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In 2017 zijn er 9 projecten ingediend. Inhoudelijk zijn 8 projecten positief beoordeelt. In totaal is voor 
600.000 euro subsidie gehonoreerd.  
 
Er zijn in totaal 18 gemeenten betrokken in de 8 aanvragen en 16 andere partijen. Bij de andere 
partijen gaat het om een bank, een LTO afdeling, St Erkende Veluws Streekproduct, Coöperatie 
Boerenhart, Vereniging Streekproducten Achterhoek en 8 streekproducenten. Overigens heeft de 
ZTO een adhesie betuiging gegeven aan een project. 
 
Bij de meeste plannen gaat het om zowel het oprichten van een samenwerking (activiteit A) als om 
het gezamenlijk projectmatig opstellen van een plan (activiteit B).  
 
De gemiddelde projectomvang is gestegen van 52.000,- (gehonoreerde aanvragen 2016) naar nu 
75.000,- (totaal aantal aanvragen 2017). Het gaat immers nu vaker om projectplannen (activiteit B) 
waar een hogere subsidie voor staat, in plaats van alleen het opzetten van een samenwerking 
(activiteit A, slechts 2 maal). Ook moet vermeld worden dat bij de eerste tranche een lagere subsidie 
(gerelateerd aan het maximale bedrag voor het aantal betrokken gemeenten) een hogere selectie gaf. 
Dat is nu niet meer het geval.  
 
Ook is vermeldingswaardig dat bij één project de penvoering niet in handen van een gemeente ligt 
maar bij een andere deelnemer uit de samenwerking.  
  
Bij de projecten gaat onder andere om een circulaire korte keten om paddenstoelen te kweken op 
koffiedik. In twee projecten worden masterclasses opgezet om de ondernemingsvaardigheden ten 
behoeve van korte ketens te versterken. In de andere projecten gaat het om de korte keten zelf.  
 
Van de 18 gemeenten zijn er dit jaar 7 die vorig jaar nog niet meededen aan een aanvraag en zelfs 
11 andere dan vorig jaar gehonoreerd zijn. Toen waren er in totaal 18 gemeenten betrokken in de 9 
gehonoreerde aanvragen.  
 
In totaal zijn 29 gemeenten betrokken in samenwerkingsverbanden om de korte keten te bevorderen 
binnen Gelderland. Daarmee is ruim meer dan de helft van de gemeenten in Gelderland betrokken. 
Van de grote steden zijn Apeldoorn en Nijmegen nog niet betrokken. Hoewel in beide gevallen 
omliggende gemeenten wel meedoen. Ook op de Noord Veluwe is de deelname gering te noemen.  
 
In deze tweede tranche zijn er meerdere projecten met een looptijd van ruim 2 jaar. Ten behoeve van 
het tot stand brengen van een succesvolle samenwerking denken wij dat een lange looptijd zinvol is. 
Immers het gaat er ook om, om een vertrouwensband op te bouwen binnen de samenwerking, wil 
deze succesvol worden. In de eerste tranche had slechts een enkel project een looptijd langer dan 1 
jaar.  
 


