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Kom ik in aanmerking * Verplichte velden

Welke veehouderij heeft u? * Varkenshouderij

Melkgeitenhouderij

Pluimveehouderij

Melkveehouderij

Vleeskalverenhouderij

Op welke diercategorie richt uw project zich? *

Melkgeiten

Melkvee

Vleeskalveren

Vleeskuikens

Leghennen en 
(groot-)ouderdieren 
van legrassen 

Vleeskuikenouderdieren

Varkens

Op welke varken categorie(ën) richt uw project zich? * Biggen

Kraamzeugen

Guste/dragende zeugen

Vleesvarkens

Werkt u samen met een onderzoeksorganisatie? *

Nee

Ja

Ja

Nee

Blijft u door de uitvoering van uw innovatie voldoen aan de 
wettelijke emissiegrenswaarden

Op veehouderijen geldt voor elke dierlijke sector een maximum voor 
de broeikasgas- en stalemissies. Blijven deze emissies door 
de uitvoering van uw innovatie hieronder? *

Ja

Nee

Blijft u na het uitvoeren van dit project voldoen aan het niveau van 
brandveiligheid conform bouwbesluit

Nee

Ja

Verbetert het dierenwelzijn en de brandveiligheid op 
de veehouderijlocatie door de uitvoering van uw project? *

Ja

Nee

Aanvrager

* Verplichte velden

Bij een samenwerkingsverband vult u hier in, of staan hier, de gegevens van de penvoerder.

Reden geen KvK *

KVK-nummer * 01083136

Vestigingsnummer 000013439235

RSIN * 807915889

Handelsnaam * Educatieve Vee- Natuurboerderij Hamster 
Mieden

Rechtsvorm *

Bezoekadres
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Postcode *

Huisnummer *

Straat * De Buorren

Plaats *

9289 HH

66

DROGEHAM

Land * Nederland

Toevoeging

Correspondentieadres

Postcode * 9289 HH

Huis- of postbusnummer * Toevoeging66

Straat of postbus * De Buorren

Plaats * DROGEHAM

Land * Nederland

Over de organisatie

Type organisatie *

IBAN *

BIC *

Geslacht * Man

Vrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel(s)

Contactpersoon van de aanvrager

Achternaam *

T

Est

Telefoon * 0612345678

Mobiel

E-mail * test@test.nl

Veehouderijonderneming

Heeft u een veehouderijonderneming? * Ja

Nee

BRS-nummer * 1234

UBN * 1234

Ik geef toestemming om de projectlocatie(s) van 
de veehouderij op een digitale kaart te laten tonen *

Ja

Nee

Bent u (op het moment van indienen) een jonge landbouwer
of landbouwer die zich heeft gevestigd in de afgelopen vijf jaar? *

Ja

Nee

Is veehouderijlocatie waar het project wordt uitgevoerd 
gelijk aan bezoekadres? *

Ja

Nee

Intermediair

Intermediair

KVK-nummer * 27378529

Handelsnaam *
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Gedurende welke periode bent u gemachtigd door de aanvrager? *

Het indienen van de subsidieaanvraag.

Het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband met de aanvraag tot en 
met de subsidieverlening.

Het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband met de subsidieverlening 
gedurende de gehele looptijd van het project tot en met de subsidievaststelling.

Postcode *

Huis- of postbusnummer *

Straat of postbus *

Plaats *

Correspondentieadres

8017 JK

310

Hanzelaan

ZWOLLE

Land * Nederland

Toevoeging

Geslacht *

Vrouw

Man

Achternaam *

Tussenvoegsel(s)

Voorletter(s) *

Contactpersoon bij de intermediair

A

van der Wel

Telefoon * 0123456789

Mobiel 0612345678

E-mail * functioneelbeheer-eloket@rvo.nl

Deelnemers

Overzicht deelnemers

Reden geen KvK *

KVK-nummer * 01083136

Vestigingsnummer 000013439235

Handelsnaam * Educatieve Vee- Natuurboerderij Hamster 
Mieden

Postcode *

Huisnummer *

Bezoekadres

Straat *

Plaats *

9289 HH

66

De Buorren

DROGEHAM

Land * Nederland

Toevoeging
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Postcode *

Huis- of postbusnummer *

Correspondentieadres

Straat of postbus *

Plaats *

9289 HH

66

De Buorren

DROGEHAM

Land * Nederland

Toevoeging

IBAN *

BIC *

Gegevens bank

Over de organisatie

Type organisatie *

Geslacht * Man

Vrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

Gegevens contactpersoon

W

was

Telefoon * 0612345678

Mobiel

E-mail * test@test.nl

Veehouderijonderneming

Heeft u een veehouderijonderneming? * Ja

Nee

BRS-nummer * 1234

UBN * 1234

Ik geef toestemming om de projectlocatie(s) van 
de veehouderij op een digitale kaart te laten tonen *

