijd en planning

Bijeenkomst projectleiders Regio Deal en gemeentelijke accountmanagers bedrijven bij project SPARK Makers Zone
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Resultaten 17 projecten

17 projecten in uitvoering 5 dorpsinitiatieven 18 gebiedsprocessen 9 community’s: Circular Food 

Center, Keukenkanjers, Industry Fieldlab, Agro Proeftuin de Peel, Keep op Learning, AFI AgriFood 

Hightech, Driven bij Data, ZZP NOB Boost, Leefbaarheid in de dorpen 125 afstudeerstages 26 

deelnemers techniekoriëntatie 1 handelingsperspectief internationale werknemers 200 innovaties 

voor bedrijfsleven 300 jongeren MBO challenges 19 businesscases 560 loopbaanadviezen 3 tools: 

dashboard vervoersbewegingen voorzieningen, vitaliteitsscan dorpshuizen, leefbaarheids-monitor 

200 gebruikers SPARK Makers zone 22 pilots voor nieuw product, dienst of centrum  50 filmpjes 

‘Talent uit’  18 kennissessies 2 systeemsprongen: Slimme varkensketen en digitale gewasketen
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Stoplichtmonitor Regio Dealprojecten 2020-2023/2024
Versie 13 januari 2022

Rapportages
Begroting Rijksbijdrage 2 3

Regio Deal projecten Startdatum Einddatum
jul20-mei21 jul20-nov21

Project 1: Leefbaarheid in de dorpen

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 4.793.000 1.000.000

looptijd en planning 1-10-2020 31-12-2022*

Project 2: Transformatie centra steden

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 200.000 75.000

looptijd en planning 1-7-2021 31-12-2023

Project 3: Voorzieningen voor internationale werknemers

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 200.000 0

looptijd en planning 1-9-2020 31-8-2022*

Project 4: Inzet data voor vitale voorzieningen

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 60.000 0

looptijd en planning 1-9-2020 31-12-2024

Project 5: Voedseleducatie

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 450.000 150.000

looptijd en planning 1-9-2020 31-12-2023

Project 6: Klaar voor de banen van nu en de toekomst

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 3.650.000 1.000.000

looptijd en planning 10-7-2020 31-12-2023

Project 7: SPARK Makers zone

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 545.000 200.000

looptijd en planning 1-9-2020 30-9-2023

Project 8: Nieuwe perspectieven voor boeren

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 180.000 130.000

looptijd en planning 1-9-2020 1-4-2023

Project 9: Puzzelen met ruimte in het buitengebied

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 4.250.000 1.650.000

looptijd en planning 1-1-2021 31-12-2023*

Project 10: Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: 

versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 2.600.000 1.300.000

looptijd en planning 1-9-2020 31-12-2024

Project 11: AgroProeftuin De Peel

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 3.040.000 1.000.000

looptijd en planning 10-7-2020 31-12-2024

Project 12: AgriFood Innovation

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 11.770.000 1.350.000

looptijd en planning 10-7-2020 10-7-2023*

Project 13: ODE

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 400.000 100.000

looptijd en planning 1-10-2020 31-12-2022

Project 14: Circular Food Center

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 4.850.000 870.000

looptijd en planning 1-10-2020 31-12-2023

Project 15: Greentech Park Brabant

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 250.000 100.000

looptijd en planning 1-8-2020 1-3-2023

Project 16: Direct energie uit mest

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 355.000 75.000

looptijd en planning 10-7-2020 31-12-2024

Project 17: Datagedreven Agrifoodregio

inhoudelijke voortgang

financiële voortgang 2.062.531 700.000

looptijd en planning 1-7-2020 31-12-2022*

* Verwachte uitloop van einddatum
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2 a: Inhoudelijke voortgang

Project: AgriFood Innovation - Slimme Varkensketen
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Inhoudelijke voortgang

• Vier projecten op oranje, overige op groen. Een project scoort oranje als 

er op meerdere beoogde resultaten lager wordt gescoord.

• Twee projecten doen het beter vergeleken met vorig meetmoment

o Transformatie centra steden (project 2) (van rood naar oranje)

o Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8) (van oranje naar 

groen)

• Eén project doet het minder goed vergeleken met vorig meetmoment

o Puzzelen met Ruimte (project 9) (van groen naar oranje)
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Drie redenen score oranje

1) Corona

• Niet kunnen starten van de activiteit (Voedseleducatie: project 5).

• Overige projecten hebben afgelopen half jaar niet heel veel hinder van corona ondervonden. Er is meer 

geanticipeerd op en ervaring met de situatie.

2) Krapte op de arbeidsmarkt

• Puzzelen met ruimte (project 9). Te weinig personeel voor gebiedsindeling. Er komt wijzigingsvoorstel om 

Rijksmiddelen o.a. in te zetten voor personeel voor de gebieden. Dit was oorspronkelijk niet voorzien. Ook project 

Stallenaanpak (project 10) signaleert veel wijzigingen en capaciteitsproblemen bij gemeenten, maar in deze fase 

ondervinden ze nog geen hinder.

• Datagedreven AgriFoodregio (project 17) geeft aan dat het lastig is om aan geschikt personeel te komen voor 

uitvoering project.

3) Vertraging opstart

• Transformatie centra steden (project 2) definitief gestart in september. Project heeft daarom nog weinig inhoudelijke 

voortgang kunnen laten zien.
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Doorkijk inhoudelijke voortgang

• Alle 17 projecten geven aan doelstelling te gaan realiseren.

• Alle 17 projecten hebben duidelijk beeld van de voorgenomen 

activiteiten voor het komende half jaar.

Gemeentelijke herindeling/ verkiezingen

• Twee projecten geven aan dat er zorgen zijn om toekomstige 

'bestuurlijke trekkracht' en/of ambtelijke capaciteit door herindeling/ 

verkiezingen:

o Voorzieningen voor internationale werknemers (project 3)

o Puzzelen met ruimte (project 9)
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Aandachtspunten inhoudelijke voortgang

Onderwerpen die genoemd zijn om over uit te wisselen:

• Circulaire economie;

• Bewonersparticipatie.

Input voor het Rijk:

• Voedselverspilling hoger op klimaatagenda, nu versnipperd over verschillende departementen.

• Maak gebruik Bokashi (bodemverbeteraar) mogelijk vanuit één overheid, nu versnipperd over 

verschillende departementen.

• Maak gebruik van integrale gebiedsprocessen, gebruik ervaringen van Provincie en 

Regio bijvoorbeeld vanuit Puzzelen met Ruimte.

• Verkennen van de mogelijkheden voor een landelijk Migratie informatiepunt.
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2 b: Financiële voortgang

Marc Hameleers, manager regio portefeuille bij Ministerie LNV op de Regio-heidag
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Financiële voortgang

• Alle 17 projecten hebben over financiële realisatie t.o.v. planning 

gerapporteerd over Rijksdeel, bijdrage gemeenten/waterschappen, bijdrage 

provincie en overige financiering.

• Deze vier 'scores' hebben geleid tot een totaal score die bepalend is of kassier 

overgaat tot uitbetaling van volgende voorschot Rijksdeel conform financiële 

planning uit nulmeting.

• Zes projecten staan op rood en ontvangen daarom geen derde voorschot.

o Met Leefbaarheid in de dorpen (project 1) wordt nog gesprek gevoerd

• Vier projecten staan op oranje.

o Aan AFI (project 12) wordt geen derde voorschot uitbetaald. Derde 

voorschot wordt afhankelijk volgende meting samengevoegd met vierde 

voorschot.
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Financiële voortgang (2)

Redenen rood/ oranje:

• Laat of nog niet beschikbaar provinciale middelen, terwijl daar in financiële uitgave planning 

wel rekening mee was gehouden.

