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Nieuwe subsidieregeling opengesteld
Kersverse minister Gerda Verburg had meteen een ‘primeur’: voor het eerst stelde het
ministerie verschillende subsidiepotten tegelijk open. Zo weten ondernemers in een
vroeg stadium waar ze aan toe zijn en hoeveel geld er beschikbaar is voor hun
plannen. Voor 2007 heeft LNV 98 miljoen beschikbaar, waarvan een belangrijk deel
voor innovatie. “Ons assortiment is meer dan ooit toegesneden op innovatoren.”
Plug-and-play. Doorzichtig. Voorspelbaar. Drie kwalificaties van de innovatieregelingen die
LNV aanbiedt. Frits Germs is er blij mee. De medewerker van Directie Landbouw was samen
met collega’s van Directie Regelingen en Directie Juridische Zaken nauw bij de
totstandkoming betrokken. “We luisterden scherp naar wat ondernemers van ons
vroegen. En dat was vooral ook snelheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid.”

Te troebel
Het bleek dat velen al in een vroeg stadium vastliepen in het subsidieproces: te troebel.
Als je als ondernemer een stapel formulieren moet invullen en niet precies weet waarom,
dan leidt dat al snel tot frustratie: ‘Laat maar zitten’. “Dat pakken we nu aan”, verklaart Germs.
“Ik denk dat we goed op weg zijn met het transparanter maken van processen en formulieren.”
Zo kunnen ondernemers een aantal subsidies via het LNV-loket online aanvragen. Het
ministerie verwacht daarmee de (beleefde) administratieve lasten terug te dringen.
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij D.Rijnen@minlnv.nl

Kennisvouchers
Nieuw in het assortiment: de kennisvouchers en subsidieregelingen voor energie-innovaties.
“Ons assortiment is meer dan ooit toegesneden op innovatoren”, aldus Germs. “Zowel de
vouchers als de energieregelingen zijn geboren uit urgentie. Kleine bedrijven weten de weg naar
kennisinstellingen nog onvoldoende te vinden. En voor wat betreft energie: de prijzen blijven
stijgen; we moesten iets doen om de bedrijven te helpen om te investeren in energie-besparing.”
Zie verder pagina 2 >>

<< vervolg van pagina 1

B e l e i d

Aantrekkelijke én voorspelbare menukaart
Innovatie heeft een centrale plek gekregen binnen de nieuwe Regeling LNV-subsidies. Een
drietal onderdelen richt zich primair op innovatieve ideeën van ondernemers. ‘Vouchers
voor kennisoverdracht’ (pag. 6) en de ‘energieregeling’ (pag. 7) zijn nieuw, ‘Samenwerking
bij innovatie’ (pag. 4) krijgt een bredere toepassing. En, niet onbelangrijk: het
gebruikersgemak neemt toe.

Nanette van Schelven is als MT-lid Juridische Zaken betrokken
bij het toetsingskader voor de verschillende regelingen. Het
Hoofd van de afdeling Wetgeving en bestuurlijke Zaken II
verwacht dat de regelingen het innovatiebeleid een stuk
meer voorspelbaar maken. “We doen ons best om
ondernemers niet te verrassen. Het is belangrijk dat ze weten
wat ze aan ons hebben en daarmee rekening kunnen
houden.” Om dat te bereiken, introduceerde LNV alle
regelingen en de bijbehorende budgetten dit jaar voor het
eerst tegelijkertijd en in zijn totaliteit.
Frits Germs: “Bovendien doen we het ruim voordat de inschrijvingen starten. Zo weten ondernemers snel waar ze aan
toe zijn en waar ze op kunnen inschrijven.” Van Schelven vult
aan: “Dus niet meer een aankondiging van een openstelling
op 1 april en vervolgens een andere op 1 september; alles
tegelijk in een groot overzicht. We zeggen nu één keer per
jaar: ‘hier en hier hebben we zoveel geld voor.’ We houden
ondernemers dus in een vroeg stadium een vaste menukaart
voor. In de horeca zou zoiets saai zijn. Onze ‘klanten’ zijn er
juist blij mee.”