Nee

Ja

Bent u (op het moment van indienen) een jonge landbouwer of landbouwer 
die zich heeft gevestigd in de afgelopen vijf jaar? *

Ja

Nee

Is veehouderijlocatie waar het project wordt 
uitgevoerd gelijk aan bezoekadres? *

Ja

Nee

Project

Gegevens project

Uw project richt zich op "Varkens"

Projectnaam *

Op welke fases richt uw project zich? * 

Uitsluitend de 
emissiemetingenfase      

Alle drie de fases
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Wat voor soort project wilt u uitvoeren? * Investering in technieken voor 
stalsystemen

                                                                                                                                     .Managementmaatregelen voor 
stalsystemen

                                                                                                                                     .Combinatie van investering van 
technieken en managementmaatregelen 
voor stalsystemen.

Wat voor type onderzoek voert u uit 
in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase? *

Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

Meer informatie over de verschillende onderzoek types vindt u ‘hier

Veehouderijlocaties

Geef hier per veehouderijonderneming op het aantal dieren dat u daar houdt of gaat houden. Geef tevens per 
locatie aan of het om nieuwe te ontwikkelen en te bouwen stallen gaat of om bestaande stallen.
Indien een deelnemer naast de opgevoerde locatie op de aanvrager en/of deelnemerstabblad het project op nog een 
extra locatie van zijn onderneming gaat uitvoeren voer die dan apart op.

Naam deelnemer * Adres extra 
locatie *

Aantal
dieren 
in project*

Stijgt productie 
capaciteit *

Aantal
dieren 
na project*

Nee

Ja Ja

Nee

Toelichting stijging / niet stijging productie capaciteit *

Naam deelnemer * Adres extra 
locatie *

Aantal
dieren 
in project*

Stijgt productie 
capaciteit *

Aantal
dieren 
na project*

Nee

Ja Ja

Nee

Toelichting stijging / niet stijging productie capaciteit *

Met hoeveel procent worden de volgende gehaltes naar verwachting gereduceerd? *

                                                                                 .Methaan (%) * Ammoniak (%) 
*

Geur (%) * Fijnstof (%) *

      .Varkens 0

Startdatum *

Einddatum  *

dd-mm-jjjj

dd-mm-jjjj

Emissiemetingenfase

Startdatum fase 2 *

Einddatum fase 2 *

Hoeveel bedragen de totale projectkosten
(van alle deelnemers)? *

Financiële gegevens project

Hoeveel subsidie vraagt u aan
(voor alle deelnemers)? *
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Heeft u of één van de deelnemers voor dit project ook andere 
subsidie(s) aangevraagd en/of gekregen? *

Ja

Nee

Andere subsidie(s)

Tegen penvoerder, noch tegen deelnemers, staat een bevel van terugvordering uit als bedoeld zie 
Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 22, onderdeel 1.d. *

Verklaring en ondertekening

Penvoerder en deelnemers

Noch penvoerder, noch deelnemers zijn 'onderneming in moeilijkheden' als bedoeld in zie Kaderbesluit 
nationale EZ-subsidies, artikel 22, onderdeel 1.d. *

Penvoerder

Hierbij verklaart de indiener het volgende: * 

-  Ik ben bevoegd om deze aanvraag te ondertekenen. 
-  Ik verklaar dat ik een samenwerkingsovereenkomst zal afsluiten voor de startdatum van het project. 
-  Ik verklaar dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  
-  Ik ga ermee akkoord dat RVO berichten over deze aanvraag en statuswijziging via e-mail stuurt. 
   Ook verklaar ik dat ik voldoende bereikbaar ben via e-mail. U ontvangt over deze aanvraag altijd  
   digitaal bericht van ons via het opgegeven mailadres. Indien u geen communicatie via e-mail wenst  
   te ontvangen dan dient u dit mede te delen via het e-mailadres e-innovatie@rvo.nl onder vermelding   
   van uw aanvraagnummer. 

Gegevens ondertekenaar

Handelsnaam

KVK-nummer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geslacht Man

Vrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

A

van der Wel

Datum 01-12-2021
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