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Save the date;
1,5 jaar LLtL
5 maart 2015

>

Op 5 maart 2015 kijken we terug

Staatssecretaris van Economische

naar de eerste anderhalf jaar Limburgse

Zaken Sharon Dijksma bracht op

Land- en Tuinbouw Loont (LLtL); wat

maandag 24 november een bezoek

hebben we bereikt, wat is er geleerd,

aan Limburg. Het werkbezoek was voor

welke barrières hebben we samen

Dijksma vooral bedoeld om kennis te

doorbroken? En we kijken vooruit; op

maken met innovatieve ontwikkelingen

welke manier kunt u stappen zetten

in de Limburgse land- en tuinbouw.

op weg naar dat ambitieuze doel,

Zij bezocht hiervoor twee bedrijven

en op welke ondersteuning kunt u

in Noord-Limburg.

daarbij rekenen?

Patrick van der Broeck
Gedeputeerde voor
Ruimte en Infra

>

Aanmelden
LLtL nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd blijven over:
•

Themabijeenkomsten LLtL

•

Subsidiemogelijkheden LLtL

•

Projectvoortgang LLtL

Professionele tuinders
Met Limburgse Land- en Tuinbouw Loont

Gedeputeerde Patrick van der Broeck

werken we samen aan een platteland

vergezelde de staatsecretaris tijdens

waar ruimte is om te ondernemen,

het bezoek, dat startte bij het bedrijf

wonen en te verblijven. Onze gedeelde

Gipmans Planten in Venlo. Gipmans is

ambitie is dat in 2025 elk land- en

een derde generatiebedrijf en gericht

tuinbouwbedrijf een lust voor zijn

op opkweek van jonge planten voor

omgeving is. Onze land- en tuinbouw

professionele tuinders in heel Europa.

staat daarom in het teken van

Het bedrijf levert een breed spectrum

vernieuwen en versterken, gericht

van verse kruiden aan grote retailers in

op duurzaam ondernemen met

Europa, waaronder Lidl, Aldi en

maatschappelijk toegevoegde waarde.

Albert Heijn. Later werd het werkbezoek

De afgelopen anderhalf jaar heeft

voortgezet bij Hoeve Rosa in Sevenum.

het programma LLtL deze vernieuwing

Daar werd onder andere ingegaan

gevoed en ondersteund. Tijd om terug

op melkinnovaties, nieuwe houdbaar-

en vooruit te kijken.

heidsconcepten en kennisverwaarding.
mestwetgeving besproken. De

Limburgse landbouw, wilt u horen hoe

Staatssecretaris was blij met de

collega’s hun innovaties hebben waar

initiatieven in de regio die getuigen

gemaakt, of wilt u kijken welke stappen

van vooruitstrevend ondernemerschap.

Provincie Limburg

>

Limburg investeert
grondig in plattelandsontwikkeling

Subsidieverordening Inrichting
Landelijk Gebied Limburg (SILG)

>

LLtL ondersteunt al
44 projecten

“We willen met dit budget de

Sinds de start van LLtL fungeert het

ontwikkeling van het platteland kracht

Innovatiecentrum Venlo als loket voor

bijzetten. Het is essentieel dat boeren en

ondernemersideeën in het kader van

Meldt u dan aan voor de

Om de ontwikkeling van het platteland

tuinders zich kunnen ontwikkelen en dat

de Voorloperstrategie. Het Innovatie-

digitale nieuwsbrief en mail

verder te steunen, stelt de Provincie in

recreanten, bewoners en toeristen met

centrum ondersteunt ondernemers bij

naar lltloont@prvlimburg.nl onder

2015 zo’n 5 miljoen beschikbaar voor

veel plezier buiten kunnen vertoeven.

het formuleren van innovatievoorstellen.

vermelding van aanmelding

meer innovatiekracht bij boeren en

Innovatie en duurzaamheid kunnen

nieuwsbrief.

tuinders en voor het treffen van extra

hiermee hand in hand gaan.”

In de afgelopen periode hebben bijna
100 ondernemers zich met hun idee bij

emissiereducerende maatregelen.
Via de subsidieverordening Inrichting

het Innovatiecentrum gemeld. Hiervan

Het Limburgse platteland vormt

Landelijk Gebied (SILG) kunnen agrariërs

hebben inmiddels 44 projecten tot

een belangrijke aandrijfas voor de

aanspraak maken op een subsidie.

concrete subsidieverlening geleid.

economie. Er werken niet alleen

Aanvragen kunnen vanaf januari 2015

Ook in 2015 fungeert het Innovatie-

duizenden mensen, maar het platteland

worden ingediend via www.limburg.nl.

centrum Venlo als ondernemersloket
voor de agro-innovatie. Op de site

is ook op gebied van wonen en
recreatie van niet te onderschatten

Voor meer informatie over

www.lltloont.nl. zijn korte beschrijvingen

belang. Bij de voorbereiding van het

de regeling: zie verder in

opgenomen van deze projecten.

POL2014 heeft de Provincie zich dan

deze nieuwsbrief en www.lltloont.nl
Heeft u een innovatief idee?

ook goed laten informeren over de

Ook werden knelpunten van de
Maakt u deel uit van die vernieuwende

nieuwsbrief januari 2015

Kunnen wij je
verder helpen
met jouw idee?

Staatssecretaris
Dijksma op werkbezoek
in Limburg

kansen en ambities van de sector.

