Beste lezer,
Voor uw provincie is het volgende mogelijk van interesse.
Zoals bekend kan ons land, net zoals de andere EU-landen, aanspraak maken op ‘ons’ deel van de
door de EU vrij gemaakte fondsen voor corona-compenserende maatregelen. Ons land maakt naar
verwachting aanspraak op ongeveer € 5,96 miljard euro aan subsidies uit het RRF (Recovery and
Resilience Plan).
De Nederlandse invulling van het RRF bestaat in essentie uit in totaal 23 voorgestelde maatregelen,
waaronder 5 (19 t/m 23) onder het kopje ’Natuur en landbouw’, met als maatregel 20 ‘Stimulering
van agroforestry en voedselbossen op landbouwgronden’. Deze maatregel is gericht op de realisatie
van circa 5.000 ha agroforestry in de periode 2022 tot en met 2024, met een aanloopperiode dit jaar
en afrondings-periode in 2025, en op de daarbij horende kennnisontwikkeling en kennisdeling.
Voor deze maatregel is een bedrag van 36 miljoen euro opgevoerd, als volgt verdeeld:

Mocht de Nederlandse inzet op dit gebied succesvol zijn en wat deze maatregel betreft ook
daadwerkelijk tot realisatie komen, dan krijgt agroforestry in ons land op korte termijn al een forse
(extra) zet in de rug. Een gegeven dat ook van groot belang is voor uw inzet op het gebied van
agroforestry.
Mocht u c.q. mochten uw leden - ook gezien de korte termijn waarop e.e.a. zal moeten worden
voorbereid en (vooral) uitgevoerd - op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied, laat ons dat dan even weten door een e-mail te sturen naar RRP20@agrobosbouw.nl met als
onderwerp ‘nieuwsbriefRRP’.
Met vriendelijke groet,
René van Druenen

Stichting Agrobosbouw NL
Markt 24
5482 NE Schijndel
0648608362
rene.vandruenen@agrobosbouw.nl
www.agrobosbouw.nl
Agrobosbouw NL maakt deel uit van het Design Lab Agroforestry dat een team van deskundigen vormt op het gebied van
bijvoorbeeld
wet- en regelgeving, communicatie, participatie, plantkunde, permacultuur, landschapsinrichting, bodem en water, en dat
wat
onderzoek en onderwijs betreft samenwerkt met onder meer de WUR, het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall
Larenstein.