• Bedrijf (leadpartner AFI (project 12)) heeft lening bij provincie nog niet aangevraagd.

• Gemeentelijke middelen zijn nog niet beschikbaar gesteld, terwijl daar in financiële 

uitgaven planning wel rekening mee was gehouden.

• Vertraging op verkrijgen overige financiering: de toezegging op in kind bijdragen voor 

Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8) van de provincie was lang onduidelijk. Het 

wordt nu een financiële bijdrage.

• Later starten project en/of vertraging corona en daarmee vertraging in uitgaven.
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Doorkijk financiële voortgang (1)

• Meeste projecten die financieel achterblijven (rood en oranje), gaan of hebben hun looptijd 

aangepast en geven aan begroting te gaan realiseren.

• Projecten die mogelijk financieel onder realiseren op Rijksdeel. 

Volgende rapportagemoment moet meer duidelijkheid hierover geven:

o Leefbaarheid in de dorpen (project 1)

o Voedseleducatie (project 5)

o Puzzelen met ruimte (project 9)

• Project die aangaf meer middelen nodig te hebben:

o Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8)
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Doorkijk financiële voortgang (2)

• Verhouding 1:1 Rijksdeel en overige publieke co-financiëring ziet er goed uit.

• Provinciale beschikkingen moeten nog komen voor Transformatie Centra steden 

(project 2) en Datagedreven AgriFoodregio (project 17)

• Projecten hebben bijdragen van gemeenten/ waterschappen bijna allemaal op 

orde. Voor projecten Leefbaarheid in de dorpen (project 1) en Puzzelen met 

ruimte (project 9) worden extra overleggen gepland om dit te monitoren. Project 

Stallenaanpak (project 10) moet raadsbesluiten nog aanleveren.

• Er was nog geen formeel besluit op inzet van de regionale bijdrage. Dat blijkt 

nodig als co-financieringsverklaring. Het DB+ stelt daarom in februari 2022 de 

regionale bijdrage definitief vast voor de projecten Voorzieningen voor 

internationale werknemers (project 3), Voedseleducatie (project 5), Klaar voor de 

banen van nu en de toekomst (project 6) en AgroProeftuin de Peel (project 11)
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Doorkijk financiële voortgang (3)

• Door de kassier wordt niet strak gemonitord op overige financiering (is geen 

onderdeel van SiSa). Door de provincie wordt bij de eindafrekening deze overige 

financiering wel beoordeeld. Er zijn dus 2 'afrekenmethoden'. In overleg met 

provincie wordt bekeken of en hoe provincie kan omgaan met overige financiering 
en de bijbehorende naar de rato bepaling.
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Financiële bijvangst (mei 2021 - november 2021)

• Twee projecten doen mee aan REACT EU van gemeente 's-Hertogenbosch en 

Meierijstad:

o SPARK Makers Zone (project 7) en Circular Food Center (project 14)

• Extra middelen beschikbaar gesteld door provincie voor projectplan 'Samen de 

handen uit de mouwen’:

o Dit project is onderdeel van Stallenaanpak (project 10).

• Participatie in RIF aanvraag 'Impact van data' door ROC de Leijgraaf:

o Inzet data voor vitale voorzieningen (project 4).

• IBP Verbonden proeftuinen voor slimme rotatieteelt: 

o AgroProeftuin de Peel (project 11).

• Aanvraag stimuleringsfonds circulaire innovatie:

o GreentechPark Brabant (project 15).
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Overige financiële zaken: kassier

• Alle projecten hebben voorafgaand, als extra voorbereiding op het voortgangsgesprek, een mail 

ontvangen van de kassier over projectstructuur, penvoerderschap, co-

financieringsverklaringen, SiSa verantwoording 2020, BTW compensatie en herziene beschikking.

• BTW compensatie

o Opgave is tijdig ingediend bij Ministerie LNV.

o Tweede, laatste termijn is uitbetaald aan kassier. Het totaal ontvangen voorschot bedraagt € 9.744.008,-.

• SiSa

o SiSa 2020 is door de meeste projecten niet op deadline (1 september 2021) aangeleverd. Extra acties zijn 

uitgezet om ontbrekende informatie te verkrijgen.

o Projectleiders ontvangen voor SiSa 2021 instructiemail van de kassier zodat in 2022 overzichten tijdig binnen 

zijn.

• Herziene beschikkingen

o Kassier gaat alle beschikkingen herzien op basis van nieuwe informatie, o.a. BTW compensatie, nieuwe 

Regio Deal begroting, aangepaste uitbetaaltermijnen n.a.v. verschuiving van de looptijd.



21

Leerpunten voor volgend programma

• Indien er sprake is van twee subsidiestromen, deze aan de voorkant zoveel mogelijk op 

elkaar afstemmen en afspraken intern regelen en borgen o.a. op 

verantwoordingssystematiek en planning.

• Voldoende tijd en kennis over het programma dient er beschikbaar te zijn om aanvragen 

inhoudelijk te beoordelen en beschikkingen tijdig af te geven.

• Duidelijke afspraken maken en vastleggen op programma- en projectniveau over wanneer 

en hoe van herschikken van middelen.

• De instructies/ spelregels voor monitoring en verantwoording en deelname aan 

een subsidieprogramma dienen tijdig schriftelijk aan projecten kenbaar te worden gemaakt.

• Projecten dienen meer aandacht te hebben voor financieel-administratief beheer.

• Bij aanvang dient beter doorgevraagd te worden op uitgavenplanning. Deze lijken bij 

nulmeting niet altijd goed doordacht.
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2 c: Looptijd en planning

Project: Leefbaarheid in de dorpen - werkbezoek Europarlementariër Tom Berendsen en gedeputeerde Ronnes
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Looptijd
Een project scoort oranje als tijdens het voortgangsgesprek bleek dat een langere looptijd 

nodig is. Zes projecten op oranje, overige op groen.

Redenen oranje

• Uitvoering duurt langer dan voorzien en daarom moet looptijd worden verlengd:

o Leefbaarheid in de dorpen (project 1);

o Puzzelen met Ruimte (project 9);

o AgriFood Innovation (project 12);

o Data gedreven AgriFoodregio (project 17).

• Project is enkele maanden later gestart dan aanvankelijk aangevraagd, maar blijft op de 

aangegeven 2 jaar:

o Voorzieningen voor internationale werknemers (project 3).

• Project is later gestart en looptijd bij aanvraag al aangepast:

o Transformatie centra steden (project 2).
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Doorkijk en leerpunt looptijd
• Verlenging voor Rijksdeel is mogelijk binnen de afgegeven beschikkingen door de kassier. 

Alle projecten hebben 31 december 2024 als einddatum in hun beschikking.

• Projecten zijn erop geattendeerd dat bij provincie aanvraag verlenging formeel noodzakelijk 

is. AFI (project 12) heeft verzoek al ingediend.

• Met provincie vindt nog overleg plaats welke projecten looptijd ook kunnen verlengen tot 31 

december 2024. Bij de statenmededeling is uitgegaan van einddatum 31 december 2023.

Leerpunt voor volgend programma

• Kijk vooraf samen met de projecten kritisch naar de benodigde looptijd. Tijdens de 

voortgangsgesprekken in mei 2021 hadden vijf projecten hun looptijden al aangepast. In 

totaal dus 11 projecten die een langere looptijd hebben, dan in december 2020 voorzien.