Plug-and-play
Naast transparantie vormt ‘gebruikersgemak’ een ander
speerpunt van het beleid. Maar Germs waakt ervoor té hoge
verwachtingen te wekken. Subsidie aanvragen blíjft tijd
kosten. “De subsidies moeten voldoen aan allerlei

47 miljoen voor innovatie

toetsingskaders. Zowel nationale als Europese. Het gaat om
belastinggeld, middelen van de EU. Dat moeten we
verantwoorden.”
Neemt niet weg dat LNV het aanvragen gemakkelijker wil
maken. De nieuwe regeling Kennisvouchers is volgens Germs
en Van Schelven illustratief voor dat voornemen. Met een
plan op één A4’tje kunnen MKB-ondernemers in de
agrosector snel en eenvoudig een ‘kennistegoedbon’
aanvragen. Hiermee kunnen ze onderzoek laten doen bij
universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen.
“Een plug-and-play instrument”, oordeelt Van Schelven. “Het
kost weinig moeite. Ondernemers kunnen er direct mee aan
de slag.”
Naast een ‘gemakkelijk’ middel als de kennisvouchers nam
LNV het administratieve proces onder de loep. Aanvragers
hoeven niet keer op keer dezelfde vragen te beantwoorden.
Die basisinformatie delen de verschillende afdelingen nu
beter met elkaar. Van Schelven: “Natuurlijk binnen de
wettelijke kaders. We strooien niet met privé-informatie.
Maar we voorkomen zo wel veel ‘vragen naar de bekende
weg’.”

Quick-scan
Binnen die filosofie past ook de quick-scan van Dienst
Regelingen. Medewerkers werpen geheel vrijblijvend een blik
op de innovatieplannen van ondernemers. Komen hun
mooie voornemens in aanmerking voor de regeling? Zo nee,
dan worden ondernemers zonodig een eindje op weg
geholpen.

LNV reserveert bijna de helft van zijn subsidiebudget
voor innovatie. Van de 98 miljoen euro ontvangen de
innovatieregelingen circa 47 miljoen.
Dat geld gaat naar een drietal ‘innovatiepotjes’:
Samenwerking bij Innovatieprojecten (9,75 miljoen),
Energieregelingen (35 miljoen) en Kennisvouchers (2,2
miljoen).

“Dit soort maatregelen onderstreept dat we leren én blijven
leren. We doen ons best mee te bewegen met de
ondernemer,” concludeert Germs. Van Schelven: “Het is
inderdaad een leerproces. We draaien dit jaar voor het eerst
met dit stelsel. Hoe kijken we er volgend jaar op terug? Ik ben
benieuwd, maar ongetwijfeld met de nodige bagage. En de
basis staat: deze regelingen bieden meer ruimte voor
innovatie.”

Het LNV-loket: 0800-22 333 22

Voor meer informatie: www.minlnv.nl/loket
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C o l u m n

“Vrijheid en boete”
“Nederland staat voor een grote innovatieopgave. Daarom
stimuleren we ondernemers om met innovatie aan de slag te
gaan. Om misbruik te voorkomen, zitten aan
stimuleringsregelingen veel eisen en voorschriften vast. Daar
kunnen ondernemers moeilijk mee uit de voeten. De
papierwinkel is te groot; het is allemaal te omslachtig. Het
sluit niet aan bij de actieradius van het ondernemen.

De kern is dat vereenvoudigingsambities strikt meetbaar
moeten zijn aan de hand van niet-manipuleerbare
doelstellingen. In die richting moet ons land nu doorpakken.
Ook richting Brussel moeten we laten zien hoe het efficiënter
en praktischer kan. Juist uit die hoek komt onnodig veel
ambtenarij als het gaat om stimuleringsregelingen. Onze
aanpak is wat dat betreft ook een prima exportproduct.

De Nederlandse overheid ziet dat ook en probeert
stimuleringsregelingen eenvoudiger te maken. Uitgangspunt
daarbij is om vooral de gewenste vereenvoudigingsdoelstelling - de output - meetbaar en dus verifieerbaar te
omschrijven. In Europa lopen we daarmee voorop. Toch zijn
er in mijn ogen nog wel een paar flinke stappen te zetten.
Nog steeds zijn procedures te omslachtig. Mijn advies is: durf
ruimte aan ondernemers te laten, zodat zij op eigen wijze en
op een zelfgekozen manier met innovatie aan de slag gaan.

