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Naam project Project Real Food Kennisnet/Kenniscentrum Real Food 

Regeling Het project is ondergebracht bij Module 6 (innovatieadvies en 
innovatieondersteuning). 

Looptijd project Juni 2009 tot en met december 2011. 
In het aanloopjaar 2009 (kwartiersmakersfase) heeft de groene 
ontwikkelingsmaatschappij Agro & Co te Tilburg dit project gecoördineerd en 
was subsidieontvanger (in de rol van coördinator en makelaar). Vanaf 1 januari 
2010 geldt de brancheorganisatie ZLTO (Zuid-Nederlandse Land- en Tuibouw 
Organisatie) te Tilburg als projecttrekker en subsidieontvanger.  
NB. Met de overgang van het projecttrekkerschap van Agro & Co naar de ZLTO 
vanaf januari 2010 is de toets op eventueel ongeoorloofde staatssteun actueel 
geworden. Vandaar dat dit project vanaf  januari 2010 ook wordt beschouwd 
onder module 6 van de Omnibus Decentraal Regeling 
 

 

Verwacht budget De projectkosten voor de jaren 2010 en 2011 bedragen € 646.765,-- (incl. 
BTW). De totale overheidsbijdrage in de dekking van dit project over genoemde 
jaren bedraagt € 404.600,-- (incl. BTW), waarvan de provincie Noord-Brabant € 
318.325,-- (incl. BTW) voor haar rekening neemt. 

Weblink De  subsidiebeschikking is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening 
Provincie Noord-Brabant. De link is: 
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/440-algemene-subsidieverordening-
provincie-noord-brabant/ 

Samenvatting Het Real Food Kennisnet (eerder genoemd Kenniscentrum Real Food), dat 
vooral als virtueel concept  bedoeld is, staat voor de taak om ondersteuning te 
geven aan initiatiefrijke ondernemers in de groene  ruimte en andere 
ketenspelers op het vlak van (verbetering) kennis- en vaardigheidsaspecten van  
perspectiefvolle innovaties in de agrofoodproductie-, distributie en 
agrofoodmarketing. Het Real Food Kennisnet moet fungeren als aanjager van 
netwerken en van bedrijven binnen die netwerken in de  
agrofoodsector, als aanjager van kennisvragers, en vervult een makel- en 
schakelfunctie binnen deze agrofoodsector. Het stimuleren van ‘open 
innovaties’ staat hoog in het vaandel. 
Betrokken partijen: de groene ontwikkelingsmaatschappij Agro & Co te Tilburg 
(projecttrekker in de voorbereidende fase/kwartiersmakerfase, jaar 2009), ZLTO 
te Tilburg (projecttrekker vanaf januari 2010), de provincie Noord-Brabant, de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en de HAS (Hogere Agrarische School) te ‘s-
Hertogenbosch. 

Contactpersoon 
overheid 

Bij de provincie Noord-Brabant:  
Dhr. G. Hoek 
Bureau Sociaal Economisch Beleid 
Tel. 073 681 22 26 
E-mail: ghoek@brabant.nl 
Bij de subsidieontvanger ZLTO, te Tilburg: 
Dhr. G. Cardol (projectleider) 
Tel. 013 583 65 53 of 06 109 453 11 
E-mail: goos.cardol@zlto.nl of cardol@realfoodkennisnet.nl 
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