• Trek looptijden, indien sprake is van verschillende subsidieverstrekkers, gelijk.
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3: Brede Welvaart en effect

Project: AgroProeftuin de Peel - Ben Brands, wethouder en bestuurlijke trekker neemt afscheid
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CBS Monitor Brede Welvaart 2021: hier en nu
Thema Indicator Waarde Ranking Trend¹

Welzijn
Tevreden met het leven 84,8% 28 -

Tevreden met vrije tijd 75,8% 32 +7

Materiële welvaart
Mediaan besteedbaar inkomen € 27.300 7 +2

Bruto Binnenlands Product € 42.100 9 -

Gezondheid

Overgewicht 49,6% 14 -

Levensverwachting per geslacht Onbekend²

Levensverwachting bevolking 82 jaar 18

Ervaren gezondheid 79,2% 20 +4

Langdurige zieken 31,6% 13 -5

Arbeid en vrije tijd

Netto arbeidsparticipatie 71,0% 2 +2

Bruto arbeidsparticipatie 73,4% 2 +2

Hoogopgeleide bevolking 32,9% 12 +1

Werkloosheid 3,3% 6 -2

Vacaturegraad Onbekend²

Tevredenheid reistijd 

wonen/werk

83,5% 29 +2

Positie 1-10 Positie 11-20 Positie 21-30 Positie 31-40

¹ Trend weergeeft het relatieve verschil aan tussen de gegevens uit het CBS Dashboard 2021 in relatie tot het CBS Dashboard 2020.

² Het CBS levert op dit moment geen informatie over deze indicatoren. Dit wordt in de toekomst wel verwacht. 

Thema Indicator Waarde Ranking Trend¹

Wonen

Tevreden met woonomgeving 87,7% 3 -

Tevreden met woning 87,3% 10 -

Afstand tot sportterrein 0,9 km 6 -

Afstand tot basisschool 0,7 km 12 -

Afstand tot café e.d. 1,1 km 13 -3

Samenleving

Contact familie, vrienden of buren 72,3% 4 -

Vertrouwen in instituties 71,6% 9 -4

Vertrouwen in anderen 61,8% 24 -

Vrijwilligerswerk 47,1% 13 +3

Veiligheid 4 indicatoren (zonder gegevens)²

Milieu

Natuurgebied per 1000 inwoners 25 ha 21 -

Emissies van fijnstof naar lucht Onbekend²

Afstand tot openbaar groen 0,5 km 13 -

Natuur en bosgebied 12% 22 -

Broeikasgasemissies 9 ton 18 -5
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Opvallende punten uit CBS monitor

• We doen het goed als regio (meer groen dan oranje/rood).

• Drie thema's: materiële welvaart, gezondheid en wonen scoren volledig in het groen. In heel 

Nederland is volgens het CBS (dec 2021) wonen momenteel het grootste pijnpunt, inclusief 

afstand tot de voorzieningen.

• We stijgen t.o.v. andere regio's op acht indicatoren en dalen op vijf indicatoren. Per saldo gaan 

we als regio er iets op vooruit.

• We scoren hoog op arbeidsparticipatie (positie 2 van 40).

• Slechts op één indicator 'tevredenheid vrije tijd' in onderste regionen (positie 32 van 40).

Deze monitor kan gebruikt worden om voor nieuwe regionale programma's afwegingen te maken 

waarop extra geïnvesteerd moet worden.



Beoogde effecten per pijler voor Brede Welvaart
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Goed Leven Fijn Wonen Anders Werken

Vergroten betrokkenheid burgers in lokale 

kernen bij leefomgeving

Verminderen milieuhinder en verbeteren 

luchtkwaliteit door kringlooplandbouw

Vermindering van nadelige effecten van 

landbouw en voedselverwerking op natuur 

en milieu

In stand houden voorzieningenniveau in 

centra steden en dorpen

Effectiever inzetten ruimte in landelijk gebied 

voor maatschappelijke doelen (natuur, 

klimaat/water, energie, transitie landbouw)

Stimuleren en versterken van duurzame, 

circulaire en/of innovatieve verdienmodellen 

voor bedrijven

Een goed werk- en toekomstperspectief 

voor inwoners en bedrijven
Tegengaan ondermijning op het platteland

Versterken duurzame inzetbaarheid door 

verbeteren digitale vaardigheden van 

de beroepsbevolking

Betere aansluiting vraag- en aanbod op de 

arbeidsmarkt

Brede 

welvaart

Welbevinden, Leefomgeving, Kwaliteit natuur en milieu, Gezondheid, Vertrouwen in overheid, Economische groei
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Effecten door Regio Deal

• Nog te vroeg om effecten echt hard (kwantitatief) te maken. Daarbij worden de beoogde effecten 

ook door veel andere interventies beïnvloed.

• We doen de juiste dingen:

o Corona en maatschappelijk onbehagen creëren urgentie om extra te investeren op 'goed 

leven in alle facetten' en het betrekken van inwoners.

o Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om regionale oplossingen voor inwoners en bedrijven.

o Integrale gebiedsaanpak 'Fijn Wonen' is noodzakelijk om invulling te geven aan de 

verschillende maatschappelijke opgaven. Interessante leerervaringen worden opgedaan die 

bruikbaar zijn voor uitvoering van nieuw kabinetsbeleid.

o Thema voeding en gezondheid staat mede door corona hoger op de politieke agenda. 

Daarmee krijgen ook bewustwording en transitie naar een duurzaam systeem van 

landbouw en voedselverwerking een impuls: precies, circulair, waardevol en verbonden.

o Veel projecten zetten jongeren in om resultaten te behalen. Dat is belangrijk. De toekomst 

begint immers bij de jeugd.
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Projectleiders over effecten en meedoen met de deal

• Effecten moeten leiden tot gewenste verandering. Een beweging die in gang wordt gezet. 

Projectleiders is gevraagd of ze beweging in de regio zien ontstaan en of het goede kant op gaat 

en wat voor meerwaarde ze zien om mee te doen met deze deal.

o Nieuwe netwerken ontstaan waardoor kennisdeling makkelijker verloopt. Samenwerking loont.

o Nieuwe aanpakken kunnen sneller en eenvoudiger worden uitgetest en gedeeld.

o Kennis over regionale vraagstukken en betrokken organisaties is vergroot. Er is 

grotere onderlinge betrokkenheid. Er worden meer gesprekken met elkaar gevoerd.

o Er is meer aandacht voor het betrekken van aanpalende beleidsvelden. Er wordt ingezien dat 

een integrale uiteindelijk tot groter en/of blijvender effect lijkt.



31

Verbeter- en leerpunten realiseren en meten effecten

Verbeter- en aandachtspunten komend half jaar

• Van tellen naar vertellen. Meer verhalen bij betrokkenen van de projecten ophalen zodat effect 

duidelijker zichtbaar wordt.

• Projecten en Rijk kunnen elkaars netwerk en kennis nog beter benutten.

• Uitwisseling van opgedane kennis en ervaringen tussen de projecten blijven stimuleren en 

faciliteren.

• Goede voorbeelden laten zien over positieve bijdrage van bewonersparticipatie.

Leerpunten voor volgende programma

• Aan de voorkant meer aandacht voor wat zijn gewenste brede welvaartseffecten op korte en 

langere termijn

• Aan de voorkant meer aandacht voor de vraag waar heeft burger behoefte aan.

• Meer capaciteit en middelen voor monitoring van effecten beschikbaar hebben.
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4. Programma organisatie, publiciteit en 
communicatie

Project: Circular Food Center - opening Verspillingsvrije week door Kees van Rooij en Toine Timmermans
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Programmaorganisatie (mei 2021 - november 2021)

Voorbereiding besluitvorming DB+:

• Voortgangsrapportage juli 2020 - mei 2021 is goedgekeurd en tijdig ingediend (14 juli) bij 

en besproken met het Rijk (9 september).

• Regionale ambitie op circulaire economie is vastgesteld.

Wijzigingen personele bezetting:

• Nieuwe programmasecretaris gestart.

• Nieuwe financieel adviseur en administrateur bij kassier.

Lerende organisatie:

• Procesevaluatie gestart naar propositie, dealmaking, opstartfase van Regio Deal. 

