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ambitie om een Proeftuin te starten 

voor duurzame innovaties in de 

grondgebonden landbouw in Zuid-

Holland.

Proeftuinen Duurzame 
Landbouw
Een proeftuin is een zichtbare plek in 

Zuid-Holland waar de provincie samen 

met koplopers in de voedselketen 

duurzame landbouw uitprobeert 

en ontwikkelt. De provincie wil 

initiatieven voor Proeftuinen 

ondersteunen, en daarmee een 

duurzame innovatieaanpak stimuleren 

en faciliteren. Hiervoor is een 

vernieuwingsnetwerk voor duurzame 

landbouw opgericht. Bij dit netwerk 

zijn naast boeren en ondernemers 

ook verschillende onderwijs- en 

onderzoekspartijen betrokken. 

Wanneer is een idee geschikt  
voor een Proeftuin? 
Hiervoor hebben we de volgende 

criteria opgesteld: 

• Een innovatie in de landbouw- en 

voedselketen die tot wezenlijke 

verandering leidt; niet ietsje meer 

of minder van hetzelfde.

• Een idee dat een verduurzaming 

oplevert van de landbouwketen en 

voedselketen via ten minste een 

van de volgende doelen:

• Sluiten van kringlopen van 

grondstoffen

• Versterken van regionale 

voedselketens

• Versterken van biodiversiteit in 

de agrarische bedrijfsvoering

• In stand houden van de 

landbouwsector als sterk 

economisch cluster op de lange 

termijn

Een vernieuwende aanpak voor een duurzame, sterke 

en toekomstbestendige landbouw. Deze ambitie heeft 

de provincie vastgelegd in het Ambitiedocument 

InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. 

Duurzame  Innovaties
Een vernieuwende aanpak  

voor verduurzaming van  

de landbouw in Zuid-Holland

POP3-subsidie voor Proeftuinen
Voor duurzame innovaties in de 

landbouw- en voedselketen kunt u 

subsidie aanvragen uit het Europese 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 

2014-2020 (POP3). Deze POP3-

subsidie is door de provincie 

Openstelling Maatregel Sluiting

12 juni 2.7 Samenwerking duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland 

na ca. 6 weken

21 augustus 2.2 Fysieke investeringen duurzame 

innovaties landbouw Zuid-Holland

na ca. 6 weken

4 september 2.8 Samenwerking in het kader van 

Europees Innovatie Partnerschap (EIP)

na ca. 6 weken

2 oktober 2.1 Kennisoverdracht duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland

na ca. 6 weken

Zuid-Holland onderverdeeld 

in verschillende onderdelen 

en openstellingstermijnen. 

In 2017 worden de volgende 

subsidiemaatregelen opengesteld 

met per maatregel een aparte 

termijn:

• Een idee dat ertoe leidt dat u 

met verschillende partijen uit de 

voedselketen samenwerkt vanuit 

wederzijdse afhankelijkheid, maar 

met dezelfde ambitie. Ten minste 

één van deze partijen moet een 

grondgebonden landbouwer zijn.

• Een idee dat verder gaat dan 

vernieuwing op bedrijfs- of 

productniveau, of één techniek 

of methode. Een idee dat 

opschaalbaar en/of herhaalbaar is.

• Alle opgedane kennis is openbaar 

en wordt actief gedeeld.

Dit is nodig, want de landbouw 

in Zuid- Holland staat economisch 

en ecologisch onder druk. De 

provincie is op zoek naar mensen 

met vernieuwende ideeën en de 



DISCLAIMER

De informatie in deze publicatie is bedoeld ter verduidelijking van de maatregelen voor POP3-subsidie in 

de provincie Zuid-Holland. Deze informatie komt niet in de plaats van de officiële aankondiging van het 

openstellingsbesluit. Aan deze publicatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Maak voor uw 

aanvraag altijd gebruik van de officiële publicatie op overheid.nl.
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Subsidie aanvragen?
De verschillende subsidiemaatregelen 

hebben specifieke doelen met 

bijbehorende voorwaarden en eisen.  

Op www.zuid-holland.nl/pop3 

kunt u zien welke subsidies u op 

dit moment kunt aanvragen. Via 

die webpagina vindt u ook de 

officiële openstellingsbesluiten per 

subsidiemaatregel en kunt u nalezen 

wat de exacte voorwaarden zijn. 

Hulp nodig of vragen?
Hebt u hulp nodig, of hebt u vragen 

over de POP3-subsidie? Laat het ons 

weten, we helpen u graag.  

Neem contact op met Marco 

Simjouw: mcj.simjouw@pzh.nl of 

telefonisch op 06 – 5544 9035.

Hebt u ideeën voor duurzame 

innovaties in de landbouw?  

Klein of groot, globaal of al helemaal 

uitgewerkt? Ook dan horen wij  

graag van u via 

DuurzameLandbouw@pzh.nl.

Meer informatie
• over Proeftuinen en de Innovatie 

Agenda Duurzame Landbouw  

Zuid-Holland:  

www.zuid-holland.nl/proeftuinen

• over POP3-subsidie:  

www.zuid-holland.nl/pop3

De provincie wil uw initiatieven  

voor Proeftuinen ondersteunen, 

stimuleren en faciliteren
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