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Inleiding
a. Algemeen
Op 12 juli 2018 hebt u een brief (bijlage 1) ontvangen over het voornemen tot het indienen
van aanbod voor een Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw met daarin opgenomen de
2-pager met het aanbod. Eind 2018 heeft de provincie Groningen als penvoerder namens de
drie noordelijke provincies bericht ontvangen dat de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
door het Rijk is gehonoreerd. Het Rijk is bereid maximaal € 10 miljoen voor deze deal beschikbaar te stellen aan de drie noordelijke provincies. Op 12 maart 2019 hebt u een brief (bijlage 2) ontvangen over de startdocumenten van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
en de Regio Deal Zuidoost Drenthe.
Voor het beschikbaar krijgen van de rijksmiddelen voor de Regio Deal is er het voornemen om
voor de zomer een Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw af te sluiten tussen het Rijk en de
drie noordelijke provincies. Op dit moment vinden de voorbereidingen van de te ondertekenen
tekst voor de Regio Deal plaats. Dit moet in juni/juli 2019 leiden tot ondertekening van de
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Daarbij kiest het Rijk het vertrekpunt dat tegenover
het beschikbaar stellen van € 1,-- aan Rijksmiddelen ook de regionale overheden € 1,-- beschikbaar zal moeten stellen. Praktisch betekent dit voor de ondertekening van de Regio Deal
€ 3,3 miljoen aan provinciale middelen uit Drenthe, waarbij er later gekeken kan worden naar
andere financierings-/dekkingsmogelijkheden vanuit de regio. Ook het inzetten van de zogenaamde POP3-middelen ziet het Rijk als regionale cofinancieringsmiddelen.
In bijlage 3 is een notitie opgenomen waarin aangegeven wordt waarom de Regio Deal
Natuurinclusieve Landbouw voor Drenthe interessant is, waarom dit past binnen het bestaand
beleid en wat de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor Drenthe en Noord-Nederland
inhoudt.
Om de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in zijn context te kunnen plaatsen zijn aanvullend de volgende bijlagen opgenomen:
4. Programma Toekomstgerichte Landbouw
5. Agenda van de Innovatie Veenkoloniën
6. AgroAgenda Noord-Nederland 'Top voedsel uit een rijk landschap: Kwaliteitsbeeld 2030'
7. LNV-visie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden'
De Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur is te vinden via deze link: https://duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/
b. Europese aspecten
Niet van toepassing.
c.

Economie/werkgelegenheid
Het Rijk stelt eisen aan het voldoen aan het aspect 'brede welvaart', waarbij economie en
werkgelegenheid elementen vormen waarnaar gezocht zal moeten worden bij de uitvoering
van de Regio Deals.
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d. Participatie
In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw werken de drie Noordelijke provincies samen
met het Rijk aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw/kringlooplandbouw.
Drenthe heeft veel ervaring om samen met haar (gebieds)partners invulling te geven aan ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze ervaring zal worden benut bij de uitvoering van de
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Dit krijgt gestalte door inzet van de stuurgroep en
projectgroep van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur en het programmabureau
van de Agenda voor de Veenkoloniën. De Commissie Landelijk Gebied zal in haar rol als adviesorgaan voor GS benut worden om de voortgang en richting in de gebieden waar de provincie Drenthe bij betrokken is in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, inhoudelijk te bewaken.

Advies
1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het aangaan van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in Drenthe.
2. Het benodigde budget van € 3,3 miljoen voor het Drentse aandeel in de uitvoering van deze
Regio Deal voor de periode 2019 tot en met 2022 beschikbaar te stellen.
3. Dit budget voor € 1,5 miljoen te dekken uit de meerjarenbegroting van Toekomstgerichte
Landbouw en agribusiness.
4. Dit budget voor € 1,8 miljoen te dekken uit de stelpost Interbestuurlijk Programma.

Doelstelling uit de begroting
7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness.