Rapportage wordt in februari 2022 verwacht.
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Door programma organisatie

• Maandelijkse update in nieuwsbrief RNOB

• Kansenkaart en bijeenkomst 'Extra Kansen voor ondernemers door Regio Deal' 

voor projectleiders en gemeenten (9 september)

• Bijeenkomst projectleiders Regio Deal (18 november)

• Voortgangsrapportage juli 2020 - mei 2021 is breed verspreid o.a. naar colleges, 

raden, AB- en DB Waterschappen, Gedeputeerde Staten, Stichtingsbestuur AFC 

en Strategieoverleg Noordoost Brabant Werkt

Door projecten

• Eigen nieuwsbrieven/ website / LinkedIn/ Facebook (9 projecten)

• Bijeenkomsten

• Nieuws- en persberichten

Publiciteit en communicatie (mei 2021 - november 2021)
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Aandachtspunten komend half jaar

• Projecten van rood/oranje weer laten stijgen zowel op inhoud als financiën:

o Extra aandacht voor de projecten 1, 9 en 17.

o Goede instructies en ondersteuning van projecten voor invullen SiSa 2021.

o Overleg met provincie over looptijden en 'afrekenmethoden'

• Informeren en kennismaken nieuwe penvoerders/ projectleiders, raden, colleges en 

bestuurlijk trekkers over Regio Deal.

• Inhoudelijke projectleidersbijeenkomst delen van ervaringen op inzet van 

kennisinstellingen.

• Volgen ontwikkelingen effectmeting brede welvaart.

• Kansen verkennen vanuit nieuwe regeerakkoord en collegeprogramma's.

• Verbinden met andere Regio Deals.



5. Conclusies
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Project: Circular Food Center - Innovatieprogramma circulaire verpakkingen
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Belangrijkste conclusies

• Meeste projecten zijn goed op stoom. Alle projecten geven aan 
hun doelstellingen binnen de (aangepaste) looptijd te realiseren.

• Projecten zijn zich meer bewust van nut en noodzaak voor een integrale aanpak 

en bijdrage aan Brede Welvaart.

• Programma en projecten hebben hun organisatie, communicatie, financiën en 
projectadministratie steeds beter op orde.

• Er is trots in de regio op de Regio Deal; Regio Deal zorgt voor verbinding.

• Er zijn betere contacten tussen projecten en met Rijk, provincie, regio en 

gemeenten, zowel op bestuurlijk, tactisch als uitvoerend niveau.

• Regio Deal maakt nut en noodzaak van samenwerken duidelijker; Regio Deal is 

daarmee katalysator regionale samenwerking en één overheidsdenken.
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Bijlage 1: Regio Deal in een notendop

Project: SPARK Makers Zone
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Samenhang tussen de pijlers en 17 projecten (actielijnen)

Sleutelprojecten

Leefbaarheid in de dorpen

Stallenaanpak - Vitalisering 

buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid

AgroProeftuin De Peel

AgriFoodInnovation

Circular Food Center

Datagedreven AgriFoodregio

Verbindingsprojecten

Transformatie centra steden

Klaar voor de banen van nu en 

de toekomst

SPARK Makers zone

Puzzelen met ruimte in het 

buitengebied

Ondersteuningsprojecten

Nieuwe perspectieven voor 

boeren

Voedseleducatie 

Direct energie uit mest 

Kansrijke projecten 

Ontwikkel- en 

duurzaamheidscentrum voor 

Duurzame Eiwitten (ODE) 

GreenTech Park Brabant 

Kielzogprojecten 

Inzet data voor vitale 

voorzieningen 

Voorzieningen voor 

internationale werknemers
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Financiën: gezamenlijke impuls van € 40 mln.

Totaalpakket Regio Deal:

▪ € 10 mln. van het Rijk; volledig voorschot is 

aangevraagd. BCF is ingediend. 

▪ Ca. € 10 mln. van de provincie

▪ Ca. € 10 mln. cofinanciering van: Gemeenten 

en waterschappen

▪ Ca. € 10 mln. overige bijdragen: Bedrijven en 

kennisinstellingen (deels ‘in kind’)

Hefboomeffect is groot!
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Regio Deal Noordoost Brabant, dat doen we samen

Inwoners • werkgevers • werkgeversorganisaties • bewonerscollectieven • boeren • tuinders • hightech 
bedrijven • maakindustrie • basisscholen • horecabedrijven • supermarkten • horecaleveranciers • 
voedselverwerkende bedrijven • natuureducatiecentra - milieuorganisaties • agrarische collectieven • studenten 
• vervoersbedrijven • dataspecialisten • ICT-dienstverleners • advies- en onderzoeksinstellingen • voortgezet 
onderwijs • docenten • lectoren • Ambassadeurs Keep on Learning • maatschappelijke organisaties • lokale en 
regionale samenwerkingsplatforms • verpakkingsbedrijven • HAS Hogeschool • TU/e • Wageningen UR • Avans 
Hogeschool • Jheronimus Academy of Data Science (JADS) • mbo onderwijs • praktijkonderwijs • werk- en 
ontwikkelbedrijven  • vakbonden • Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant • Stichting Samen Tegen 
Voedselverspilling • gemeente Bernheze • gemeente Boekel • gemeente Boxtel  • gemeente Heusden • 
gemeente ’s-Hertogenbosch  • gemeente Land van Cuijk • gemeente Maashorst • gemeente Meierijstad • 
gemeente Oss • gemeente Sint-Michielsgestel • gemeente Vught • waterschap Aa en Maas • waterschap De 
Dommel • RNOB • AgriFood Capital • Noordoost Brabant Werkt • OndernemersLift+ • provincie Noord-Brabant • 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
• Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Bijlage 2: Stand van zaken per project

Project: Direct energie uit mest - HAS-student aan het werk
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1.  Leefbaarheid in de dorpen  

  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Ontwikkelen en uitvoeren van plannen om kleine kernen 

aantrekkelijk te houden om er te blijven wonen.  

Er zijn 4 ontwikkellijnen:  

 

1) Dorpen werken samen aan 5 samenwerkingsinitiatieven. 

2) Initiatiefrijk dorp. Versnelling en zichtbaarheid van 5 

dorpsinitiatieven (kernendemocratie).  

3) Gemeente neemt initiatief. Concrete plannen voor ieder 

dorp in gemeente Sint Anthonis. 

4) Verbindende en overkoepelende activiteiten. 

 

  

Dit programma maakt het mogelijk om projecten voor en/of door 

inwoners uit te voeren. In totaal zijn 9 projecten door de stuurgroep 

goedgekeurd met daarbij ook forse eigen bijdragen. In het kader de 

ontwikkellijn ‘Dorpen werken samen’ is ‘de Food Tour langs 33 

kernen in het Land van Cuijk’ afgerond en ‘de eerste 1000 dagen van 

een kind’ is op stoom. Klimaatplein Heusden heeft het project 

‘Gebiedsorganisatie en gebiedsfonds Heusden’ gereed om in 

uitvoering te brengen. In de tweede lijn valt het dorpsplan van 

Stichting Eigen Kweek Langenboom, wat door de gemeenteraad van 

Mill en Sint Hubert is goedgekeurd en het project 

‘kernendemocratie’. Van de 33 kernen het Land van Cuijk het is 

KernenCV gereed. Twee dorpsinitiatieven, die in de oorspronkelijke 

opzet waren meegenomen, uit Schaijk en Vierlingsbeek, worden 

definitief niet langer onder de Regio Deal uitgevoerd omdat het niet 

mogelijk was om vanuit deze middelen investeringen in gebouwen te 

bekostigen. In de derde lijn zijn 4 initiatieven ondersteund: de 

‘Vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen van de gemeente 

Meierijstad’ en ‘Bruisende Brinkkiosk’ in de voormalige gemeente Sint 

Anthonis. Er wordt voor elk dorp uit deze gemeente nog een concreet 

plan ingediend. Een student Bestuurskunde doet onderzoek naar de 

processen voor bewonersparticipatie in de twee gemeenten Sint 

Anthonis en Cuijk. 
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2.  Transformatie centra steden  

  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Delen van kennis en lokale ervaringen gericht op het 

verminderen van het aantal m2 winkelruimte en het 

terugbrengen van wonen en groen in het centrum. 