Innovatie gaat om vrijheid van denken, om dwarsverbanden
durven leggen. Dat proces moet je niet met te veel regels,
eisen en voorschriften dichttimmeren, want dan werken
stimuleringsregelingen niet. In dat verband vind ik dat het
ministerie van LNV goed bezig is. Het departementale
Innovatieberaad doorbreekt directiegrenzen en gaat op zoek
naar de dwarsverbanden. En dat is volgens mij de kern van
innovatie.”

Natuurlijk is hierdoor de kans groter dat regelingen ook
oneigenlijk worden gebruikt of zelfs misbruikt. Om dat te
voorkomen pleit ik naast extra vrijheid ook voor strengere
straffen. Maakt een onderneming misbruik van een regeling,
geef dan een tik die aankomt. Geen gedoogbeleid, zoals we
dat te lang hebben gedaan. Als de strafmaat klip en klaar is,
kijken bedrijven wel uit om op een oneigenlijke manier
overheidsgeld naar zich toe te halen.

Alexander Rinnooy Kan,
voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)

Ondernemers pleiten voor minder regels. Maar minder
regels zegt op zichzelf niet zo veel. Je kunt allerlei regels
schrappen waar niemand last van blijkt te hebben. Het is
daarom goed om samen met ondernemersorganisaties
gesprekken te voeren: welke regels zijn lastig, maar onnodig?

“Durf ruimte aan
ondernemers te laten”
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Het aanvragen van een subsidie is niet in een middagje gepiept. Ook LNV wil
goeddoortimmerde plannen. Om onnodig werk te voorkomen, biedt Dienst
Regelingen een quick scan aan. Zo weet een ondernemer vroegtijdig of de
aanvraag kansrijk is. En dus of het invullen van de papierwinkel de moeite loont.

‘Samenwerking bij innovatie’ krijgt vervolg

Quick scan helpt ondernemers
Want een papierwinkel blijft het. “We hebben een behoorlijk budget”, stelt Koen van Steen, medewerker van Dienst Regelingen
van LNV. “Daar moet dan wel het een en ander tegenover staan. We stellen hoge eisen.” Veel werk dus voor de ondernemers.
Vandaar de quick scan, om overbodig werk te voorkomen. Op vertrouwelijke basis. En om het de ondernemer nóg makkelijker
te maken: ambtenaren scannen de eerste, beknopt uitgewerkte ideeën van ondernemers. Van Steen: “We geven aan waar de
schoen wringt en doen een aantal suggesties. Dat
werkt goed. Ondernemers reageren enthousiast.
Bovendien houden we zo meer ondernemers met
Samenwerking bij innovatieprojecten
goede ideeën binnenboord.” Vooralsnog kunnen
In totaliteit is voor deze regeling een budget van ¤ 9.750.000,ondernemers hun plannen alleen schriftelijk
beschikbaar, verdeeld over vijf sectoren:
voorleggen. Dat gaat veranderen. Binnenkort
- melkveehouderij (¤ 2.000.000,-)
biedt Dienst Regelingen de quick scan ook
- varkens-, pluimvee- en konijnenhouderij (¤ 3.300.000,-)
digitaal aan.
- glastuinbouw en paddestoelenteelt (¤ 2.800.000,-)
- akkerbouw, opengrondstuinbouw en bijenhouderij (¤ 1.100.000,-)
- biologische landbouw (¤ 550.000,-)

Samenwerking

Een van de belangrijkste modules van de nieuwe
Regeling LNV-subsidies die ‘werkt’ met de quick
Openstelling loopt van 15 mei t/m 12 juli.
scan is ‘Samenwerking bij innovatieprojecten’.
Tot twee weken voor deze periode kunnen ondernemers aanvraagOndernemers kunnen subsidie krijgen voor een
formulieren en brochures vinden op www.minlnv.nl/loket.
innovatief idee (zie kader). Zoals de
naam al zegt, is ‘samenwerking’ een
Voor meer informatie over deze regeling kunt u bellen met het LNV-loket:
belangrijke voorwaarde. Het liefst
0800-22 333 22.
ziet LNV een aantal schakels binnen
de keten samen optrekken. Een
veehouder die samen met zijn
afnemer of leverancier iets nieuws opzet, bijvoorbeeld. Of ondernemers uit verschillende sectoren die met elkaar
optrekken. “Zo halen agrarisch ondernemers kennis in huis die niet eerder binnen de sector aanwezig was”,
verklaart Van Steen. Innovatie buíten de sectorbeddingen. Een belangrijke reden is dat Brussel die eis stelt.
“Om Europese steun te krijgen, moeten er meerdere partijen bij een project betrokken zijn.”

