Verslag

Op 25 november 2020 organiseerden de provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren het
webinar ‘Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder – Ondernemen met perspectief’.
De belangstelling was groot: meer dan 250 deelnemers hebben het webinar live gevolgd.
Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen
produceert, in balans is met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de
bedrijfsvoering en zorg draagt voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf. Er is bewust
gekozen voor een brede definitie, omdat de invulling van een natuurinclusieve bedrijfsvoering
afhankelijk is van het type bedrijf, de productieomstandigheden en de ruimtelijke ligging, maar
bovenal ook van de kansen ter plaatse en de mogelijkheden die passen bij de ondernemer. Kortom,
het is maatwerk.
Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om
de bodem vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, en om bij te dragen aan de
biodiversiteit en landschapskwaliteit. Daarbij hoort een goed inkomen. Tijdens het webinar lieten
diverse partijen, die belangrijk zijn voor agrariërs, zien hoe zij natuurinclusieve ondernemers
ondersteunen en de beweging versterken.
Terugkijken webinar
Het webinar is als film in z’n geheel terug te zien via deze link. Dit verslag geeft een uitgebreide
samenvatting van het webinar en bevat links naar meer informatie.
Presentatie en info
Het verslag, de presentatie, de opnames van het webinar en de getoonde filmpjes zijn terug te vinden
op deze website. Hier vindt u ook andere informatie over natuurinclusieve landbouw.
Contactpersoon natuurinclusieve landbouw voor de provincie is Loes van Erp-Mooren:
Lmooren@brabant.nl
Netwerk Goed Boeren
Het Netwerk Goed Boeren biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op
het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Interesse om mee te
doen? Kijk op https://www.goedboeren.nl/lid-worden/
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Verslag Webinar
Vragen deelnemers
Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden aan de sprekers. Er was niet voldoende tijd om alle
vragen te beantwoorden. De sprekers hebben buiten het webinar om alsnog de meeste vragen
beantwoord. Deze informatie is in dit verslag verwerkt.
Opening door dagvoorzitter Susan Martens, en interview met Jack Verhulst
De beweging rond natuurinclusieve landbouw wordt breder. Dit webinar is bedoeld om een aantal
partijen aan het woord te laten, die deze beweging versterken.
Jack Verhulst is melkveehouder en voorzitter Netwerk Goed Boeren, een netwerk van en voor boeren,
biologisch en niet-biologisch, die aan de keukentafel
ervaringen en kennis uitwisselen in de zoektocht naar een
bedrijf met meer ecologie en meer economie. Anders dan een
paar jaar geleden is dat nu steeds meer erfbetreders en grote
actoren aan de slag zijn gegaan met natuurinclusieve
landbouw. Nu het model van schaalvergroting in z’n voegen
kraakt, zien we meer kansen voor een meer extensieve vorm
van landbouw.
De opening is terug te zien via deze link.
Film: natuurinclusieve landbouw
Harrie Vissers van de provincie Noord-Brabant vat samen wat de provincie aan ondersteuning biedt:
ondernemerscoaches voor boeren met belangstelling voor een overstap; subsidie voor het maken van
een businessplan en bemiddeling bij het verwerven van grond. Komende jaren is er vooral aandacht
voor bedrijven in of nabij het natuurnetwerk.
Meeuwis Millenaar vertelt over zijn werk als coach natuurinclusieve landbouw en Jack Verhulst komt
aan het woord over het netwerk Goed Boeren.
De film is terug te zien via deze link.
Film: gebiedsontwikkeling landbouw en natuur
Melkveehouder Wim Jennissen zit in de startfase van een gebiedsproces samen met 10 andere boeren,
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en het waterschap De Dommel om goed ondernemerschap en
vakmanschap te combineren met een mooi landschap. Hidde Hoetink, relatiebeheerder van de ZLTO,
begeleidt dit proces.
De film is terug te zien via deze link.
Gesprek met Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO
Als je boeren aanspreekt op hun vakmanschap en ondernemerschap, worden ze enthousiast. Bij de
achterban leeft het steeds meer. Natuurinclusieve landbouw laat zien dat boeren ook oplossingen
hebben voor maatschappelijke vraagstukken als klimaat, energie en
het leefbaar houden van het platteland. Het is niet een aparte
categorie met een eigen etiket, maar kan in ieder agrarisch bedrijf
worden toegepast. De natuurinclusieve beweging kan ook leren van
de technologische innovatie van intensieve bedrijven. En andersom,
ga vooral niet tegenover elkaar staan.
