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Subsidieregeling 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 is een toonaangevend voorbeeld 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 

Subsidieregeling 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. 

 

 

RNOB besluit de volgende regeling vast te stellen, waarmee de Subsidieregeling 

Kringlooplandbouw Noordoost Brabant d.d. 1 januari 2022  komt te vervallen: 

 

 

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. AgroProeftuin de Peel: samenwerking van RNOB, AgriFood Capital, Provincie Noord-Brabant, 

Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en ZLTO gericht op de ontwikkeling van 

kringlooplandbouw; 

c. Interne loonkosten: kosten die betrekking hebben op aan het project bestede uren van medewerkers 

met een dienstverband bij een samenwerkingsverband, subsidieaanvrager of samenwerkings-

partner op basis van loondienst, payroll of uitzendovereenkomst. 

d. Kennisinstelling: verzamelnaam voor alle universiteiten, hogescholen, onderzoeksintstellingen en 

academische ziekenhuizen; 
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e. 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; 

f. MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van Verordening 

(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 

g. RNOB: samenwerking van gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant, in rechte 

vertegenwoordigd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch; 

h. Samenwerkingspartner: partner die voor eigen rekening en risico samenwerkt met de 

subsidieaanvrager in het samenwerkingsverband; 

i. Samenwerkingsverband: een verband van minimaal twee niet nader juridisch verbonden 

deelnemers dat is opgericht voor de uitvoering van de projectactiviteiten, waarbij samenwerking op 

basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. 

 

 

Artikel 2 Doelgroep 

1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door: 

a. een samenwerkingsverband; 

2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen rechtspersoonlijkheid bezit: 

a. wordt de subsidie aangevraagd door een aan het samenwerkingsverband deelnemende 

rechtspersoon; 

b. draagt het project de schriftelijke 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 of waartegen een invorderingsprocedure van de 
Europese Commissie loopt als gevolg van onterecht uitbetaalde subsidies. 

 

 

Artikel 3 Subsidievorm 

1. RNOB verstrekt op grond van deze regeling projectsubsidies; 

2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een eenmalig geldbedrag. 

 

 

Artikel 4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie 

Een subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het versterken van de agrifood 

sector die naar het oordeel van de subsidieverstrekker een bijdrage leveren aan: 

a. een verbetering van de kwaliteit van bodem, water en atmosfeer voor zo ver het bedrijfsinnovaties 

gericht op kringlooplandbouw betreft; 

b. een verbetering van de ecologische, landschappelijke en maatschappelijke kwaliteit voor zo ver het 

innovaties in en/of rondom het bedrijf betreft. 

 

 

Artikel 5 Weigeringsgronden 

Subsidie wordt geweigerd indien: 

a. voor aanvraag van de subsidie besluiten zijn genomen die de uitvoering van het project feitelijk 

onomkeerbaar hebben gemaakt; 

b. de subsidieaanvrager reeds voor hetzelfde project subsidie heeft gekregen op grond van deze 

of een andere regeling van RNOB. 
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Artikel 6 Vereisten voor een subsidie 

1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten: 

a. projecten zijn gericht op en komen ten goede aan MKB-ondernemingen; 

b. projecten worden uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant; 

c. projecten zijn vraag gestuurd en voorzien daarmee in een behoefte vanuit de markt; 

d. projecten zijn innovatief en onderscheiden zich van reeds lopende activiteiten in het kader 

van AgroProeftuin de Peel; 

e. projecten hebben een aantoonbaar, en duurzaam economisch effect; 

f. projecten dragen bij aan de versterking van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs 

en overheid; 

g. projecten delen kennis ten behoeve van de regionale en/of economische ontwikkeling van 

de regio; 

h. projecten kunnen binnen 24 maanden na verlening van de subsidie worden afgerond. 