Bouwbedrijven
Van Steen noemt een concreet voorbeeld, een project dat vorig jaar subsidie ontving voor een mobiel teeltsysteem. “Door een kortere teeltcyclus en een betere ruimtebenutting kan er efficiënter worden geteeld.
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Chrysanten in verrijdbare goten

Het einde van het project is in zicht. Eind dit jaar hoopt Mobysant de resultaten te presenteren. Onlangs werd de eerste oogst
binnengehaald. Niet zonder slag of stoot. “Er waren nog wat problemen met de bevloeiing van de planten; water kwam vaak
buiten de goten terecht. Dat is verholpen. De resultaten zijn nu bemoedigend”, zegt Vijverberg.
Het gebruik van de goten, gemonteerd op verrijdbare teeltbedden, levert 20 tot 30% meer opbrengst op. Die productieverhoging
zorgt weer voor een energiebesparing van zo’n 25% ten opzichte van traditionele grondteelt. Bovendien maken telers hun kassen
zo gereed voor een energiezuinig gesloten kassysteem. Hierbij moeten er wel ventilatieroosters op de bodem worden
aangebracht. “Bij grondbouw kon dat dus niet. Door de planten nu op verrijdbare bedden te telen, kan dat in de toekomst wel. Fijn
dat de constructeurs hun bouwexpertise inbrachten.”
Zonder de subsidie was het project nooit van de grond gekomen, weet Vijverberg. “Die steun hadden we hard nodig. Neemt niet
weg dat er een boel tijd in gaat zitten. Naast het invullen van veel formulieren moesten we ruimte reserveren voor een
zogenoemde demoruimte. Gelukkig stelden andere telers die beschikbaar. Kijk, we snappen die eisen natuurlijk wel; je moet je
geld verantwoorden. We hebben het niet over een grijpstuiver. Maar als ondernemer wil je maar één ding: zo snel mogelijk met je
idee aan de slag!”

Het energiegebruik per eenheid product wordt zo flink beperkt. Het systeem is ontwikkeld door een samenwerkingsverband
van tuinders en toeleveranciers. Het is recent voor het eerst in gebruik genomen in een chrysantenbedrijf.” (zie kader)
In 2005 is de oude innovatieregeling opengesteld voor de intensieve veehouderij. Dit jaar wordt aan deze regeling een
sectorbreed vervolg gegeven. Van Steen: “De regeling beantwoordt aan een vraag. En ons innovatiebeleid is gericht op
wat agrariërs van ons vragen.” Resultaten van de vorig jaar gehonoreerde aanvragen zijn er nog niet. Dat kan
volgens hem ook niet. Elk project mag maximaal drie jaar duren.

Badwater
En in die drie jaar kan blijken dat een project toch niet loopt zoals verwacht, ondanks de zorgvuldige
voorbereiding. Volgens Van Steen is dat geen ramp. “Hoe goed de ideeën ook onderbouwd zijn, en hoe veel
potentie ze ook lijken te hebben, een project kan altijd mislukken. Soms word je als ondernemer en
subsidieverstrekker ingehaald door de actualiteit. Jammer, maar het is niet anders.”
Dat betekent níet dat LNV het kind met badwater weggooit. “Ook van de beëindiging van een project kunnen we
iets leren. Hoe had het beter gekund? Waar ging het fout? En vooral: hoe kunnen we kennis die het opleverde
alsnog benutten? Want een innovatietraject levert altíjd iets op. Mislukking is geen doodzonde. Dat is het pas als
je er niets van opsteekt!”
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Jarenlang teelden glastuinbouwers hun chrysanten in de volle grond, in de kas. “Niet erg efficiënt”, vond Peter Vijverberg. Samen
met zes andere telers en constructeur Logiqs Agro ontwikkelde hij een systeem waarbij de snijbloemen in verrijdbare ‘goten’
groeien. De beschikbare kasruimte wordt zo efficiënter benut. Resultaat: een hogere opbrengst en een lagere energierekening.
Het samenwerkingsverband tussen Stichting Mobysant en MobyFlower (het bedrijf van Vijverberg) ontvangt subsidie van LNV.