ZLTO heeft eigen adviseurs, die leden adviseren op de inhoud, zoals
bodemverbetering en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast
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ontwikkelt ZLTO programma’s, bijvoorbeeld rond een goed verdienmodel. Belangrijk is, vindt ZLTO,
om niet te veel regels dwingend op te leggen, maar liever doelen te stellen en te vertrouwen op het
vakmanschap van de boer om die te realiseren. Systemen als Planet Proof, carbon credits en het
vergoeden van ecosysteemdiensten kunnen daarbij helpen.
Het gesprek is terug te zien via deze link.
Film: inzet van grond
Rundveehouder Emiel Anssems werkt samen met Staatsbosbeheer aan het behoud van weidevogels.
Theo Bakker van Staatsbosbeheer vertelt dat zijn organisatie veel grond in bezit heeft om in te zetten
voor een meer extensieve landbouw. Emiel pacht 50 ha van Staatsbosbeheer, zodat hij zijn beheer kan
aanpassen voor de broedende weidevogels.
De film is terug te zien via deze link
Gesprek met Theo Bakker (Staatsbosbeheer, adviseur natuurinclusieve landbouw ) en Anya van
de Ven (Groen Ontwikkelfonds Brabant, Coördinator verkoop grond)
Staatsbosbeheer verpacht landelijk 50.000 ha aan agrariërs.
De minister van LNV heeft gevraagd om daarmee kansen te
benutten voor een duurzamere landbouw in 40
experimenten voor natuurinclusieve landbouw. Extensieve
landbouw vraagt om meer grond en die kan
Staatsbosbeheer beschikbaar stellen met pachtcontracten
voor 12 jaar. De ondernemer maakt zelf een
bedrijfsontwikkelplan, waarbij op de gronden van
Staatsbosbeheer natuurdoelen het vertrekpunt zijn. Met
bestaande pachters gaat Staatsbosbeheer in overleg over
hun toekomstplannen. Staatsbosbeheer gaat zorgvuldig en respectvol om met bestaande pachters,
maar wil ook ondernemers die echt willen omschakelen helpen. Jaarlijks verandert er veel in het
pachtbestand, omdat er ondernemers zijn die stoppen of de inzichten van beheer sterk verschillen. De
vrijkomende pachtgronden worden dan bij voorkeur aan natuurinclusieve ondernemers aangeboden.
De pachtprijzen zijn marktconform, maar wel onderaan de markt, omdat de productie lager is.
Overigens zijn Natuurmonumenten en het Brabants Landschap op een vergelijkbare manier bezig met
pachtgronden voor natuurinclusieve landbouw.
Info Staatsbosbeheer: neem contact op met de lokale boswachter of kijk op de site.
E-mail: natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is 6 jaar geleden opgericht met als doel het realiseren van het
Natuurnetwerk Brabant voor 2027. Om de laatste 10.000 ha landbouwgrond om te zetten in natuur is
budget beschikbaar om grond van boeren in het Natuurnetwerk te kopen of te ruilen met grond
buiten het netwerk. Gronden binnen het Natuurnetwerk kunnen nog steeds agrarische meerwaarde
opleveren onder voorwaarden van goede zorg voor biodiversiteit, bodem en water. Lokaal kan grond
aan het Natuurnetwerk worden toegevoegd wanneer deze grenst aan het Natuurnetwerk en als er een
plan beschikbaar is met aantoonbare potentie voor natuurwaarden.
Gelijkberechtiging is uitgangspunt: iedereen krijgt gelijke kansen om natuur te realiseren met
overheidssteun. Dat betekent in de praktijk dat we grond in het NNB altijd via een openbare procedure
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op de markt brengen. Soms is dat een verkoopprocedure, soms is
dat een gebiedsproces, waarbij zorgvuldig wordt gehandeld voor
gelijke kansen. Dit zijn vaak complexe en langdurige processen.