Argumenten
1.1 De inhoudelijke doelen sluiten aan bij het door u vastgestelde programma Toekomstgerichte
Landbouw en het belangrijkste uitvoeringsonderdeel daarin, de Ontwikkelagenda Melkveehouderij &
Natuur
Het doel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is het 'peloton' aan (familie)bedrijven een
nieuw, breder perspectief bieden. De inzet is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, gericht op
natuurinclusiviteit en verbonden met de gemeenschap en het gebied waarin zij liggen.
De keuze voor het Drents Plateau is ingegeven door de ervaringen die hier nu worden opgedaan met
de duurzaamheidsplannen en de beloning op inspanningen in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij &
Natuur. Met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw wordt dit programma uitgebreid door de opgaven voor de melkveehouderij te verdiepen richting biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit, te verbreden naar de akkerbouw en gebiedsgericht te gaan werken. Het Drents Plateau wordt gekenmerkt
door een afwisseling van melkveebedrijven, akkerbouw en natuurgebieden.
Voor de Veenkoloniën is gekozen omdat dit gebied voornamelijk gekenmerkt wordt door het veenkoloniale akkerbouw-bouwplan. Dit gebied heeft specifieke opgaven voor herstel van de biodiversiteit en
verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. En de opgave om ook afnemers in de keten intensiever
te betrekken om maatschappelijke diensten zoals biodiversiteits- en landschapswinst te waarderen.
De uitwerking van de deelprogramma’s worden neergelegd bij de stuurgroep en projectgroep van de
Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur en het programmabureau van de Agenda voor de
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Veenkoloniën. De hoofdlijnen van de Regio Deal zijn uitgewerkt in bijlage 3.
2.1/3.1/4.1 Van de totaal aan benodigde cofinanciering van € 10 miljoen door de drie Noordelijke provincies, wordt aan Drenthe een bijdrage van € 3,3 miljoen gevraagd.
De provincies hebben onderling de afspraak gemaakt om (onder voorbehoud van uw goedkeuring)
ieder 1/3 van de benodigde cofinanciering te leveren. Voor de periode 2020-2024 kan € 1,5 miljoen
gedekt worden uit middelen uit de meerjarenbegroting van het budget Toekomstgerichte Landbouw en
agribusiness. In de stelpost IBP is ruimte voor het nog benodigde deel van € 1,8 miljoen.

Tijdsplanning
Juni/Juli 2019
Najaar 2019

Juni tot en met
december
2019

Juni t/m december 2019

Ondertekening Regio Deal
Statenexcursie voor toelichting op de uitwerking van de deelprogramma's voor het
Drents Plateau en Veenkoloniën door de samenwerkende partners in het landelijke gebied
Het opstellen van het deelprogramma onder de Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw voor het gebied het Drents Plateau wordt uitgewerkt door de projectgroep en stuurgroep van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur, waarin
de groenmanifestpartners (LTO Noord, DAJK, Milieufederatie Drenthe en de
Natuur- en terrein-beherende organisaties) vertegenwoordigd zijn.
Het opstellen van het deelprogramma onder de Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw in het gebied de Veenkoloniën wordt samen met de provincie
Groningen en de Agenda voor de Veenkoloniën, waarin alle partners in het gebied
(waterschappen, gemeenten, LTO Noord, onderwijs- en kennisinstellingen) vertegenwoordigd zijn.

Financiën
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Omvang in €

Noordelijke
Rijksbijdrage
Provinciën
Drents aandeel
Totaal
€ 20.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €
3.333.333

Specificatie Drents aandeel Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Totale budget Landbouw & Agribusiness huidige meerjarenraming
Meerjarige verplichtingen

2020
€
€

Beschikbare middelen binnen bestaande begroting
Totaal gevraagde middelen Drents Aandeel
Wat is nog nodig na inzet van bestaande middelen?
Per jaar uit Stelpost IBP *

2021
805.000 €
780.000 €

€

25.000 €

€

366.000 €

2022
805.000 €
780.000 €

2023
856.949 €
370.000 €

2024
856.949 €
370.847 €

856.949
380.000

€

486.949 €

486.102 €

476.949

366.000 €

366.000 €

366.000 €

366.000

25.000

2020-2024

* met de regiegroep InnovatieVeenkoloniën overeenstemming zoeken om nog aanwezige
modulatie-middelen in POP3 voor biodiversiteit voor de regiodeal samen met de provincie
Groningen in het Veenkoloniale gebied in te zetten. Indien deze middelen worden ingezet is een
mogelijk inverdien effect van 0,7 miljoen te realiseren voor de provincie Drenthe. E.e.a. hangt wel
af van toekenning van de subsidieaanvraag.

