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Onderwerp: Vaststellen subsidie stichting Future Food Production.
Voorgesteld besluit
1. De subsidie, voor het ontwikkelen en testen van lichtgewicht werktuigen voor de akkerbouw, welke
heeft bijgedragen aan de uitvoering van het Sociaal Economisch Beleid van Noordoostpolder,
vaststellen op € 25.000,-.
2. Stichting Future Food Production op de hoogte brengen van uw besluit.
3. De raad informeren.
Inleiding
De stichting Future Food Production is een stichting voor hoogwaardige landbouwinnovatie in de
agrofoodsector. De stichting heeft een project opgestart voor het ontwikkelen en testen van
autonome/zelfrijdende landbouwwerktuigen met als doel:
- duurzaam beheren van de bodem;
- realiseren van een opbrengstverhoging van de gewassen;
- kwaliteitsverbetering van de te vermarkten producten;
- efficiënte inzet van beschikbare arbeid en machines;
- optimale benutting van de beschikbare grond.
Stichting ontving hiervoor eind 2018 een subsidie van de gemeente.
Doelstelling
Het project bouwt mee aan het versterken van de hoogwaardige, innovatieve, agrofoodsector en
daarmee aan het imago van Noordoostpolder als World Potato City.
Argumenten
1.1.
Er is een subsidie verleend in 2018 voor het ontwerpen en ontwikkelen van
autonome/zelfrijdende landbouwwerktuigen.
Op grond van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder en artikel 4.46 van de
Algemene wet bestuursrecht dienen subsidies te worden vastgesteld.
1.2.

De Stichting heeft voldaan aan de voorwaarden
De stichting heeft de activiteiten, zoals genoemd in de subsidiebeschikking, conform afspraak
uitgevoerd. Dit blijkt uit het Activiteitenverslag van stichting Future Food Production, die wij in
april 2020 ontvingen. De activiteiten bestonden uit: fase 1. inventarisatie State-of-Art, fase 2.
keuze van werktuigen, fase 3. ontwerpproces van de werktuigen, fase 4. ontwikkeling en
realisatie van werktuigen.

Kanttekeningen
Planning/Uitvoering
De Stichting ontvangt na dit besluit de vaststellingsbeschikking.
Bijlagen
- De vaststellingsbeschikking
- Activiteitenverslag en verplichtingen (Key2Z 0171175226)