 
Poho Economie heeft op 23 september ’21 ingestemd met plan van 

aanpak. Eind november is projectleider voor fase 1, opstellen 

geactualiseerde regionale detailhandelsvisie, gestart. 

€ 200.000 (€ 75.000)  Projectfiche en nulmeting worden door nieuwe gemeente Land van 

Cuijk ingediend, dus in januari 2022. 

01-07-2021 t/m 31-12-2023  Door de latere start is de looptijd van het project in het startgesprek 

met een jaar verlengd naar december 2023.  

 

 

 
 

Kennisdeling en verbidende activiteiten via o.a. kernennetwerk, eigen 

nieuwsbrief, nieuwsbrief RNOB, Facebook Community Leefbaarheid 

in de dorpen en LinkedIn Community Leefbaarheid in de dorpen en 

een leertraject van kennissessies. De tweede sessie ging over 

besturen van dorpshuizen. Vereniging Kleine Kernen en ZET zijn actief 

betrokken. 8 november was het werkbezoek van Europarlementariër 

Tom Berendsen.  

€ 4.793.000 (€ 1.000.000)  

 De besteding blijven achter. De co-financieringsverklaringen zijn nog 

niet rond. Er vindt nog gesprek voor maart plaats of derde voorschot 

betaald kan worden. In het gesprek ook aandacht voor het 

doorleggen van gelden, nu nog onduidelijk hoe administratie en 

verantwoording gedaan wordt.  
01-10-2020 t/m 31-12-2022  De looptijd van dit project wordt waarschijnlijk verlengd. Niet alle 

projecten, zoals bijvoorbeeld in Langenboom zijn eind 2022 afgerond. 

Dit punt komt bij volgend voortgangsgesprek terug. 
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Gewijzigde projectnaam: voorheen ‘Voorzieningen voor arbeidsmigranten’

 

3.  Voorzieningen voor internationale werknemers 

  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Maken van regionale afspraken over - ook grootschalige - 

huisvesting (kwaliteit, ambitie, toezicht en handhaving), integratie 

en participatie (sociaal domein) en onderzoek naar een regionaal 

Migratie Informatiepunt (MIP). 

 Het handelingsperspectief ‘Huisvesting, integratie en participatie 

van internationale werknemers in de regio Noordoost-Brabant’, 

positiedocument en bijlagen zijn gedeeld met regionale bestuurders 

en daarna met raadsleden. Het onderzoek naar een MIP is afgerond. 

€ 200.000 (€ 0)  Bestedingen liggen op koers. Over de co-financieringsverklaringen 

zijn afspraken gemaakt. 

01-09-2020 t/m 31-08-2022  Project is enkele maanden later gestart dan aanvankelijk 

aangevraagd, maar blijft vooralsnog staan op de aangegeven 2 jaar. 

De looptijd is hierop in het schema aangepast. 
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4.  Inzet data voor vitale voorzieningen  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen  

Ontwikkelen dashboard om data over vervoersbewegingen van 

kwetsbare inwoners naar publieke voorzieningen te vertalen naar 

bruikbare informatie en oplossingen. 

 De interface en ‘bibliotheek’ data omschrijvingen voor het dashboard 

zijn gereed. Er wordt nu gewerkt aan visualisatie van de antwoorden 

op de onderzoeksvraag. Een demonstratie-desk wordt ingericht. 

Tevens zal deze desk gebruikt worden om het gebruiksgemak verder 

te verbeteren. 

€ 60.000 (€ 0)  De basis wordt bekostigd door gemeente Uden. Voor het gebruik van 

de portal en doorontwikkeling wordt een verdienmodel opgezet. 

Bestedingen liggen op koers en co-financieringsverklaring is 

ontvangen. Gemeente Uden heeft RIF aanvraag ‘Impact van data’ 

van ROC de Leijgraaf mee ondersteund. 

01-09-2020 t/m 31-12-2024  Data verzamelen is een continu proces. 
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5.  Voedseleducatie  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Ontwikkelen interactief, gevalideerd lesprogramma over voedsel 

voor het primair onderwijs in het hele land samen met Food 

Valley en Greenport Venlo. 

 Dit project blijft vertraging ondervinden door corona. Het is daarom 

onbekend wanneer de eerste pilot op 3 basisscholen in Meierijstad, 

Cuijk en Uden kan starten. De voorbereidingen zijn gedaan en 

materialen liggen klaar. De stichting ‘Keukenkanjers’ is opgericht en 

voert het project in deze en andere regio’s verder uit. 

€ 450.000 (€ 150.000)  Veel minder uitgaven gedaan vanwege corona. Mogelijk wordt 

begroting niet volledig gerealiseerd. Over de co-

financieringsverklaring zijn afspraken gemaakt. Termijnbetaling 

wordt opgeschort. 

01-09-2020 t/m 31-12-2023  In het voorjaar wordt nieuwe planning opgesteld. Bij volgende 

voortgangsgesprek meer duidelijkheid over looptijd. 
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6.  Klaar voor de banen van nu en de toekomst   

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt, met wendbare en 

weerbare mensen en organisaties, die minder gevoelig is voor 

conjunctuurschommelingen en waar alle mensen hun talenten 

benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen. 

 
Er blijven gemiddeld 13-14  aanmeldingen per week voor vragen over 

werk en loopbaan bij Wijzer in je Werk.  

Door corona zijn er minder nieuwe filmpjes opgenomen. In totaal 122, 

waarvan 50 in 2021 filmpjes en 119 mensen aan het werk vanuit 

Talentuit Noordoost Brabant.  

Het Regionaal Mobiliteitsteam is gestart. Om het aanbod voor 

werkgevers beter inzichtelijk te maken, willen partners in de regio 

toewerken naar 1-portaal.  

Community platform Keep on Learning voor werkgevers is vanaf 

maart in de lucht. Twee estafette stokjes zijn uitgereikt. 

70 bedrijven volgen traject Duurzame inzetbaarheid. De eerste 

vouchers SLIM subsidie zijn vergeven. Er zijn drie bijeenkomsten 

geweest voor ondernemers mbt leer- en ontwikkelcultuur. 

Doorstart ZZP NOB Boost, met een groeiend aantal volgers op social 

media van bijna 3.700.  

Drie sessies zijn geweest over het nieuwe werk op korte en langere 

termijn. Krapte kan niet alleen worden opgelost, met aanpalende 

beleidsterreinen zoals wonen en economie zijn verkenningen geweest. 

De stijging van de jeugdwerkloosheid (1,8%) ligt lager dan het 

landelijke gemiddelde (2,5%). Het projectplan laaggeletterden is 

regionaal bestuurlijk vastgesteld. 

€ 3.650.000 (€ 1.000.000)  
 

Bestedingen liggen op koers. Co-financiërings- verklaring is binnen. 

10-07-2020 t/m 31-12-2023  
De verwachting is dat project zowel inhoudelijk als financieel binnen 

looptijd is afgerond. 
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7.  SPARK Makers Zone  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Coachen jongeren in (digitaal) vakmanschap en ambacht 

in maaksectoren. SPARK Makers Zone is open voor 

iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van maken 

met inzet van nieuwe vaardigheden en technologieën, 

zoals slim en circulair bouwen. 

 9 jongeren hebben certificaat techniek oriëntatie programma. behaald en 

hebben zicht op een (leer)baan. Nieuwe groep van 17 deelnemers is gestart. 