De dekking voor de Regio Deal komt uit de volgende prestaties en kostensoorten:
- 3730304 Toekomstgerichte landbouw 440636 Versterking van de landbouw agribusiness.
- 2230704 Financiële adviezen 423536 Stelpost Interbestuurlijk Programma
Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen van het Rijk in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
via het provinciefonds van één van de drie Noordelijke provincies beschikbaar komen voor NoordNederland. Voor de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is dit de provincie Groningen. In de Regio
Deal worden afspraken gemaakt tussen het Rijk en de drie provincies over de governance.

€
€
€
€

1.500.000
3.333.333
1.833.333
1.830.000
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Monitoring en evaluatie
Onderdeel van de Regio Deal zijn afspraken over monitoring op doelmatigheid en doeltreffendheid
van de inzet van de middelen. Het Ministerie van Financiën zal in haar beoordeling van de afspraken
in de Regio Deal hier ook nadrukkelijk naar kijken. Daarbij horen ook afspraken over rapportages en
verantwoording over de voortgang op de gestelde doelen aan het Rijk. De Staten van de drie noordelijke provincies worden actief jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. De provinciale verantwoording vindt plaats aan de hand van de jaarrekening, kadernota en begroting.
Tussentijdse sturing op en bewaking van de (financiële) voortgang van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw vindt plaats in een stuurgroep met de noordelijke gedeputeerden landelijk gebied en
een vertegenwoordiging van het Rijk.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Brief 12 juli 2018 Aanbod Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw met 2-pager
2. Brief 12 maart 2019
3. Notitie Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
4. Programma Toekomstgerichte Landbouw
5. Agenda van de Innovatie Veenkoloniën
6. AgroAgenda Noord-Nederland 'Top voedsel uit een rijk landschap: Kwaliteitsbeeld 2030'
7. LNV-visie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden'

Ter inzage in kamer C0.39
Niet van toepassing.

Assen, 24 april 2019
Kenmerk: 17/5.11/2019001123

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris
md/coll.

Ontwerpbesluit
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 april 2019, kenmerk
17/5.11/2019001123;
gelet op de ambities zoals genoemd in het programma Toekomstgerichte Landbouw, de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur, de Agenda van de Innovatie Veenkoloniën en het aanbod voor een
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw door de drie noordelijke provincies;

BESLUITEN:

1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het aangaan van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in Drenthe;
2. het benodigde budget van € 3,3 miljoen voor het Drentse aandeel in de uitvoering van deze Regio
Deal voor de periode 2019 tot en met 2022 beschikbaar te stellen;
3. dit budget voor € 1,5 miljoen te dekken uit de meerjarenbegroting van Toekomstgerichte Landbouw en agribusiness;
4. dit budget voor € 1,8 miljoen te dekken uit de stelpost Interbestuurlijk Programma.

Assen, 27 mei 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier
md/coll.

, voorzitter

proaincieh wis Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen

www'drenthe.nl
o59z - 36 55
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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12 juli 2018
Ons kenmerk 281 5.121201 8001 764
Behandeld door de heer D.J. lmmenga (0592) 36 51 94
Onderwerp: (Noordelijke) Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u ter informatie de'two-pager'aan van de (Noordelijke) Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Samen met de provincies Groningen en Fryslân zullen wij
deze Regiodeal indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). Op 16 juli 2018 hebben wij de betreffende Regiodeal samen met de beide
andere provincies en partners uit de sectoren landbouw, natuur en wetenschap gepresenteerd.
Deze Regiodeal sluit goed uit aan bij onder andere ons programma Toekomstgerichte
Landbouw. Hierin vormt verduurzamen van de landbouwsector de rode draad. Een
uiteindelijke toekenning van de Regiodeal kan ons helpen deze ambities samen met
de sector kracht bij te zetten. Wijzien in eerste instantie een koppeling met de
onlangs bij u gepresenteerde'duurzaamheidsplannen uit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij'. Met de Regiodeal zien wij een mogelijkheid om de middelen die wij
vanuit de investeringsagenda hiervoor bestemd hebben met rijksmiddelen te vergroten. Daarmee kunnen wij meer melkveehouders, maar ook in de toekomst andere
pijlers uit het programma ondersteunen om duurzaamheidsplannen op te stellen en
milieutechnische- en biodiversiteitsmaatregelen in de bedrijfsvoering op te nemen. Dit
draagt bij aan een duurzame landbouwsector in balans met landschap en natuur.
.De bijgevoegde 'two-pager' zullen wij voor 1 september 2018 indienen bij het

Ministerie van LNV. Vervolgens bepaalt het Rijk in het najaar welke ingediende voorstellen uitgewerkt worden tot Regio Deals. Het streven van het minísterie is dat de
Regio Deals die in deze tranche worden uitgewerkt uiterlijk in het voorjaar van 2019
zijn ondertekend en daarmee dan ook operationeelworden.