I n n o v a t i e - r e g e l i n g

Ondernemers met ideeën willen vooral snel aan de slag.
Want vertraging frustreert. Met de nieuwe regeling ‘Vouchers
voor kennisoverdracht’ speelt LNV op die wensen in.
Aanvragers stappen gemakkelijk in met een kennistegoedbon
en ‘winkelen’ bij onderzoeksinstellingen. “De vouchers
bewijzen dat we met ondernemers meebewegen.”

Kennisvouchers in de aanbieding
Met dit instrument mikt LNV op kleinschalige innovatieprojecten. Het ministerie heeft in 2007 budgettair ruimte
voor het goedkeuren van 732 aanvragen. Iedere voucher
staat voor een bedrag van ¤ 3.000,-. Met een voucher kan een
ondernemer een ‘kennisvraag’ die hij heeft laten
beantwoorden, een pilot opstarten of een marktonderzoek
laten uitvoeren.

Spelregels
Ondernemers kunnen relatief gemakkelijk een voucher
krijgen. Femke van Bree van Dienst Regelingen, de
uitvoerende directie: “Natuurlijk hanteren we een aantal
spelregels waar aanvragers zich aan moeten houden. We
richten ons primair op landbouwondernemers met een
kennisvraag. Daarbij hanteren we twee criteria: een vraag
moet relevant zijn voor die specifieke onderneming én hij
moet ‘nieuw’ zijn voor die onderneming, waarde
toevoegen.”

Vouchers voor kennisoverdracht
Een voucher heeft een waarde van ¤ 3.000,-.
Ondernemers kunnen de vouchers verzilveren bij een
kennisinstelling. In totaal is er een budget van
¤ 2.200.000,- beschikbaar.
In twee rondes kunnen ondernemers zich dit jaar
aanmelden: 16 april t/m 15 mei en 3 t/m 28 september.
Tot twee weken voor deze periode kunnen ondernemers
aanvraagformulieren en brochures vinden op
www.minlnv.nl/loket.
Voor meer informatie over deze regeling kunt u bellen
met het LNV-loket: 0800-22 333 22.

moeten de resultaten bekend zijn.”
LNV hoopt met de nieuwe regeling onderzoek laagdrempelig
te houden. Iedereen moet in kunnen stappen. Krijgt een
ondernemer een voucher, dan mag hij ‘winkelen’ bij een
erkende kennisinstelling. Van Bree: “Met dat instituut, die
hogeschool of universiteit maakt de ondernemer zelf
concrete afspraken over de invulling. Binnen zes maanden

Snuffelen
Door de schat aan ‘ruwe’ kennis van universiteiten en
onderzoeksinstellingen aan te boren, hebben de vouchers
nog een belangrijk neveneffect: agrariër en onderzoekers
snuffelen aan elkaar. Misschien wel voor het eerst.

Voedingssupplementen voor varkens onder de loep
Het Ministerie van Economische Zaken ging het Ministerie van LNV voor met het inzetten van innovatievouchers. Tussen de
deelnemers zaten ook verschillende ondernemingen met een agrarische achtergrond. Zoals Ad Kanters, eigenaar van
Kanters Special Products B.V. Het bedrijf ontwikkelde een voedingssupplement voor varkens. Met een innovatievoucher
werden diverse supplementen onderzocht.
Ad Kanters: “Zonder de voucher had het onderzoek waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. De ‘kennistegoedbon’ was een
ideaal middel om verschillende voedingssupplementen te laten onderzoeken. Wij hadden het geld niet. De voucher kwam
ons uitstekend van pas. Ik weet nu hoe de verschillende toevoegingen op de langere termijn werken, van pasgeboren big
tot varkens die rijp zijn voor de slacht.”
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Het verwarmen en koelen van kassen kost veel energie. Een kostbare zaak,
zowel in economische als in duurzame zin. Een tweetal nieuwe
subsidieregelingen biedt ondernemers de helpende hand. De
aanmoedigingsregelingen helpen ondernemers hun energiehuishouding te
verbeteren en vernieuwen. “We mikken op echt duurzame innovaties.”