De connectie is gemaakt met Bossche City Deal kennismaken zodat 11 

jongeren deelnemen aan ondernemerschap editie. 

27 bedrijven die vernieuwing nastreven hebben gebruik gemaakt van 

faciliteiten van SPARK Makers zone, een BOOST ter waarde van 5.000 euro. 

100 bedrijven hebben SPARK Makers zone bezocht voor rondleiding, gesprek, 

of bijeenkomst. 

100 studenten (mbo en hbo) maken gebruik van de faciliteiten. 

Voor challenge ‘Close the loop’ waren 20 inzendingen (6 finalisten) met 50 

bezoekers aan het slotevenement. 

De haalbaarheidsstudie naar Smart industry fieldlab is succesvol afgerond. De 

doorontwikkeling naar een learning community (fase 2) is in november formeel 

van start gegaan met eerste koplopers bijeenkomst. 

€ 545.000 (€ 200.000)  Bestedingen liggen op koers. Co-financieringsverklaringen zijn ontvangen. 

Financiële bijvangst: Aanvraag voor fase 2 van het Smart industry fieldlab 

(55.000 euro) is door de provincie goedgekeurd, maar is geen onderdeel van 

de publieke co-financiëring van de Regio Deal. 

SPARK Makers zone is onderdeel van de EU REACT subsidie Hybride 

Leeromgeving gemeente ’s-Hertogenbosch. 

01-09-2020 t/m 30-09-2023  Het deel voor de bedrijven is eind 2022 afgerond. Het techniek oriëntatie 

programma loopt langer door vanwege latere start door corona. 
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8.  Nieuwe perspectieven voor boeren 

  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Begeleiden door bedrijfsexperts en coaches van 18 stoppende 

boeren naar andere bron van inkomsten. 

 De eerste groep met 5 deelnemers is in november gestart. De werving 

kostte veel meer tijd en inspanning dan vooraf gedacht. Er was meer 

medewerking van gemeenten en andere Regio Deal project verwacht. 

Er zijn nu meerdere geïnteresseerden zodat een tweede groep naar 

verwachting snel kan starten. 

€ 180.000 (€ 130.000)  In kind bijdrage provincie (overige financiering) voor het 

inspiratietraject kan vanwege andere prioriteiten van het nieuwe 

provinciale bestuursakkoord niet worden ingevuld. Er wordt gekeken 

op welke wijze de provincie dan invulling kan geven aan hun 

toezegging op het programma.  

01-09-2020 t/m 01-04-2023  
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9.  Puzzelen met ruimte  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Een groepje van experts (‘koppelteam’) helpt 

gemeenten om samen met omwonenden, 

ondernemers en andere betrokkenen diverse 

gebiedsvraagstukken in 7 gebieden zo goed 

mogelijk met elkaar te verbinden. Het 

koppelteam beschikt over een budget om, 

waar nodig, die ruimtelijke arrangementen 

aan te jagen en te stimuleren. 

 Het interdisciplinair koppelteam (waterschap, provincie, gemeente, RNOB) is operationeel.  

Bij drie gebieden liggen concrete eerste koppelverzoeken: 

1. Maasheggen: koppeling tussen gebiedsontwikkeling en recreatie/cultuurhistorie; 

2. Aadal: koppeling tussen gebiedsontwikkeling en aanpak stikstof (GGA groen blauw): 

opstellen parapluplan voor de verschillende deelgebieden in Aadal; 

3. Vught/Margriet: parapluplan en gebiedsproces voor buitengebied Vught en koppeling 

aan stikstofaanpak Natura2000 Vlijmens Ven/Bossche Broek. 

4 van de 7 gebieden (Aadal Noord, Raamvallei, Nieuw Laar, Margriet) kampen momenteel met 

capaciteitsproblemen bij gemeenten. Bij één gebied (Dommelvalei) is het capaciteitsprobleem 

onlangs opgelost. Eén project (Maashorst) lag vanwege governance vraagstukken stil.   

In 2 gebieden (Laar- Nieuw Laar en Maasheggen) wordt de methodiek Vital Zone toegepast o.a. 

om de beleidswereld en de belevingswereld met elkaar te verbinden. 

€ 4.250.000 (€ 1.650.000)  Forse onderrealisatie op Rijksbijdrage deel (nog geen 10% besteed). Financiële administratie bij 

de 7 gebieden nog niet goed ingericht op registratie van publieke co-financiëring.  

Co-financieringsverklaringen zijn nog niet ontvangen, omdat gewerkt wordt aan een voorstel 

om de co-financiëring te koppelen aan één gebiedsproces. Dat scheelt in administratie. 

Aangepast projectfiche met begroting wordt ingediend voor directeurenoverleg januari 2022. 

Termijnbetaling wordt 1 periode opgeschort. Medio 2022 herijking inzet rijksmiddelen 

01-01-2021 t/m 31-12-2023  De looptijd van dit project wordt verlengd tot 31-12-2024. 

 



56

 

10.  Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken    

       omgevingskwaliteit en weerbaarheid   

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

10 integrale gebiedsontwikkelingstrajecten in 

7 gemeenten, ruimte bieden voor 

economische ontwikkelingen door saneren 

stallen. Pilot vergroten weerbaarheid om 

ondermijning tegen te gaan. Deelbaar en 

overdraagbaar maken van methodiek en 

ervaringen op het gebied van 

gebiedsgerichte aanpak die bijdragen aan 

vitaal en weerbaar buitengebied. 

 

De 10 gebieden bij 5 gemeenten zijn in oktober ‘21 definitief geselecteerd. Veel interesse bij 

deelnemende negen gemeenten (bestuurders en ambtenaren) om kennis en ervaringen te 

(gaan) delen en samen op te trekken richting provincie en Ruimte voor Ruimte.  

De pilot ‘Samen de handen uit de mouwen’ om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan 

is gestart. Een indicatoren set om kwetsbaarheid inwoners buitengebied is in ontwikkeling. Er is 

externe capaciteit ingehuurd voor ontwikkeling juridische instrumenten. 

€ 2.600.000 (€ 1.300.000)  Besteding rijksdeel ligt op koers. Er is nog geen realisatie op de overige publieke-cofinanciering. 

Die worden pas gedaan als de geselecteerde gebieden aan de slag gaan. Collegebesluiten voor de 

co-financiëring zijn aangeleverd, raadsbesluiten volgen in 2022. De resterende termijnbetalingen 

worden verdeeld over 4 i.p.v. 2 termijnen.  

01-09-2020 t/m 31-12-2024   
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11.  AgroProeftuin de Peel (APdP)  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Field lab voor agrarische vernieuwing in 

Noordoost-Brabant. Hier werken agrarische 

ondernemingen samen met 

kennisinstellingen en overheden aan de 

omslag naar kringlooplandbouw. Hierbij 

worden onder meer instrumenten ingezet als 

een bijdrage- en subsidieregeling voor 

ondernemers; experimenteerruimte; lokaal 

verankerde en door boeren, inwoners en 

overheden vertrouwde monitoring; en 

kennisverspreiding. 

 
- 2 aanvragen subsidieregeling Kringlooplandbouw verleend (maximaal 50.000 euro subsidie). 

- 4 bedrijven toekenning van bijdrageregeling Kringlooplandbouw (maximaal 5.000 euro 

bijdrage). 

- 9  systeemveranderings-projecten gestart. 

- 16 experimenten op de proeflocatie in uitvoering. 

- Uitvoering van monitoringsactiviteiten in het kader van het boeren innovatienetwerk en 

veehouderij en akkerbouw.  

- Er worden diverse proeven gedaan bij individuele telers gericht op bodem, water en lucht. 

Metingen worden later openbaar beschikbaar gesteld. 