Wij houden u op de hoogte over het vervolg
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

a.t.

Bijlage: (Noordelijke) Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
km/coll

l,

voorzitter

Regiodeal
Natuurinclusieve
Landbouw
Noord-Nederland als
koploper voor een
duurzaam platteland
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Uitdaging en aanbod

De aanpak

Het ontwikkelen van een omgeving waar economie

We stappen op een rijdende trein. In de zoektocht

en ecologie hand in hand gaan met vitale woon- en

naar een vitaal platteland, met daarbinnen een vi-

werkgemeenschappen. Dat is de uitdaging waar

tale landbouw, telt het Noorden al diverse natuurin-

het Nederlandse platteland voor staat. Vaak gaat

clusieve initiatieven. Ontstaan vanuit een opkomend

het daarbij om complexe opgaves die een gebieds-

bottom-up proces. We noemen bijvoorbeeld:

gerichte benadering vragen. Grootste opgave is
wellicht het vinden van een goede balans tussen

•

natuurinclusieve masterclasses en spin-off

landbouw, natuur- en landschapskwaliteit. Een

projecten, georganiseerd vanuit Living Lab

situatie waarin iedere grondgebruiker zorgvuldig

natuurinclusieve landbouw Fryslân;

met zijn/haar omgeving en alles wat daar leeft en

•

beweegt omgaat.

natuurinclusief akkerbouwplan, Oost-Groningen;

•

consulent duurzame landbouw in Drenthe die

Het is een actueel onderwerp dat inmiddels op de

melkveehouders ondersteunt bij duurzaam-

nodige maatschappelijke steun kan rekenen. Ook

heidsinitiatieven;

uit de hoek van de landbouw. Zo meldde dagblad

•

collectieven en gebiedscoöperaties die al langer

Trouw onlangs dat 80% van de ondervraagde boe-

actief zijn – en landelijk een voorbeeld zijn - op

ren voorstander is van een koers richting een meer

het terrein van duurzaamheid en (agrarisch)

duurzame, natuurinclusieve landbouw.

natuurbeheer.

Noord-Nederland pakt deze handschoen op. Als

Als samenwerkende partijen gaan we deze en

agrarische en natuursector, kennisinstellingen en

andere ontwikkelingen stimuleren, versnellen

overheden maken we ons samen sterk voor een

en faciliteren. Om zo te komen tot een Noor-

duurzaam, natuurinclusief platteland in Noord-Ne-

delijk proefgebied van duurzame voedsel-

derland. Met de ambitie om als voorbeeld te

voorziening met Europese impact. Waarbij op

dienen - en koploper te zijn - voor toekomstige

gebiedsniveau circulaire-, klimaat- en biodi-

(inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van

versiteitsopgaves integraal worden aangepakt.

natuurinclusieve landbouw. Dat is de kern van ons

Binnen deze Regiodeal zoomen we met name in

aanbod.

op het natuurinclusieve deel van die gebiedsopgave.

De opgave
Noord-Nederland maakt werk van een duurzame,
natuurinclusieve landbouw. Een economisch sterke
landbouw die in evenwicht is met haar omgeving.
We doen dit vanuit het besef dat een transitie noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond,
levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten
zijn.

De ontwikkeling naar een hernieuwde balans tussen

ketengerichte samenwerkingsagenda’s die werken

ecologie en economie in onze groene ruimte noe-

aan een meer duurzame landbouw.

men we ‘natuurinclusieve landbouw’. Een landbouw
die het natuurlijk kapitaal inzet voor een gezonde

De thema’s biodiversiteit, landschap, bodem, kli-

en duurzame voedselvoorziening. Een landbouw die

maat en water vereisen daarnaast ook een gebieds-

ook de biodiversiteit en het landschap versterkt. In

gerichte benadering. Grondsoort, waterhuishou-

een opbloeiend veld van initiatieven werken we naar

ding en landschap zijn immers bepalend voor de

een gezamenlijke aanpak die goede ideeën, positie-

manier waarop een natuurinclusieve bedrijfsvoe-

ve energie en voldoende capaciteit & budget bun-

ring vorm krijgt. Deze Regiodeal zet daarom in op

delt en zichtbaar maakt in de praktijk. De aanpak

een gebiedsgerichte aanpak. We kiezen voor een

van de Regiodeal geeft de route weer waarlangs we

praktische werkwijze waarbij kennis, innovatie en

die omslag inzetten.

hulpmiddelen ondersteunend zijn aan de opgave
(het streefbeeld per gebied).

