
 
MKB-bedrijven gezocht voor deelname aan IPC-project  
Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Feed 
Innovation Services en ASQA Subsidies hebben besloten 
gezamenlijk het initiatief te nemen tot het opzetten van een 
nieuw IPC-project ter vermindering van het antibiotica 
gebruik in de veehouderij. Vooral innovaties op het gebied 
van diervoeding en diermanagement die zullen leiden tot 
een reductie in het gebruik van antibiotica, krijgen in het 
project een plaats. Een voorbeeld zijn innovaties op het 
gebied van natuurlijke additieven die toegevoegd aan 
diervoeders specifiek werken tegen de ziekterverwekkers of 
de immuniteit van het dier verbeteren. Een ander voorbeeld 
zijn innovaties op het gebied van huisvesting of 
diermanagement die positief werken op de algehele 
gezondheid van de dieren.  
 
Hieronder treft u nadere informatie aan over één van de IPC-
projecten dat door Stichting CLM en ASQA Subsidies wordt 
voorbereid. 
 
IPC-project vermindering antibiotica gebruik in de 
dierhouderij 
In het komende IPC-project zullen vijftien tot twintig MKB-
ondernemingen collectieve innovatieprojecten uitvoeren, 
onder begeleiding van Stichting CLM. Namens Stichting CLM 
zal ASQA Subsidies de subsidieverwerving en 
projectbegeleiding voor haar rekening nemen en samen met 
de MKB-bedrijven de collectieve innovatieplannen 
uitwerken. Stichting CLM treedt op als penvoerder voor dit 
project en begeleidt na de subsidietoekenning samen met 
ASQA Subsidies de deelnemers bij de uitvoering van de 
innovatieplannen en de collectieve activiteiten. In een 
periode van 2 jaar kan door de MKB-bedrijven gewerkt 
worden aan het tot stand brengen van de innovaties.TEKST 
 
Uitdagingen in de intensieve veehouderij 
De ontwikkelingen en de maatschappelijke uitdagingen in de 
intensieve veehouderij lenen zich uitstekend voor een 
(cross-sectorale) samenwerking, zoals is beoogd in het 
komende IPC-project. De toenemende resistentie van 
bacteriën tegen verschillende antibiotica in zowel de 
dierhouderij als bij de de mens is zorgwekkend en vraagt om 
een veranderde aanpak teneinde het antibioticagebruik 
terug te dringen. Deze resistente bacteriën kunnen zich 
verspreiden via voedsel, mensen en het milieu. Het is 
daarom wenselijk dat veehouders bij hun dieren zo min 
mogelijk antibiotica gebruiken.  
 

 
 
Het gebruik van antibiotica in de veehouderij was in 
Nederland vrij hoog, vergeleken met andere landen.Vanaf 
2009 is het gebruik van antibiotica sterk afgenomen in de 
verschillende diersectoren, variërend van 38% reductie in de 
vleeskalveren sector tot 72% in de vleeskuikenhouderij. Het 
is zeer belangrijk deze dalende trend vast te houden.  Het 
ministerie van Economische Zaken heeft verschillende 
doelstellingen opgesteld om de antibiotica verkoop te 
reduceren. Ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid 
zijn doelstellingen opgesteld ten aanzien van een 
antibioticareductie. Een succesvolle invulling van de nieuwe 
eisen biedt Nederland de mogelijkheid een voorloper in 
Europa te worden aangaande het bieden van goede 
alternatieven voor antibiotica gebruik. 
 
Projectopzet 
De projectdeelnemers zullen onder penvoering en 
coördinatie van stichting CLM (Centrum voor Landbouw en 
Milieu) een project uitvoeren waarbij innovatieve 
ontwikkelingen plaatsvinden ten aanzien van de toepassing 
van voedings- of diermanagement maatregelen die de 
weerstand van het dier bevorderen. Als gevolg hiervan 
wordt beoogd dat suboptimale prestaties, dierziektes en het 
antibioticagebruik kunnen worden verminderd. In het 
komende project zullen belangrijke economische dragers 
voor de intensieve veehouderij binnen verschillende 
collectieven meegenomen worden.  
 