Binnen het Natuurnetwerk kan eventueel worden afgeweken van
de geplande (natuur)doelen. Dit hangt af van de locatie en de
doelen in het ontwikkelplan. Een aanleiding kan bijvoorbeeld de
hydrologie zijn, die vaak bepalend is voor de natuurwaarden in een
breder gebied. Als het huidige doel op de kaart een vochtig
natuurtype is, maar de hydrologie hiervoor ontoereikend is, dan
kan het natuurtype worden aangepast. Ander voorbeeld: een
landschap met procesnatuur, waar natuurlijke processen en
bijvoorbeeld grote grazers het landschap bepalen, beperkt de mogelijkheden voor natuurinclusieve
landbouw. Via gebiedsprocessen zou verkend kunnen worden of natuurinclusieve landbouw aan de
randen van deze gebieden haalbaar is. Het komt ook voor dat plannen die afwijken van het huidige
natuurdoel wel prima natuurresultaten opleveren. Dan past Groen Ontwikkelfonds Brabant het huidige
natuurdoel aan. Kijk naar onze inspiratiegids voor voorbeelden.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan helpen met subsidie om de afwaardering van de grond van
landbouw naar natuur te compenseren.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant nodigt belangstellende boeren met grond in of naast het
Natuurnetwerk uit om contact op te nemen. Kijk daarvoor op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. Je
kunt ook advies vragen aan de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant.
Het gesprek is terug te zien via deze link.
Gesprek met Jorrit Dekker, directeur Food & Agri Rabobank Midden-Brabant
De Rabobank ziet kansen in natuurinclusieve landbouw: steeds meer boeren tonen interesse en
zoeken naar mogelijkheden. Ook consumenten hebben belangstelling voor een andere manier van
voedsel produceren en willen daar ook wel meer voor betalen of de producten direct bij de boer
kopen. Het aanboren van die marktvraag en er daadwerkelijk een structureel hogere prijs voor
ontvangen is niet eenvoudig, maar de belangstelling groeit. Er wordt veel gevraagd van het
vakmanschap en ondernemerschap van de boer. Een andere kans voor een verdienmodel is het
stapelen van beloningen: lagere rente, goedkopere pacht, lokale energie. Het is van belang dat veel
partijen in de omgeving hierin samen willen optrekken. Dat is niet gemakkelijk, maar we zien
langzamerhand een vooruitgang.
Rabobank leidt de eigen adviseurs op, zodat ze de mogelijkheden kennen van natuurinclusieve
landbouw en kleine en grote ondernemers kunnen adviseren in hun bedrijfsplannen. Dat kan gaan om
een volledige omschakeling, maar ook het nemen van kleinere stappen. Daarnaast werkt de bank met
een duurzaamheidsmodel, een soort benchmark, om te kijken hoe duurzaam ondernemers zijn in hun
sector. We dagen de ondernemer uit om de lat telkens een stukje hoger te leggen, uiteraard in overleg
met de boer. Duurzaamheid is steeds meer een voorwaarde voor succesvol ondernemen. Verder geeft
de Rabobank met behulp van de biodiversiteitsmonitor de best scorende bedrijven een rentekorting
Meer info over de biodiversiteitsmonitor.
Op Europees niveau zijn er ontwikkelingen voor een groene financiering, waar alle banken op aan
kunnen haken: wat zijn de goede criteria en hoe kun je groene financiering krijgen en de korting
doorberekenen aan de lener.
Volgens een rapport van PPP Agro is extensief boeren financieel niet interessant. Volgens Rabo is dat
zeker waar als voor extensief boeren normale grondprijzen en pachtprijzen moeten worden betaald.
(Markt)partijen moeten bereid zijn een vergoeding te betalen voor natuurinclusieve landbouw, wat
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overigens niet persé hetzelfde is als extensief, omdat hiermee meerdere maatschappelijke andere
doelen worden bereikt.
De Rabobank financiert sinds jaar en dag startende bedrijven, waarvan het businessplan niet bewezen
is. De bank toont hiermee aan bereid te zijn om duurzame projecten (voor) te financieren. Als bank en
initiatiefnemer in het concept geloven, dan kan het. Het is daarbij wel altijd zo dat de bank ook een
eigen inbreng en risico vraagt. Als er nog veel ontwikkelings- en pionierswerk nodig is, is bancaire
financiering niet altijd de beste optie.
De huidige Groenfinancieringen zijn beschikbaar voor de biologische sector en voor specifiek groene
investeringen. Natuurinclusief boeren of biodivers boeren is op dit moment geen specifieke
investering en komt vanuit dat perspectief niet direct in aanmerking voor Groenfinanciering. Wij
pleiten voor een verbreding van de inzet van groene gelden.
Het overnemen van een ouderlijk bedrijf en dat bedrijf
vervolgens meer natuurinclusief te willen maken zijn twee grote
stappen. De banken kennen diverse regelingen voor jonge
boeren. Een belangrijke is het Vermogensversterkend Krediet.
Dit is een overheidsregeling, die alléén de Rabobank
beschikbaar stelt.