- Samenwerking met kennisinstellingen (mbo, hbo en wo) wordt verder uitgebouwd gericht op 

onder andere bodem en kringlooplandbouw. 

€ 3.040.000 (€ 1.000.000)  
Bestedingen lopen volgens planning. Over co-financiëringsverklaringen zijn afspraken gemaakt. 

Financiële bijvangst: additionele financiering is toegezegd vanuit IBP-VP voor het initiatief 

‘Verbonden proeftuinen voor Slimme Rotatieteelten’  

10-07-2020 t/m 31-12-2024  Streven is om eerder, eind 2023, de projectactiviteiten afgerond te hebben. 
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12.  AgriFood Innovation (AFI)  

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

AFI generiek: het versterken van de 

verbinding tussen bedrijven en 

kennisinstellingen in de agrifood en de 

innovatieve maakindustrie, 2 

systeemsprongen en vier businesscases op 

snijvlak agrifood, high Tech, data en ICT:  

 

Systeemsprong Digitale gewasketen: 

1) Slimmer Telen  

2) Autonome akker 

    Systeemsprong Slimme Varkensketen: 

3) Sturen en sorteren op kwaliteit  

4) Verbeteren niveau van diergezondheid  

 

 AFI is nauw betrokken bij de provinciale Innovatieagenda Landbouw en Voedsel voor de 

zogenaamde drivers smart farming dierlijk, smart farming plantaardig eiwittransitie en 

reststroomverwaarding/ tegengaan van voedselverspilling. In samenwerking met de 

driverteams zijn ideeën opgehaald waarvan naar verwachting in Q1 2022 twee tot vier nieuwe 

businesscases worden opgestart. Zo wordt mede vormgegeven aan het uitbouwen en 

verduurzamen van de AFI-community AgriFood High Tech.  

Slimmer Telen 

Voorbereiding voor dit project (o.a. dashboard, cursusprogramma telen met high tech/data), 

zijn in afrondende fase. De eerste telers starten in januari ‘22 met de cursus. Na afronding in 

april wordt duidelijk hoeveel telers het dashboard gaan gebruiken. Er is samenwerking met IBP 

Verbonden proeftuinen om het aanbod voor teeltbeslissingen beter af te stemmen op vragen 

en ketenwensen. Een virtual twin (virtuele representatie) is over 6 maanden gereed. Het 

validatieprogramma voor het volgende teeltseizoen wordt deze winter opgesteld zodat in het 

voorjaar de innovaties kunnen worden getest. 

Autonome akker 

Vijf agrofood bedrijven zijn gestart met het Pixelfarming Robotics on boarding programma met 

als doel robot 1 te valideren. Het werven van een volgende groep is gestart. Proefvelden voor 

de gewassen sperziebonen, suikerbieten en chicorei zijn aangelegd. Er wordt een netwerk met 

Duitsland opgezet. 

Met kennisinstellingen (hbo en wo) wordt gewerkt aan gewasherkenning en Smart Biology, het 

digitaal maken van biologische kennis tot slimme technieken voor optimale teelt. 

Sturen en sorteren op kwaliteit 

De vision technologie is geïnstalleerd in een slachtlijn voor metingen aan de ham van het 

varken. 

Er zijn 2 offline metingen uitgevoerd om de effecten van genetica op vetkwaliteit verder in 

kaart te brengen. 
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Uit onderzoek is gebleken dat vechtstrepen op de ham negatief effecten hebben op de 

verwerkbaarheid tot eindproduct.  

Een ander onderzoek richt zich op data over joodadditiegetal en de effecten op vetkwaliteit. De 

uitkomsten van beide onderzoeken worden in de toekomst ook gecombineerd met de vison 

technologie. 

 

Verbeteren niveau van diergezondheid  

De eerste sensoren zijn getest en de data zijn geanalyseerd. De resultaten zijn teruggekoppeld 

aan de deelnemers. De tweede batch sensoren is onderweg. 

Een PhD heeft onderzoek gedaan naar karkassamenstelling in combinatie naar stalfactoren. 5 

metingen kunnen voor 92% de karkassamenstelling voorspellen. Een nieuwe PhD student start 

vervolg onderzoek. 

€ 11.770.000 (€ 1.350.000)  Bestedingen blijven achter. Over de co-financieringsverklaringen zijn afspraken gemaakt. De 

volgende termijn wordt niet uitbetaald. Afhankelijk van de financiële realisatie volgende termijn 

2 betalingen ineens.  

De ondernemer/leadpartner (businesscase Slimmer telen) heeft eerste gesprekken met de 

provincie over de lening gehad. Dit krijgt begin 2022 een vervolg. 

10-07-2020 t/m 10-07-2023  De einddatum wordt mogelijk niet gehaald omdat provinciale beschikking later kwam dan 

voorzien. Ook corona levert vertraging. Het project gaat bij provincie om verlenging van de 

looptijd vragen tot dec ‘24. Er wordt ook een voorstel bij de provincie gedaan om SiSa als 

eindafrekening te accepteren. 
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13.  Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Haalbaarheidsonderzoek en het zetten van 

eerste stappen tot verdere uitwerking van 

een ontwikkel- en expertise centrum voor 

duurzame, dierlijke eiwitten. 

 Ruim 60 personen zijn geïnterviewd over de vormgeving, de invulling, businessstructuur van 

ODE. De behoefte aan een ontwikkelcentrum als ODE groeit zichtbaar. De vragen uit het 

stuurgroep overleg van mei ’21 zijn besproken met stakeholders. Dit is een extra stap. In 

december ’21 is een overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Drie bedrijven 

hebben zich gecommitteerd om plaats te nemen in de stuurgroep. 

€ 400.000 (€ 100.000)  Besteding blijft achter. Beschikking provincie wordt eind december verstuurd met drie 

aanvullende voorwaarden n.a.v. bespreking in GS en met op maat afspraken over 

eindafrekening: naar rato wordt alleen toegepast op middelen die door AFC worden ingezet. 

Termijnbetaling van de kassier is nodig omdat het project nog niet beschikt over provinciale 

middelen. 

01-10-2020 t/m 31-12-2022   
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14.  Circular Food Center (CFC) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de aanpak van 

verspilling. Ondernemers en onderzoekers ontwikkelen er samen 

met studenten businesscases, onderzoek-, onderwijs- en 

ontwikkelingsprogramma’s om de ketens van voedsel en 

voedselverpakkingen verspillingsvrij te maken. 

 
Circular Food Center 

Meer dan 100 stakeholders zijn aangesloten bij Stichting Tegen 

Voedselverspilling. Aan de Verspillingsvrije week deden 130 partners 

actief mee, waaronder diverse stakeholders en 30 gemeenten. 

Portretten van verschillende verspillingsvrije helden zijn een maand 

geëxposeerd en nu nog zichtbaar op de website. 

Cluster van 10 bedrijven werkt aan 5 concrete businesscases voor het 

toepassen van rest- en bijstromen uit de voedingsmiddelensector 

voor veevoer (circulaire dierlijke eiwitketen) 

De samenwerkingen met het onderwijs (hbo/wo) is in 

stroomversnelling gekomen. Dat komt mede door toekenning van het 

SIA-NWO project ‘Voorkomen voedselverspilling’  

Er zijn dit schooljaar zowel MBO (derde editie) als een HBO challenge 

(1e editie). Door 40 HBO studenten wordt gewerkt aan 13 cases. De 

inschrijving voor MBO challenge is gestart. 

Drie ontwikkelingsprogramma’s: Sociaal maatschappelijke 

menukaart, Ketenaanpak Brood en de samenwerking met SIFAV 

(groenten en fruit import ketens) komen voort uit de businesscases 

en zijn in verregaande vorm van ontwikkeling.  