Dit betreft bijvoorbeeld de volgende onderwerpen die in de 
verschillende collectieven aangesproken kunnen worden: 
1. Natuurlijke diervoederadditieven die mogelijke tekorten 

aan kunnen vullen op kritische momenten; 
2. Diervoedergrondstoffen met waardevolle functionele 

eigenschappen;  
3. Natuurlijke componenten die het dier weerbaarder 

maken tegen ziekteverwekkers; 
4. Diermanagement / dierhouderij maatregelen die 

kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.  
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Subsidieregeling IPC 2017 
Binnen de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC-
regeling) kunnen MKB-bedrijven binnen één of meerdere 
collectieven gezamenlijk innoveren onder begeleiding van 
een penvoerder (organisatie die statutair de belangen 
behartigt van ondernemers) zoals Stichting CLM. De subsidie 
voor de IPC-deelnemer bedraagt 35% van de subsidiabele 
kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen, met een 
maximum van € 25.000,- subsidie. De kosten die voor 
subsidie in aanmerking komen zijn te onderscheiden in 
loonkosten (tegen een vast tarief van € 60,- per uur) van het 
personeel dat direct bij de uitvoering van het project is 
betrokken en overige kosten. Het projectplan dient voor 
minimaal 60% aan subsidiabele overige kosten te bestaan. 
De aanvraag voor het IPC-project bestaat uit een 
overkoepelend plan van de penvoerder en de collectieve 
innovatieplannen van de IPC-deelnemers. De collectieve 
innovatieplannen van de deelnemende MKB-bedrijven 
moeten zijn gericht op de innovatie van producten, diensten 
of productieprocessen.  
 
Deelnemen? 
Deelname aan het IPC-project van Stichting CLM is 
interessant voor bedrijven die samen met andere MKB-
bedrijven gericht willen werken aan innovaties in de 
intensieve veehouderij. U kunt zelf aangeven binnen welk 
toepassingsgebied en/of productieketen binnen de 
intensieve veehouderij u wilt innoveren binnen het IPC-
project en met welk ander MKB-bedrijf u dit wenst te doen. 
Het voordeel van deelname aan het IPC-project is dat de 
collectieven elkaar door middel van overstijgende 
samenwerking op velerlei manieren kunnen versterken. De 
kennisdeling die hierdoor ontstaat kan leiden tot co-
innovatieve activiteiten in de gehele keten die gericht is op 
de verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij. De 
in dit project opgedane kennis van de verschillende 
deelgebieden kunnen door deelnemende bedrijven in de 
toekomst worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen 
en innovaties.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meld u aan! 
Wij willen u dringend verzoeken op tijd bij ons aan te geven 
of u deel wenst te nemen aan het IPC-project van Stichting 
CLM, Feed Innovation Services en ASQA Subsidies. In 
volgorde van aanmelding zullen door ons de komende 
periode collectieven worden gevormd.  
 
Meer informatie? 
Uiteraard zullen wij u, bij aangegeven interesse, informeren 
over de concrete subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf en 
aan de slag gaan met het uitwerken van uw collectieve 
innovatieplannen. Informatie over de IPC-regeling is tevens 
beschikbaar via de nieuwsbrief en onze website, 
www.asqasubsidies.nl. 
 
Informatie: 
Voor de IPC-2017 is een budget van € 2.874.000 
beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 21 
september 2017 t/m 5 oktober 2017. De aanvragen worden 
behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Voor 
meer informatie over dit project of participatie in één van de 
IPC-projecten kunt u contact opnemen met de volgende 
personen: 
 
Carin Rougoor, Stichting CLM:  
crougoor@clm.nl, 0345-470769; 
Arjan van der Kolk, Feed Innovation Services B.V.: 
arjan@feed-innovation.com, 0317-465570; 
Klaas Zijlstra & Corinne Capelle, ASQA Subsidies B.V.: 
IPC@asqasubsidies.nl, tel. 0598-853903. 
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