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Als deelnemer aan het project ‘Duurzame Melkveehouderij Dren-
the’ bent u in het bezit van een bedrijfseigen duurzaamheidsplan.

 

De volgende stap is dat u gaat werken aan de duurzaamheid van uw 
bedrijf. U kunt hiervoor subsidie en een beloning aanvragen:

De procedure staat
stap voor stap uitgelegd 
op de volgende pagina:

 ‘Inkopen’  
van advies,  

voorlichting en  
scholing 

stappenplan

Aanvragen  
van  

beloning voor  
resultaten



Stel u wilt over 2020 een beloning aanvragen.
Nadat u de Kringloopwijzer van 2020 klaar heeft, vraagt u een 
zogeheten ‘beloningsvoorschot’ aan via ‘Mijn SNN’ op www.snn.nl 
Daarna wordt beoordeeld in hoeverre u dat jaar de streefwaarden 
op de vijf genoemde onderdelen heeft behaald of wat de reductie 
is ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarvoor vergelijken wij de 
Kringloopwijzer van 2020 met de Kringloopwijzer 2019. Per jaar is 
de vergoeding maximaal € 2.500,-
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contact 
Anet Abbing, projectleider | 0592 365221

info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

voorbeeld

1
Werk aan de advie-
zen
U gaat gericht aan de slag 
met de uitvoering van de 
verduurzamingsadviezen 
uit uw duurzaamheidsplan. 
Wilt u graag met iemand 
praten over de aanpak van 
de verduurzaming? Speci-
aal daarvoor zijn voor alle 
deelnemers gebiedscontact-
personen beschikbaar. Kijk 
op www.duurzamemelkvee-
houderijdrenthe.nl onder de 
knop ‘contactpersonen’ wie 
úw gebiedscontactpersoon 
is.

Vraag subsidie aan 
voor voorlichting 
en scholing
De provincie ondersteunt u 
met subsidie voor advies, 
voorlichting en scholing op 
onderwerpen die aansluiten 
bij het duurzaamheidsplan. 
Denk aan bodem, bewei-
ding, voeding, kringloop-
landbouw etc. Kijk voor 
meer inspiratie op  
www.duurzamemelkvee-
houderijdrenthe.nl onder de 
knop ‘aan de slag’.

De subsidie heet ‘uitvoe-
ringsbijdrage’ en bedraagt 
maximaal € 1.500,- (ex. 
BTW) met een eigen bijdra-
ge van € 300,- (ex. BTW). 
Wilt u hier gebruik van 
maken? Vraag dan vóór 31 
december 2022 deze subsi-
die aan via www.snn.nl/uit-
voeringsbijdrage Let op! U 
kunt deze subsidie slechts 
één keer aanvragen voor 
meerdere adviezen en soor-
ten scholing. Het is daarom 
handig de facturen te ver-
zamelen tot het maximale 
bedrag is bereikt en dan pas 
de subsidie aan te vragen. 

Vraag een beloning 
aan
U kunt drie jaar een belo-
ning ontvangen als u ge-
noeg verduurzaming laat 
zien. Dit doet u door te 
voldoen aan onze criteria 
voor fosfaat, stikstof, ammo-
niak en/of broeikasgassen. 
Ook het toepassen van 
genoeg weidegang telt mee. 
Het gaat om een beloning 
van maximaal € 2.500,- per 
jaar, dus in totaal maximaal 
€ 7.500,- Hierbij kunt u zelf 
kiezen welke jaren u se-
lecteert (2019 t/m 2022). U 
kunt jaarlijks een zogeheten 
‘voorschot van de beloning’ 
aanvragen. Dit voorschot 
vraagt u altijd pas aan 
wanneer u de cijfers van 
de Kringloopwijzer van het 
betreffende jaar heeft ont-
vangen. Op basis van deze 
cijfers uit uw kringloopwijzer 
beoordeelt SNN per criteri-
um of u in aanmerking komt 
voor een beloning.  
Een voorschot aanvragen 
doet u via ‘Mijn SNN’ op 
www.snn.nl

Blijf  stappen zetten 
Door uw bedrijfsvoering 
verder te verduurzamen, 
zorgt u ervoor dat uw bedrijf 
klaar is voor de toekomst. 
Hierdoor kunt u makkelijker 
voldoen aan eventuele ver-
anderende eisen en initiatie-
ven vanuit de markt.
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