Meer informatie over de

Download het contactformulier via

Hieruit blijkt dat het gekozen motto:

tuinbouwversnellingsagenda

de site www.lltloont.nl en mail dit naar

‘In 2025 moet elk land- en

en de diverse programmalijnen;

info@innovatiecentrumvenlo.nl.

tuinbouwbedrijf een lust voor zijn

www.lltloont.nl

omgeving zijn’, hoe langer hoe

mogelijk zijn voor uw bedrijf? Reserveer

meer gehoor vindt bij partijen.

dan alvast 5 maartvan 13:00-17:00 uur
in uw agenda. Binnenkort ontvangt u
van ons een definitieve mail om u
aan te melden.

www.lltloont.nl

www.lltloont.nl

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (SILG)
>

Provinciale subsidies
voor de land- en
tuinbouw in 2015

Structuurverbetering

Innovatie

Excellent produceren

Communicatie

1.1

1.3.a. Voor de inhuur van kennis voor de 		

1.4.a. Voor ontwikkeling en realisatie

1.6

Verbetering van de verkaveling

Voor de verbetering van het

via wettelijke of vrijwillige

uitwerking van innovatieve ideeën is

van grensverleggende nieuwe

imago van de sector is subsidie

De provinciale ambitienota Limburgse

trajecten. Subsidie voor plan-

ondersteuning mogelijk tot 50% met 		

stalconcepten in de veehouderij,

mogelijk tot 50% met een

Land- en tuinbouw Loont is het actuele

voorbereiding en uitvoering is

een maximum E 15.000,-. In 2015

die leiden tot ‘nul emissies’, is

maximum van E 10.000,- voor

beleidskader van de provincie voor de

mogelijk tot 100% met een

is een bedrag van E 600.000,-

subsidie tot 50% mogelijk met

samenwerkingsverbanden en

primaire sector met als motto “in 2025

maximum van E 1360,-/ha.

beschikbaar.

een maximum van E 250.000,-

40% maximaal E 2000,- voor

is elk land- en tuinbouwbedrijf een lust

In 2015 is een bedrag van

voor bovenwettelijke

individuele projecten. In 2015

voor zijn omgeving”.

E 400.000,- beschikbaar.

investeringen, kennis- en

is een bedrag van E96.000,-

baarheidsstudies en verkenningen,

beproevingskosten. In 2015 is

beschikbaar.

Voor ontwikkeling en inrichting

als onderdeel van innovatie-

een bedrag van E2.250.000,-

draagvlak zijn kernpunten die via de

van landbouwontwikkelings-

trajecten, is subsidie tot 50% mogelijk

beschikbaar.

Subsidieverordening Inrichting Landelijk

gebieden voor de intensieve

met een maximum van E 35.000,-.

Gebied Limburg (SILG) worden

veehouderij is in 2015 geen

In 2015 is een bedrag van

gestimuleerd. Per 1 januari 2015 zijn

subsidie beschikbaar.

E 350.000,- beschikbaar.

Innovatie, omgevingskwaliteit en

1.2

1.3.b. Voor de uitvoering van haal-

de subsidiemogelijkheden als volgt.
1.5

Geïnteresseerd?

Voor verbetering van de

1.3.c. Voor ondernemersgroepen die

1.4.b. Voor ontwikkeling en realisatie

Draagvlak
1.7

Voor ondernemers die actief

van grensverleggende nieuwe

de dialoog met hun omgeving

teeltconcepten, die leiden tot

voeren voor draagvlak bij

bovenwettelijke emissiereductie,

bedrijfsontwikkelingen is

ruimtelijke structuur in

in grensverleggende innovaties 		

is subsidie tot 50% mogelijk met

subsidie mogelijk tot 40% en

ontwikkelingsgebieden 		

op de voet volgen en geïnteresseerd

een maximum E 100.000,-

maximaal E 2000,- of bij een

Nadere informatie

glastuinbouw is een subsidie tot

zijn in toepassingsmogelijkheden in

voor bovenwettelijke

gezamenlijke aanpak door

www.lltloont.nl/

40% mogelijk met een maximum

hun eigen bedrijfsvoering is subsidie 		

investeringen, kennis- en

meerdere ondernemers 50%

www.limburg.nl/Beleid/Land_en_tuinbouw

van E144.000,- per gebied.

tot 50% mogelijk met een maximum

beproevingskosten. In 2015 is

en maximaal E 10.000,-.

www.innovatiecentrumvenlo.nl/

In 2015 is een bedrag van

van E 20.000,- voor proces-

een bedrag van E 500.000,-

In 2015 is een bedrag van

E 144.000,- beschikbaar.

begeleiding. In 2015 is een bedrag 		

beschikbaar.1.4.c. Voor

E 120.000,- beschikbaar.

van E 160.000,- beschikbaar.

verbeteringen aan bestaande

•

Voor subsidies ten behoeve

stallen, die leiden tot aanzienlijk

van Natuur, Landschap en
Watermaatregelen wordt

•

1.3.d. Voor ondernemersgroepen die 		

minder geurhinder, is subsidie tot

verwezen naar andere

nieuwe ontwikkelingen willen

50% mogelijk met een maximum

paragrafen van de SILG.

toepassen en via demonstratie, 		

van E 10.000,- per stal en 		

Subsidieaanvragen voor de

voorlichting en kennisdeling de

20.000,- per bedrijf. In 2015

paragrafen 1.3A, 1.3B en 1.3C

mogelijkheden voor hun eigen 		

is een bedrag van E 510.000,-

zijn mogelijk vanaf 1 januari

bedrijf willen concretiseren is

beschikbaar.

2015. Voor de overige

subsidie tot 75% mogelijk met

paragrafen vanaf 1 februari 2015

een maximum van E 10.000,-.

(i.v.m. Europese goedkeuring).

In 2015 is een bedrag van
E 70.000,- beschikbaar.

www.lltloont.nl