“De glastuinbouw is een unieke
bedrijfstak”, zegt Jolanda Mourits,
medewerker van de Directie Landbouw.
“Het is een vreemde eend in de bijt.
Geen enkele andere agrarische sector
heeft
zoveel
energie-intensieve
bedrijven.” Hoog tijd dus dat er een
ondersteuningsstructuur kwam om die
ondernemingen te helpen energie
beter te benutten. Dat vond de sector
ook. Mourits: “Ondernemers stonden te
springen om een dergelijke regeling.
Het aanleggen van nieuwe systemen is
een kostbare investering.”
LNV ondersteunt ondernemers met
twee regelingen: ‘Investeringen op het
gebied van energiebesparingen’ en
‘Marktintroductie energie-innovatie’
(zie kader). “Bij die eerste gaat het om
‘kleine’ middelen waarmee ondernemers snel energie besparen. Denk
dan bijvoorbeeld aan speciale dekken

Regelingen energiebesparing
In totaal is er een budget van ¤ 35.000.000,- beschikbaar voor energiebesparende
maatregelen. Het gaat om twee regelingen:
- Investeringen op het terrein van energiebesparing (¤ 20.000.000,-)
- Marktintroductie energie-innovaties (¤ 15.000.000,-)
Voor de eerste regeling geldt dat ondernemers 25% vergoeding ontvangen op
energiebesparende investeringen van maximaal ¤ 400.000,-. Inschrijving voor
‘Investeringen op het gebied van energiebesparing’ loopt van 14 t/m 25 mei,
inschrijven voor de regeling ‘Marktintroductie energie-innovaties’ loopt van 16
april t/m 7 juni. Tot twee weken voor die perioden kunnen ondernemers
aanvraagformulieren en brochures vinden op www.minlnv.nl/loket.
Voor meer informatie over deze regeling kunt u bellen met het LNV-loket: 080022 333 22.

waarmee ze voorkomen dat energie uit
de kas ‘lekt’. De ‘Markt introductie
energie innovatie’ richt zich op de grote
energieprojecten. Mourits: “Denk aan
de semi-gesloten kassystemen; kassen

“Kans grijpen”
“Vergis je niet”, begint Tiny Aerts, voorzitter Glastuinbouw van de ZLTO. “Deze
regelingen zijn méér dan welkom voor ons.” Aerts, eigenaar van een kwekerij in
tomaten en komkommers ziet zijn collega’s worstelen. “De hoge energieprijs
brengt veel ondernemers in de problemen. Die compenseren met een beter prijs
voor hun producten is lastig.”
Dat de regeling energie-extensieve bedrijven helpt, juicht Aerts toe. “Qua
energieverbruik zit deze groep aan de onderkant. Investeringen in
energiebesparende opties betalen zichzelf niet direct terug voor deze bedrijven.
Met de subsidie kunnen ze die uitgaven nu gemakkelijker compenseren. Ik
verwacht dan ook dat veel ondernemers deze kans met beide handen grijpen.”
LNV maakt zijn woorden met de subsidies waar, vindt Aerts. “Natuurlijk hebben
we er aan moeten trekken als sector. Maar uiteindelijk staat er een goede,
eerlijke regeling waarmee we verder kunnen. LNV staat inderdaad náást ons.
Niet duwen, maar met een steuntje samen de wereld veroveren!”

die zo aangepast zijn dat ze ‘s zomers
warmte ondergronds opslaan om die
‘s winters weer in te zetten.”

Weinig moeite
Er is LNV veel aan gelegen de twee
regelingen onder de aandacht te
brengen. Mourits: “In het verleden
communiceerden
we
dit
soort
regelingen
uitsluitend
via
de
Staatscourant. Dat is nu niet direct een
medium dat tuinders vaak lezen.
Daarom benaderen we nu vakbladen en
maakten we een brochure in taal die
tuinders begrijpen.” Ondernemers
moeten nú hun kans grijpen! De
aanmelding kost relatief weinig moeite.
“Er zijn geen strikte voorwaarden. Aan
tuinders zou ik willen zeggen: meld u
dus aan!”
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Energie besparen in twee regelingen

In het InnovatieBeraad werken de drie directies Industrie & Handel, Landbouw en Kennis
nauw samen. Elke maand presenteren ze op deze plek de meest actuele ontwikkelingen.