Een grote bottleneck is of de consument bereid is te betalen
voor natuurinclusieve landbouw en hoe dit geld terecht komt
bij de boer, als deze geen eigen afzet heeft en Natuurinclusief
geen keurmerk is. Hier lopen veel bedrijven tegenaan.
Belangrijke oorzaak is dat we in Nederland een heel goed georganiseerde efficiënte keten hebben.
Boeren moeten afspraken maken met ketenpartijen over een meerprijs voor het product. Die meerprijs
is niet alleen nodig voor het product zelf, maar ook voor de keten, omdat die vrijwel altijd aan
efficiency verliest. Als het realiseren van een meerprijs niet lukt, zullen de natuurinclusieve
ondernemers zelf of met nieuwe partners tot een verdienmodel in de keten moeten komen.
Vanuit het nationale Deltaplan Biodiversiteit is vanuit een brede coalitie het initiatief genomen om tot
ketenbrede afspraken over de meerprijs te komen. Daar gaan we zeker nog meer over horen.
Het gesprek is terug te zien via deze link.
Film: Natuurvlees uit Nederland
Van Lieshout Vleesvee uit Westelbeers heeft 450 stuks vee in een gesloten bedrijf. Het vee graast al 30
jaar in natuurgebieden en loopt meer dan 180 dagen per jaar buiten en het menu is heel gevarieerd.
Dat levert veel spiermassa en dus kwalitatief goed vlees op. Via Sligro wordt veel van het vlees aan
horecaondernemers verkocht, die graag het verhaal horen dat achter het vlees zit.
De film, met dank aan Sligro, is terug te zien via deze link.
Presentatie door Frederiek van Lienen, directeur gebiedsonderneming Duinboeren &
Maatschappij
Er zijn 190 Duinboeren, waarvan 1/3 melkveehouders, 1/3 ander vee en daarnaast streekproducenten
en recreatieondernemers. De Gebiedsonderneming Duinboeren& Maatschappij (een stichting) is een
samenwerking aangegaan met 8 gebiedspartijen in de vorm van een partnerschap. Dit is een flexibele
manier om de samenwerking vorm te geven met de betreffende partijen (Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, Gemeente Loon op Zand,
Rabobank, stuurgroep LIB, Brabant Water). De Gebiedsonderneming legt 2/3 van het budget in, de
gebiedspartijen leggen gezamenlijk ongeveer 1/3 van het budget in.
De Duinboeren willen een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied door de economische waardering
van de agrarische bedrijven te verbinden met allerlei maatschappelijke thema’s. Er zijn geen
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natuurinclusieve normen, maar we proberen iedereen wel een stapje te laten stijgen op de
duurzaamheidsladder zoals koeien in de wei en bedrijven openstellen. En samen kijken we welke
stappen je nog meer kan zetten.
Natuurinclusieve landbouw kan als ontwikkelrichting door alle bedrijven worden opgepakt, niet alleen
extensieve bedrijven. Wel is het zo dat bedrijven met grond meer mogelijkheden hebben om
natuurinclusieve maatregelen in hun bedrijfsvoering in te passen dan bedrijven zonder grond.
Extensieve bedrijven gebruiken de grond vaak minder intensief, waardoor er meer ruimte is voor de
ontwikkeling van biodiversiteit, landschapselementen etc.
Sommige boeren denken bij hun ontwikkelrichting aan groei
en groter worden in volume. Maar een boer kan ook denken:
hoe kan ik duurzamer werken, misschien met minder groei en
met meer waarde voor natuur en omgeving. Veel boeren
hebben best die intrinsieke motivatie, maar denken natuurlijk
wel aan de rentabiliteit van hun bedrijf. Je hebt dus wel meer
marge nodig als je minder product gaat produceren. Een
goed verhaal helpt daarbij. Om meer animo bij boeren te
realiseren om natuurinclusief als ontwikkelrichting in hun
bedrijf in te passen, is het nodig dat de boer inzicht heeft in
de kosten en baten van deze keuze, en dat hij daarmee kan
onderhandelen om meer marge te krijgen op het product.
Omdat het nog niet zo gebruikelijk is dat ketenpartijen
zomaar meer geld gaan betalen voor bijvoorbeeld de melk, is
het wel belangrijk dat de overheid deze ontwikkeling ondersteunt met (tijdelijk) transitiegeld.
De meerwaarde van natuurinclusieve landbouw zit in het bij elkaar krijgen van drie soorten waarden:
productwaarde, meerwaarde voor de natuur en sociale meerwaarde. Maar wie gaat daarvoor betalen?
