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Opgaven & 
subsidies

Terugdringen Stikstof, duurzame energie en 
grondstoffen gebruik, circulair en natuur inclusief, 
door omzetten met technologische innovaties, 
aanpassing consumenten gedrag en  samenwerking.

Markten en private investeringen kunnen opgaven niet 
voldoende doorpakken, daarom regie vanuit 
overheden en subsidies.



6 missies landbouw, water en voedsel Topsector



Voorbeeld missie landbouw, water en voedsel 
Topsector
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Voorbeeld missie landbouw, water en voedsel 
Topsector



Kenmerken PU 
Beleidskaders 



Advies NMU en 
Caring Farmers



Instrumenten ROM
POC en Participatie fonds voor individuele bedrijven (lening 
of deelname)
• Toeleiden tot VC-privaat kapitaal
• Ondersteunen richting subsidies
• Stimuleren deelname PPS samenwerkingen

Stimuleren : Omzetten naar nieuwe economie : natuurinclusief, duurzaam, 
gezond met volle inzet van innovatie en technologie.

MIT regelingen (Stad en provincie): nu gesloten maar jaarlijks open
MIT Haalbaarheidsprojecten
MIT R&D-samenwerkingsprojecten



BOM / OostNl en alle ROM’s gaan samenwerken 
rondom voedsel waarde en verspilling tegengaan



Provincie Utrecht
POP3: LEADER projecten
Heeft u een vernieuwend idee voor het platteland van de 
provincie Utrecht? Een idee dat ook nog eens gaat over het 
verbinden van stad en platteland, voedsel van dichtbij, recreatie 
op het platteland, educatie, circulaire economie of duurzame 
energie? Of dat bijdraagt aan de verbetering van sociale 
contacten en de zorg voor elkaar?

• Ontwikkeling nieuwe ideeën duurzame landbouw
• Agenda Vitaal Platteland
• Biodiversiteit: leefgebieden bedreigde soorten (open tot 31 december)

Subsidie voor functieverandering voor het omzetten van landbouwgrond naar 
natuurterrein en Subsidie voor investeringsmaatregelen



RVO
Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame 
landbouw

Samen leren in project over duurzame 
landbouw

WBSO

SBIR



EZK-LNV-EU
GLB (34,5%) en Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

- verduurzaming van stallen
- energie efficiente glastuinbouw
- advisering, bedrijfsplannen en educatie
- Landbouwborgstellingskredieten die betrekking 
hebben op landbouwinnovaties



Fondsen
Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Seed Business Angel regeling

Overzicht:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?


Nadere 
informatie of 
vragen ?

Jelle.vanderweijde@romutrechtregion.nl

mailto:Jelle.vanderweijde@romutrechtregion.nl