L N V

i n

b e d r i j f

LNV in bedrijf
Directie Kennis in bedrijf
Witte biotechnologie
Een Nederlands Instituut voor Industriële Biotechnologie
(NIIB). Daarvoor diende het ministerie van Economische Zaken
in 2006 een FES-voorstel in bij het kabinet. Industriële (‘witte’)
biotechnologie onderscheidt zich van ‘groene’ (transgene
gewassen en dieren) en ‘rode’ biotechnologie (medische
toepassingen). Deze tak richt zich primair op industriële
processen. Het NIIB heeft het niet gehaald.
Het onderwerp is voor LNV wel belangrijk. De Directie Kennis
voerde samen met enkele andere directies een onderzoek uit
naar de raakvlakken tussen witte biotechnologie en de
beleidsvelden van LNV. Hieruit blijkt dat witte biotechnologie
de komende jaren van belang wordt voor het departement:
biobrandstoffen, grondstoffenproductie voor chemicaliën en
enzymen in veevoer. Samen met de ministeries van EZ en
VROM bespreekt LNV de resultaten.
e.j.m.regouin@minlnv.nl

Directie Industrie & Handel in bedrijf
Administratieve lastenreductie
Een belangrijk thema in het nieuwe regeerakkoord:
administratieve lasten. Het kabinet zet in op een reductie van
25%. Hoe dat te bereiken? Een slimmer (her)gebruik van
keteninformatie. Ook LNV is hiermee bezig. Zo beoogt het
project SALDO (Structurele Administratieve Lastenreductie
door Omkering) een efficiëntere uitwisseling van informatie
tussen overheid en bedrijfsleven. Onder meer door meer aan
te sluiten bij bestaande datastromen en definities van het
bedrijfsleven.

Uitgangspunten van SALDO: niet alleen denken vanuit wat
de overheid wil, maar denken vanuit de ondernemers.
Geslaagde voorbeelden waarbij SALDO wordt toegepast zijn
projecten als Geoboer, XBRL, digitalisering DBS en Edi Circle.
Een ander voorbeeld is de Voedsel- en WarenAutoriteit
(VWA), die samenwerkingscontracten met de sector afsloot.
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van het
VoedselVeiligheids Certificaat Akkerbouw (VVAK) hoeven
akkerbouwbedrijven zich niet meer bij de overheid te
registreren voor de Europese hygiënewetgeving.
e.j.krajenbrink@minlnv.nl

Directie Landbouw in bedrijf
LNV-subsidies
Het openstellingsbesluit LNV-subsidies is op 9 maart in de
Staatscourant gepubliceerd. Daarin zijn verschillende
regelingen opgenomen die de innovatie in de agrosector
kunnen versterken. Speciale aandacht gaat uit naar de
kennisvouchers en de samenwerkingsregeling bij innovatie.
De aanvraagperiode voor de vouchers voor kennisoverdracht
gaat open van 16 april tot en met 15 mei 2007 en van 3
september tot en met 28 september 2007. Een voucher heeft
een waarde van ¤ 3.000,-. De voucher kan de
landbouwondernemer ‘inleveren’ bij een kennisinstelling.
De samenwerkingsregeling bij innovatie gaat open van 15
mei tot en met 12 juli 2007. Samenwerkingsverbanden van
landbouwondernemingen en MKB-ondernemingen in de
agrosector kunnen deze indienen.
f.h.germs@minlnv.nl

Toezending, opmerkingen of vragen
Dit is een nieuwsbrief van het ministerie van LNV. U kunt zich op deze nieuwsbrief
abonneren door uw naam, functie, organisatie(-onderdeel), e-mail adres en
postadres door te geven aan de Service Unit Innovatie: D.Rijnen@minlnv.nl.
Ook voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u dit e-mailadres
gebruiken. Of bel naar de Service Unit Innovatie tel. 070 - 378 48 47.
Voor alle overige innovatievragen: innovatieunit@minlnv.nl.
Archief op Internet
U kunt oudere nummers van deze nieuwsbrief lezen op de website van het
Ministerie van LNV: www.minlnv.nl (rubriek publicaties/periodieken).
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