 

 

Artikel 7 Kosten die in aanmerking komen voor een subsidie 

a. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor 

een subsidie in aanmerking; 

b. In afwijking van het eerste lid komen interne loonkosten van de aanvrager of de leden van het 

samenwerkingsverband tot maximaal 50 procent van de totale projectkosten in aanmerking voor 

een subsidie; 

c. Het uurtarief van interne loonkosten van de aanvrager of de leden van het samenwerkingsverband 

bedraagt forfaitair € 50,-; 

d. In afwijking van het derde lid bedraagt het uurtarief van interne loonkosten voor kennisinstellingen 

forfaitair € 125,-; 

e. In afwijking van het eerste lid zijn kosten van ingehuurde dienstverlening subsidiabel tot een 

maximum van € 125,- per uur. 

 

 

Artikel 8 Niet voor subsidie in aanmerking komende kosten 

In afwijking van artikel 7 komen de volgende kosten niet voor een subsidie in aanmerking: 

a. voorbereidende kosten die meer dan drie maanden voor aanvraag van de subsidie 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 voor inventaris en afschrijving; 

e. kosten voor huisvesting met uitzondering van additionele huisvestingskosten die specifiek en 

onlosmakelijk verbonden zijn met het project; 

f. voorbereidende kosten m.b.t. het vervaardigen van de subsidieaanvraag. 

 

 

Artikel 9 Vereisten aanvraag subsidie 

Een aanvraag voor een subsidie: 

a. wordt ingediend van 01 januari 2023 tot en met 30 november 2023; 

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 Subsidieregeling; 

ii. een overzicht van uit te voeren activiteiten en daarbij te behalen resultaten; 

iii. een gespecificeerde en sluitende begroting; 
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Artikel 10 Subsidieplafond 

a. RNOB stelt het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 9, onder a, voor subsidies als 

bedoeld in artikel 4 onder a. vast op € 175.000,-; 

b. RNOB stelt het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 9, onder a, voor subsidies als 

bedoeld in artikel 4 onder b. vast op € 135.000,-. 

 

 

Artikel 11 Hoogte van de subsidie 

1. Voor zover niet begrenst door de maximaal vrij te verlenen steun op grond van de de-

minimisverordening (verordening 1407/2013) of de Algemene groepsvrijstellingsverordening 

(verordening 651/2014) bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele 

kosten tot een maximum van € 50.000,-; 

 

 

Artikel 12 Verdelingswijze 

a. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen; 

b. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge 

rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als 

datum van binnenkomst; 

c. Subsidieaanvragen worden naast volledigheid en ontvankelijkheid ook inhoudelijk getoetst op de 

mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen en voldoet aan de vereisten voor een 

subsidie zoals opgenomen in artikel 4 en artikel 6 door RNOB en het programmateam AgroProeftuin 

de Peel; 

d. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden dan vindt rangschikking van de op 

die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen 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 subsidieaanvraag wordt als hoogste gerangschikt en komt het eerst in 

aanmerking voor een subsidie; 

g. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig toegekend zullen worden; 

h. Nadat RNOB heeft beslist over de projectaanvraag, ontvangt de subsidieaanvrager een 

gemotiveerde reactie.  

 

 

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger 

1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen: 

a. hij overlegt jaarlijks een voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de 

activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt meer dan 12 maanden is; 

b. hij maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden; 

c. hij rapporteert voor projecten als bedoeld in artikel 4 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 

projectperiode waarvoor subsidie wordt verstrekt kan de subsidieontvanger uiterlijk de dag voor het 

verstrijken van die projectperiode een gemotiveerd verzoek bij RNOB indienen tot verlenging met 

maximaal 6 maanden.  
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Artikel 14 Verantwoording 

1. De subsidieontvanger dient uiterlijk 2 maanden na afloop van de projectperiode een verzoek tot 

subsidievaststelling in, waarbij hij aantoont dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is 

voldaan door middel van: 

a. een activiteitenverslag; 

b. indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project; 

c. indien van toepassing een proces verbaal van oplevering; 

d. een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten van het project. 

 

 

Artikel 15 Bevoorschotting en betaling 

1. RNOB verstrekt een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag; 

2. RNOB betaalt het voorschot in één keer. 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 1 januari 2023 

RNOB voornoemd, 

 

 

Drs. R.P.J.M. Peerenboom 

Regiomanager RNOB 


