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1. INLEIDING
Het uitganspunt van het coalitieakkoord “Dynamisch en Ondernemend” is de versterking van de
werkgelegenheid en daarmee de versterking van de Drentse economie. In het kader de nieuwe
Economische Agenda: “Economische koers Drenthe” 2016-2019, is concrete invulling gegeven aan de
maatschappelijke opgaven voor het taakveld economie. Agribusiness is een onderdeel van de
onderliggende opgave: “Groene Economie/Bio-Economie”: de meer toekomstgerichte economie, die
past bij ontwikkelingen en de ruimte die er is in Drenthe. Dit kader heeft samenhang met de notitie
“Toekomstgerichte landbouw”. De versterking van de verbinding met de Bio-Economie(BBE) en dus
met het chemiecluster is in gang gezet. De Drentse Agribusiness heeft kansen in de transitie naar een
circulaire economie, de overgang naar een afval loze economie.

2. OMSCHRIJVING AGENDA AGRIBUSINESS DRENTHE 2016-2019
Door de toename van de wereldbevolking en de welvaart is de druk op groene grondstoffen hoog en
de vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel is groot. En dit zal de komende decennia wereldwijd
naar alle waarschijnlijkheid toenemen.
De Agenda Agribusiness bestaat uit twee thema’s die beide als onderliggend doel hebben: het
versterken van de werkgelegenheid door innovatie.
- Eerste thema: Versterking innovatiekracht en kwaliteit in de Drentse Agro&Food keten
De agribusiness Drenthe draagt bij aan de werkgelegenheid o.a. door de productie van gezond
kwalitatief hoogwaardig voedsel en die van grondstoffen in de agroketen en ook in verbinding met
andere ketens, zoals bijvoorbeeld farma en chemie. De agribusiness Drenthe is verbonden aan en
met de hele wereld. Export is daarom ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast is de circulaire
economie in opkomst. De eerdergenoemde ontwikkeling naar een groene toekomstgerichte economie
is een transitie die veel vraagt van de ondernemers. Zij moeten met behulp van innovatie inspelen op
nieuwe producten, productieprocessen en markten. Doel is om de bedrijven te helpen deze transitie te
realiseren. Wij zorgen ervoor dat het bedrijfsleven de benodigde innovaties kunnen oppakken in de
keten en met andere ketens. Kennisdeling, samenwerking, ontwikkeling van netwerken en open
innovaties om tot de ontwikkeling van succesvolle businesscases en toekomstgerichte agribusiness te
komen voor de inwoners van Drenthe, daar draait het om. Dat zal het resultaat zijn. Alles in
samenwerking met ondernemersorganisaties, intermediaire organisaties als Greenlincs en
kennisinstellingen. Wij nodigen hen uit om met elkaar en met ons in gesprek te gaan om de
maatschappelijke opgave, als onderdeel van het Drentse coalitieakkoord uit te voeren.
-

Tweede thema: Versterking toekomstgericht groen ondernemerschap met zo min mogelijk
afvalstromen.
Voor een toekomstige sterke economie, “ Groene economie/Bio-Economie”, is het cruciaal om
zuiniger om te gaan met grondstoffen en om verspilling van voedsel en grondstoffen te vermijden.
Innovatie en werkgelegenheid is hierbij uitgangspunt.

3. ACTIVITEITEN IN HOOFDLIJNEN
Ontwikkeling van toekomstgerichte groene agribusiness:
Wat gaan we doen om aan deze opgave invulling te geven?
 Ondersteuning van kwalitatief hoogwaardig groen ondernemerschap gericht op
kennisontwikkeling, -deling en samenwerking
 Stimulering van de ontwikkeling van innovatieve (voorbeeld)projecten en proeftuinen
 Ontwikkeling van een samenwerkend kennisnetwerk op provinciaal en noordelijk niveau
 Versterking van de agroketens en de verbinding met andere ketens(cross overs)
 Versterking toekomstgericht groen ondernemerschap
 Ontwikkeling en versterking van de verbinding met andere regio’s
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Profilering van Drenthe als de regio met mogelijkheden voor de groene toekomstgerichte economie.

4. GRONDSLAG SUBSIDIE
De provinciale subsidie wordt op grond van artikel 21 en 22 van de ASV 2012 vastgesteld en bedraagt
maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,-- van de subsidiabele
kosten per boekjaar in de aanvraag.
Tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten mag door overheidsbijdrage gedekt worden.

5. AANVRAAG
1. De aanvrager dient een schriftelijke conceptaanvraag te hebben besproken met één van de
medewerkers agribusiness/landbouw/BBE van de provincie Drenthe, alvorens de definitieve
aanvraag kan worden ingediend.
2. De aanvraag moet worden ingediend voordat het project een aanvang neemt,
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de ASV worden bij indiening van een aanvraag
in ieder geval de volgende stukken overgelegd:
Een project- en activiteitenplan waarin aangegeven wordt:
a. waar en wanneer de activiteiten worden uitgevoerd;
b. Een begroting en een financieringsopzet omvattende de baten en lasten met
betrekking tot de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd.
c. de motivering van de looptijd van het project;
d. wat de relatie is van het project met het beleid van de provincie;
e. welke (meetbare) prestaties worden verricht en opgeleverd;
f. op welke manier de verkregen kennis, tijdens en na de looptijd van het project
gedeeld wordt;
g. de hoogte van de gevraagde subsidie;
h. met welke partijen wordt samengewerkt
i. vermelding van het IBANnummer
- indien van toepassing een ondertekende verklaring de-minimissteun en als aanvrager
voor de eerste keer een subsidie bij de provincie Drenthe aanvraagt, een exemplaar van
de oprichtingsakte van het bedrijf of de organisatie toevoegen als bijlage bij de aanvraag.
4. Aanvraag indienen bij Provincie Drenthe: post@drenthe.nl met een begeleidende brief erbij
waar ook de naam van de contactpersoon vanuit de Provincie in vermeld staat en die
contactpersoon cc zetten in de mail.
Via: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-opengestelde/@123167/subsidiealgemeen/ vind je meer informatie en het format.
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