Onze aanpak kenmerkt zich door:
De grondgebruikers zijn de hoofdrolspelers in deze

•
•
•

een gezamenlijk startpunt (2018);

aanpak. Zij maken en beheren het landschap. De te

een gezamenlijke ambitie (2030);

ontwikkelen en toe te passen gebiedsgerichte maat-

het realiseren van die ambitie via concrete

regelen dienen hen te ondersteunen. Ecologische en

routes (2018-2030), met een gebiedsgerichte

economische winst moeten hand in hand gaan.

benadering als kernroute.
We verrijken onze aanpak door deze te koppelen
We zien de transitie van de landbouw plaatsvin-

aan andere Noordelijke en landelijke trajecten en

den met een gebiedsgerichte én een ketengerichte

programma’s, zoals o.a. het Kwaliteitsbeeld Land-

aanpak als basis. Noord-Nederland kent voor de

bouw 2030, IBP, Deltaplan Biodiversiteitsherstel,

belangrijkste agroproductieketens (melkveehouderij

NOVI en GLB.

en teelt pootaardappels en zetmeelaardappels) al

Gebiedsgerichte aanpak:
de route naar het wenkend perspectief
Kernroute: gebiedsgerichte aanpak
Duurzame, natuurinclusieve opgaves zijn
gebiedsgebonden. Ze vragen om een op het
gebied toegesneden aanpak die ecologische,
economische en sociaal-culturele componenten kent. Samenwerking en afstemming tussen
overheden, ondernemers, burgers, natuurorganisaties en kennisinstellingen op gebiedsniveau
is dan ook een vereiste.
We stellen daarom voor ieder gebied een
streefbeeld op, gekoppeld aan voor dat gebied
kenmerkende kritische prestatie-indicatoren.
Het streefbeeld is een verfijning van het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030.
Voor ieder gebied wordt, via een gebiedsproces, een
stip aan de horizon gezet met bijbehorende streefwaarden. De te beantwoorden vragen zijn:

•

welke rol en verantwoordelijkheid heeft de procesdeelnemer (boer, burger, etc) bij de realisatie
van het gebiedsplan;

•

wat kunnen boeren, terreinbeheerders en andere grondgebruikers doen;

•

wat is de bijdrage van overheden en welke rol
vervullen burgers en bedrijven;

•

wat kunnen de keten- en kennisinstellingen
betekenen?

In het gebiedsproces worden innovatieve ideeën
verzameld en ondersteund in de realisatie.
We starten in een aantal gebieden in Noord-Nederland met het zetten van genoemde stip aan de
horizon. Vervolgens testen we binnen deze gebieden
maatregelen die zowel op gebieds- als op bedrijfsniveau kunnen worden genomen. We starten
in de veen- en kleiweidegebieden van Fryslân, op
de Waddeneilanden, op het Drents Plateau, in de
Veenkoloniën, in Westerwolde en op het Groninger
Hogeland.

Route 1: kennis- en innovatiebasis

De uitwisseling van kennis en informatie met regio’s

In genoemde gebieden testen we duurzame, na-

buiten Noord-Nederland zien we als een belangrijke

tuurinclusieve maatregelen waarvan we verwachten

toegevoegde waarde van onze aanpak. Ons pro-

dat ze de biodiversiteit stimuleren. We kijken daarbij

gramma faciliteert dan ook kennisdeling binnen en

scherp naar de economische en landbouwkundige

tussen regio’s. Ook zorgt het er voor dat de integrale

kant. Belangrijke doelstelling is immers een rende-

gebiedsaanpak en de integrale ketenaanpak elkaar

rende landbouw die hoogwaardige producten afle-

versterken. We zetten daarbij instrumenten in als

vert. Voor een goede onderbouwing werken funda-

velddagen, masterclasses, educatie, web-based uit-

menteel- en toegepast onderzoek op gebiedsniveau

wisseling, factsheets, vakbladartikelen, rapportages

samen met grondgebruikers en ondernemers.

en peer reviewed artikelen.