Een goed verdienmodel kijkt naar het verlagen van de kosten (bv pachtprijzen) en het verhogen van de
baten, liefst uit de markt: lokaal, korte ketens, positionering producten en binding met burgers. We
streven naar een ‘Food Community’: burgers betalen graag mee aan goede producten als het helpt om
de omgeving mooi te houden. Als natuurinclusieve boer is het van belang dat je zelf meer invloed
krijgt op de prijs voor je product: hoe korter de afzetketen, hoe minder schakels die meeprofiteren van
de prijs.
De Duinboeren hebben een kwaliteitslabel in de markt gezet: Brabants Duingoed. Het label is
gekoppeld aan duurzaamheidscriteria, een certificaat, een handboek enzovoort. Met het merk
Duinzuivel proberen de duinboeren 20 cent per liter extra op de prijs te krijgen. De geproduceerde
kaas is inmiddels uitverkocht. Samen sta je sterk: 14 melkveehouders vormen de coöperatie Duinzuivel.
Er zit toekomst in een maatschappelijk verdienmodel, gebaseerd op lokale samenwerking. Lokale
productie maakt trots, je krijgt direct waardering van je klanten uit de buurt. Randvoorwaarde is een
ondernemende, meedenkende overheid met vertrouwen in de boeren.
Voor meer informatie, zie de website van de gebiedsonderneming en de website van Duingoed.
De opname van de presentatie en het gesprek daarover is terug te zien via deze link.
De powerpointpresentatie is te vinden via deze site.
Gesprek met Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes
De provincie besteedt veel aandacht aan natuurinclusieve landbouw, omdat natuur en landbouw in
feite bondgenoten zijn. Belangrijkste uitdaging is hoe je tot een goed verdienmodel komt: de
extensivering van het bedrijf moet betaald worden. Het bedrijfsmodel vraagt niet alleen om de
productie van voedsel, maar ook om kostenbesparing en vergoeding van maatschappelijke
dienstverlening, zoals landschapsbeheer. Je zou ook kunnen spreken van landschapsinclusieve
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landbouw, zoals het college van rijksadviseurs het in hun studie noemen. Hoe krijg je daar een faire
prijs voor?
Veel boeren vinden het vanzelfsprekend om voor de weidevogels of voor bloemenranden te zorgen,
maar zien het als ‘iets erbij’ en niet als onderdeel van hun bedrijfsmodel; dat is een gemiste kans.
De provincie heeft een heel instrumentarium ontwikkeld om natuurinclusieve boeren te ondersteunen:
boeren informeren, financiële middelen voor het opstellen van een bedrijfsplan, bedrijfscoaches,
gunstige pachtvoorwaarden enzovoort.
We komen graag in contact met ondernemers nabij het natuurnetwerk. Voor meer informatie over de
ondersteuning door de provincie, zie de bijlage onderaan dit verslag.
We hebben inmiddels diverse boeren een steuntje in de rug
gegeven, maar willen ons in het vervolg vooral richten op
agrariërs met gronden tegen of in het natuurnetwerk: neem
gerust contact op.
De provincie lobbyt in Den Haag voor een beter verdienmodel
voor natuurinclusieve landbouw, maar helpt ook bij het
stimuleren van verkoop via een korte keten, bij het oprichten
van coöperaties en het vormen van een merk, zoals de
Duinboeren hebben laten zien.
Brabant kent, net als andere provincies, het stikstofprobleem:
we zijn verplicht om de stikstofdepositie in Natura 2000gebieden terug te dringen. De opkoopregeling kan boeren de
mogelijkheid bieden om te stoppen als je een grote
piekbelaster bent. En dat gebeurt alleen op vrijwillige basis. De
vrijkomende grond zou bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw
De provincie is bezig met een beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, waarbij ook input vanuit de
samenleving gewenst is. Eén van de doelen is om toekomstperspectief voor de lange termijn te
bieden, juist omdat we weten dat onzekerheid over overheidsbeleid boeren belemmert in hun
ontwikkeling. Een belangrijk aspect in dat beleidskader is om de switch te maken van instrumenten
naar doelen: duidelijke doelen stellen en het ‘hoe’ aan de ondernemers overlaten. En dat geldt ook
voor natuurinclusieve landbouw: daar willen we ook een duidelijk perspectief voor bieden.
Het gesprek is terug te zien via deze link.