Het is de intentie om in 2022 een extra publiek-privaat 

ontwikkelproject te starten voor een hybride leer-, werk- en 

inspiratieomgeving Circular Food Centrum, in samenwerking met The 

Chocolate Factory. 
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Innovatieprogramma circulaire verpakkingen 

De eerste 3 onderzoekslijnen zijn aan het einde van het schooljaar 

afgerond en gepresenteerd aan deelnemers van het 

Innovatieprogramma Verpakkingen Oss. In september is gestart met 

verkenning voor 3 nieuwe onderzoekslijnen  

met HAS studenten en verpakkingsbedrijven in Oss. 

Het aantal minoren bij het HAS is verlaagd. In plaats daarvan komt er 

een module circulair verpakken. In mei en oktober hebben HAS 

studenten deze module doorlopen waarbij ze in 5-10 weken een 

bedrijfsgerichte opdracht uitvoeren. 

Drie bedrijven zijn gestart met Business model Template van de 

Kracht van Oss. Voor twee bedrijven is het traject afgerond en kreeg 

het een vervolg in een businesscase. De werving voor nieuwe 

bedrijven is in september gestart. 

Het online event Dag van de duurzame verpakking had 380 

bezoekers. Landelijk wordt via advertentie in foodmagazine aandacht 

verkregen voor het innovatieprogramma. 

€ 4.850.000 (€ 870.000)  Door late beschikking loopt besteding op publieke co-financiëring 

achter. Op het rijksdeel is wel voldoende besteding. Er is gesprek met 

gemeente Oss over BTW. 

01-10-2020 t/m 31-12-2023   
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15.  Green Tech Park Brabant (GTPB) 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Door inzet van een participatieve en gebiedsgerichte aanpak 

passend bij de nieuwe omgevingswet de ontwikkeling van een 

regionale broedplaats voor innovatieve startups (de ‘Incubator’) op 

een duurzaam en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief 

hoogwaardige bedrijvigheid. 

 Nieuw college van B&W van de gemeente Boxtel heeft begin 2021 de 

doelstellingen voor het bedrijventerrein verbreed naar een duurzaam 

en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige 

bedrijvigheid. De gebiedsdagen zijn half jaar vertraagd omdat eerst 

ambitie en afwegingskader moest worden opgesteld en vinden nu 

plaats op 18 januari ‘22. Ondanks dit uitstel is planning voor het 

onderwerp omgevingsplan nog haalbaar. Voldoende rechten kunnen 

worden aangekocht om plan te laten doorgaan. Er is ook al aantal 

bedrijven wat interesse heeft. 

€ 250.000 (€ 100.000)  
Besteding op de publieke co-financiëring blijft achter vanwege later 

indienen aanvraag bij de provincie. Co-financieringsverklaring over 

inzet gemeentelijke middelen moet nog worden ingediend. 

Financiële bijvangst: er is aanvraag gedaan bij stimuleringsfonds 

circulaire innovatie (17K) voor inzet extra stedenbouwkundige. 

01-08-2020 t/m 01-03-2023   
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16.  Direct energie uit mest 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Haalbaarheidsstudie, samen met vier melkveehouders , 

ontwikkelaars en HAS, naar een bewerkingsmethode 

(monovergister) om op locatie energie uit koeienmest te 

produceren en te verwaarden. 

 Eerste groep HAS studenten hebben in juni opdracht afgerond. Tweede 

groep HAS studenten is in september gestart voor vervolg onderzoek 

naar afzetmogelijkheden energie en reststromen. De proefinstallatie op 

melkveebedrijf is Oss (verwerking 1.000 liter mest) is eind september 

geplaatst. Er waren opstart problemen. Zodra de installatie stabiel 

draait worden kijkdagen georganiseerd. Een animatie over het systeem 

en nut en noodzaak wordt gemaakt. 

€ 355.000 (€ 75.000)  Bestedingen lopen fors achter vooral door vertraging levering 

proefinstallatie. Termijnbetaling wordt opgeschort. Co-

financiëringsverklaringen zijn ontvangen. 

10-07-2020 t/m 31-12-2024  Gefaseerd: pilot fase t/m 2022, vervolg naar full-scale eind 2024. 
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17.  Datagedreven Agrifoodregio 

Doelen Op koers? Resultaten en bevindingen 

Model van informeren, inspireren, activeren, equiperen, 

waarderen en implementeren toepassen. 

Jong, goed gekwalificeerd data-talent (400) stroomt de sector in 

en blijft behouden voor de regio. 

Ondernemers en medewerkers in de regionale mkb agrifoodketen 

(150) en ‘het peloton’ van mkb-bedrijven in de regio (150), gaan 

structureel aan de slag met het inzetten van (hun eigen) data in 

hun business en nieuwe businessmodellen (vouchers). 

Een ‘beweging’ ontstaat waar jongeren, ondernemers en 

medewerkers actief aan bijdragen. Deze beweging zet 

digitalisering en dataficering in om te komen tot een financieel 

‘faire’ agrifoodketen, waar de rendementen evenwichtig verdeeld 

zijn en een hefboom naar een circulaire, diervriendelijke, 

grondstofefficiënte en lokale agrifoodketen. 

 
 

De projectorganisatie is ingericht. Er zijn veel tussentijdse wisselingen in de 

projectorganisatie wat voor vertraging heeft gezorgd. Er zijn coördinatoren 

per onderdeel en stuurgroep overleg van de drie partners van het 

consortium. Inhoudelijke projectcoördinatie is vanaf november ’21 belegd 

bij JADS. 85 studenten (wo en hbo) actief met afstudeerproject in AgriFood 

bedrijfsleven en 45 studenten hebben succesvol minor AgriFood en data 

afgerond. Verankering bij onderwijsinstellingen JADS/HAS/AVANS (en 

KW1C) wordt gedaan via Datalab AgriFood loket. 

58 ondernemers zijn geholpen bij vraagstukken over slimme inzet en/of 

verwaarden van data. Het aantal leads bij Driven by Data is in Q2 en Q3 

teruggevallen. Oorzaken zijn onzekerheid over voortbestaan consortium en 

onvoldoende aandacht voor de klantreis. Na de datacoach is er maar 

beperkt aantal ondernemers (11) die vervolgroute richting datalabs en/of 

expertbedrijven vinden en data verwaarden. Het aantal van 300 voor 

verwaarden zoals bij de aanvraag vermeld, blijkt overschat. Corona en 

economische ontwikkelingen maken dat Mkb’ers weinig ruimte hebben 

voor nieuwe dingen. 

Er komt een aangepast projectfiche waarin de nieuwste inzichten zijn 

verwerkt. Dit fiche wordt besproken in het directeurenoverleg januari 

2022. 
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8 ondernemers volgden de workshop tijdens Dataweek NL. 

CyberCommon, e-infrastructuur en high performance computing & 

visualisatie omgeving waar datamethoden en databronnen slim worden 

gecombineerd en beschikbaar gemaakt, is nu in de vraag gestuurde 

ontwerpfase. 

Diverse activiteiten om de community Driven by Data uit te breiden, 

challenges en events zijn geweest: Internationale Data Driven AgriFood 

Future Symposium (oktober), Niederlande Tag, symposium AgriFood & 

Data (maart), DataWeekNL (oktober). 

Daarnaast wordt samenwerking gezocht met bedrijfsverzamelgebouwen en 

innovatiehubs. 

€ 2.062.531 (€ 700.000)  Beschikking provincie is nog niet ontvangen en dus niet besteed. Op 

rijksmiddelen is onderbesteding. Termijnbetaling wordt opgeschort. 

01-07-2020 t/m 31-12-2022  Doordat provinciale beschikking nog niet is ontvangen en vanwege corona 

heeft project bijna jaar vertraging opgelopen. In het nieuwe projectfiche 9.0 

wordt nieuwe looptijd aangegeven. 

 


