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Algemene voortgang van het programma 
Er is sprake van grote dynamiek binnen het werkveld Landbouw en Voedsel.? 
Op nationaal niveau heeft het rijk met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het 
Addendum op het 7e Nitraat Actie Programma (NAP) duidelijk gemaakt welke eisen aan de landbouw –ook 
in Noord-Brabant- worden gesteld. Hiernaast worden op Europees niveau de contouren van het Europees 
landbouwbeleid steeds duidelijker. 
In april 2022 heeft de provincie Noord-Brabant het (provinciale) Beleidskader Landbouw en Voedsel 
vastgesteld en het college stelt de Uitvoeringsagenda's Landbouw & Voedsel en Mest op. Hierin zullen 
bovenstaande ontwikkelingen in worden meegenomen.? 
Medio 2021 is ervoor gekozen om de indicatoren van de begroting nog niet aan te passen aan het 
beleidskader en uitvoeringsagenda dat toen nog in voorbereiding was. Dit betekent dat na vaststelling van 
de uitvoeringsagenda de doelstellingen en kpi’s in BURAP-II zullen worden aangepast. Hierdoor zal er met 
het vooruitzicht op de nieuwe doelstellingen en kpi’s voor de laatste keer gerapporteerd worden op 
onderstaande indicatoren. 

Wat willen we bereiken? 

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten  van de landbouw op de omgeving 
Indicatoren 

 Emissie fijn stof uit veehouderij in Noord-Brabant 
 Aantal woningen met een berekende kans op geurhinder groter dan 20% 

 
 

 
Stand van zaken 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen 
Omschrijving (toelichting) 
Door de ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen die emissies bij de 
bron aanpakken dragen we bij aan de transitie naar een duurzame landbouw. 
Indicator: 

 Ontwikkelde en toegepaste  innovatieve stalsystemen (aantal: 2) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen 
Omschrijving (toelichting) 
Indicator: 

 Veehouders die gebruik maken van ondersteunende maatregelen (aantal 250) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

Wat willen we bereiken? 

Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant 
Indicatoren: PM, nader in te vullen op basis van het Beleidskader L&V 
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Stand van zaken 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ondersteuning initiatieven  agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) 
Omschrijving (toelichting) 
Het betreft concrete initiatieven, veelal vanuit de samenwerking met de triple-helices en BOM, die worden 
toegeleid naar nationale of Europese financiering. 
Indicator: 

 initiatieven begeleid naar aanvraag Europese of nationale financiering (aantal: 4) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

Realisatie en  bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten 
Omschrijving (toelichting) 
We zullen nieuwe innovatieve projecten ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van hen projecten door 
hen ruimte te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de hardheidsclausule of het verlenen 
van de status als pilotproject. 
Indicator: 

 Casussen (aantal: 3) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

Wat willen we bereiken? 

Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse 
landbouw 
Indicatoren: PM, nader in te vullen op basis van het Beleidskader L&V en uitvoeringsagenda's. 
 

 
 

Stand van zaken 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten 
Omschrijving (toelichting) 
We richten ons hierbij vooral op de ondersteuning van nieuwe teelten zoals bijvoorbeeld Sorghum, 
Veldbonen en op nieuwe teeltmethodieken zoals strokenteelt. 
Indicator: 

 Ondersteunde projecten (aantal: 4) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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Uitvoeringsagenda mest 
Omschrijving (toelichting) 
Opstellen uitvoeringsagenda mest, waaronder de uitvoering van projecten binnen Brabant bemest Beter. 
Indicatoren: 

 Uitvoeringsagenda mest opgesteld 
 Uitvoeringsagenda landbouw en voedsel opgesteld 

Kwaliteit (indicator) 
 

 
Kwaliteit (toelichting) 

Wat willen we bereiken? 

Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector 
Indicatoren: PM, nader in te vullen op basis van het Beleidskader L&V 
  
 

 
 

Stand van zaken 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 
Omschrijving (toelichting) 
Tijdens de Voedsel1000 gingen honderden Brabanders met elkaar in gesprek over wat er nodig is voor een 
toekomstbestendig voedselsysteem, en werkten zij samen ideeën en voorstellen uit. In 2022 zullen we een 
aantal initiatieven ondersteunen die zijn voortgekomen uit dit proces. Het betreft voedselverspilling, 
gezondheid en Bodem. 
Indicator:  

 Ondersteunde  trajecten (aantal: 3) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
Geen ontwikkelingen en onzekerheden. 

Financieel overzicht 
   Bedragen x € 1.000 

7. Landbouw en voedsel Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 Begroting t/m wijz. 2 

Lasten 10.079 5.087 15.166 

Baten 953 4.912 5.865 

Saldo baten en lasten 9.127 N 175 N 9.301 N 
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