Afsluiting webinar door dagvoorzitter Susan Martens en Jack Verhulst
Als voorzitter van het netwerk Goed Boeren geeft Jack Verhulst een korte terugblik op het webinar:
wat opvalt is dat alle sprekers heel positief tegen natuurinclusief aankijken, dat alle partijen ook
stappen willen zetten en boeren willen helpen. Het netwerk kan helpen om die partijen rond de
keukentafel van boeren te krijgen. Natuurinclusief ondernemen is geen makkelijke weg, maar het kan
wel en met succes, zoals we zien aan de goede voorbeelden. Er zijn nog veel onzekerheden, met name
op het financiële vlak, maar de interesse is groot en samen komen we verder. Jack roept dan ook alle
boeren op die geïnteresseerd zijn in natuurinclusieve landbouw, ook op afstand van het
Natuurnetwerk, om zich aan te melden bij het netwerk: https://www.goedboeren.nl/lid-worden/.
Het gesprek is terug te zien via deze link.

7

Bijlage – Ondersteuning door de provincie
De provincie stimuleert natuurinclusieve landbouw binnen het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant
(ONNB) en buiten het natuurnetwerk. Binnen het ONNB gelden iets andere regels voor
natuurinclusieve landbouw dan buiten het natuurnetwerk. Voor binnen het natuurnetwerk, zie
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl.
In het agrarische gebied buiten het natuurnetwerk wil de provincie de grondgebonden
veehouderijbedrijven stimuleren tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering.
Veehouders kunnen een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een businessplan
natuurinclusieve landbouw. Daarnaast stelt de provincie een grondbank ter beschikking voor
veehouders die beschikken over een goedgekeurd businessplan en hun bedrijfsvoering willen
extensiveren. Lees hier voor meer informatie.
Van deze subsidieregeling en de inzet van
de ondernemerscoaches is inmiddels
volop gebruik gemaakt. Er zijn ruim 40
aanvragen ingediend en de coaches
ondersteunen daarnaast nog eens 30
ondernemers bij het opstellen van een
omschakelplan en de subsidieaanvraag.
Binnen de huidige regeling is beperkte
ruimte om nog nieuwe verzoeken voor
begeleiding in te willigen. In 2021 zal de
regeling worden voortgezet voor
bedrijven rondom het natuurnetwerk.
Gezocht: Ondernemers nabij het Natuurnetwerk
De provincie wil zich ook in 2021 blijven inzetten voor de omschakeling van gangbare naar
natuurinclusieve landbouw. En zich daarbij vooral richten op bedrijven dichtbij het natuurnetwerk
Brabant, in het bijzonder rondom de Natura 2000 gebieden. Natuurinclusieve landbouw in deze zones
rondom natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit in natuurterreinen. En kan effectieve
bescherming ervan en de productie van voedsel combineren met een gezond bodem- en
watersysteem en een mooi agrarisch landschap.
Begin 2021 zal bekend zijn hoe de begeleiding door ondernemerscoaches en de subsidieregeling
wordt voortgezet en opengesteld voor een nieuwe groep belangstellenden met gronden nabij het
natuurnetwerk. De provincie nodigt deze ondernemers uit om nu al contact op te nemen met:
- Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl of
- Martien Mols, MMols@Brabant.nl.
Verdienmodellen
Daarnaast wil de provincie ook (groepen) natuurinclusieve ondernemers ondersteunen in het
realiseren van de beoogde verdienmodellen. Te denken valt aan het uitvoeren van marktverkenningen
en het leggen van verbindingen met partijen voor een korte afzetketen van agrarische producten.
Hiervoor zijn marktcoaches aangetrokken. Voorbeelden waaraan de provincie in dit verband eerder
haar medewerking heeft verleend, zijn: RIJP, Stichting Gebiedsondernemening Duinboeren &
Maatschappij, coöperatie Hilverboeren, Landcoöperatie Dal Kleine Beerze en Weidevarkens.
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Regelgeving
Ondernemers met een natuurinclusief landbouwbedrijf kunnen in het kader van de Interim
Omgevingsverordening een vrijstelling aanvragen voor emissie-arme stalsystemen voor ammoniak. De
ondernemer dient dan aan te tonen dat het natuurinclusieve bedrijf in zijn geheel laag scoort op de
emissie van stikstof. De provincie stelt momenteel een toetsingskader op om de aanvragen te
beoordelen.
Interesse en meer informatie?
Website over Natuurinclusieve landbouw
Meer informatie over ondersteuning en direct subsidie aanvragen
Lees het magazine Natuurinclusieve landbouw
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