Route 2: gereedschapskist met hulpmiddelen

Vervolg
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Route 3: kennisdeling en uitrol best practices
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ervan via een gebiedsgerichte aanpak. Tot slot

doelgroep vormen jonge, toekomstige boeren.

stellen we - waar nodig - (experimenteer)ruimte
in wet- en regelgeving zeer op prijs.

h ais lVesterbrink r, Assen
postadres Postbus r2z, 94ooac Assen

prov incie

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12maarI2019
Ons kenmerk 1 1 15.13/201 9000700
Behandeld door mevrouw M.J. Kramer (0592) 36 55 55
Onderwerp: Stand van zaken Regio Deals
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Regio Deals Zuid- en OostDrenthe en Natuur-inclusieve landbouw.

Gezamenlijk startdocument
Nadat op 16 november 2O18 bekend werd dat het Rijk deze twee Regio Deals geselecteerd heeft om verder uit te werken, is een intensieve samenwerking tot stand
gekomen tussen het Rijk en de regio. Bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zijn
de regiopartners de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen,
Hardenberg en Hoogeveen. De Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw wordt samen
met de provincies Fryslán en Groningen uitgewerkt.
Eerste resultaat is dat op 4 februari 2019 voor beide Deals een gezamenlijk startdocument is vastgesteld met werkafspraken over de inhoudelijke afbakening en het
proces om voor het zomerreces van 2019 te komen tot ondertekende Regio Deals.
De komende maanden wordt de inhoud van de Deals verder geconcretiseerd en uitgewerkt in programma's voor de regio. Om voor het zomerreces de Regio Deals te
kunnen vaststellen, dient de politieke besluitvorming door raden en staten over de uitgewerkte plannen uiterlijk eind mei plaats te vinden.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Zuid- en Oost-Drenthe is een regio met veel potentie en kansen, maar ook met een
opeenstapeling aan opgaven. Om een sterke, innovatieve regio te zijn, is een krachtige aanpak nodig. Een integrale aanpak die de drie pijlers werken, wonen en welzijn
verbindt en die met lopende en nieuwe projecten een flinke impuls geeft aan de brede
welvaart in het gebied.
De inzet is onder meer gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven, voldoende en competent personeel, meer levensloopbestendige woningen,
energietransitie in de gebouwde omgeving, toegankelijke zorgvoorzieningen en versterking van de aanpak van sociaal-economische achterstanden. Met de Regio Deal
krijgen wij de kans om onze doelen met een verbindende aanpak én samen met inwoners en partners sneller te bereiken.

di:_
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Raadsbrief Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Aangepaste versie 5 maart, n.a.v. opmerkingen gemeenten

Onderwerp: Stand van zaken Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Geachte voorzitter/leden,
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
Gezamenlijk startdocument
Nadat op 16 november 2018 bekend werd dat het Rijk deze Regio Deal geselecteerd heeft om verder
uit te werken, is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen het Rijk en de regiopartners.
De partners zijn de provincie Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden,
Emmen, Hardenberg en Hoogeveen.
Eerste resultaat is dat op 4 februari 2019 een gezamenlijk startdocument is vastgesteld. Hierin staan
werkafspraken over de inhoudelijke afbakening en het proces om voor het zomerreces van 2019 te
komen tot een ondertekende Regio Deal. De komende maanden wordt de inhoud van de Deal verder
geconcretiseerd en uitgewerkt in een programma voor de regio. Om voor het zomerreces de Regio
Deal te kunnen vaststellen, dient de politieke besluitvorming door raden en staten over de uitgewerkte
plannen uiterlijk eind mei plaats te vinden.
Op 14 februari 2019 vond een eerste informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden plaats in het
Atlastheater in Emmen. In april zullen we u in een tweede bijeenkomst informeren over de tot op
projectniveau uitgewerkte Regio Deal en de gevraagde cofinanciering.
Op weg naar een sterke regio: werken, wonen en welzijn
Zuid- en Oost-Drenthe is een regio met veel potentie en kansen, maar ook met een opeenstapeling
aan opgaven. Om straks een sterke, innovatieve regio te zijn, is nu een krachtige aanpak nodig. Een
integrale aanpak die de drie pijlers werken, wonen en welzijn doorkruist en die met lopende en nieuwe
projecten een flinke impuls geeft aan de brede welvaart in het gebied.
De inzet is onder meer gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven, voldoende
en competent personeel, meer levensloopbestendige woningen, energietransitie in de gebouwde
omgeving, toegankelijke zorgvoorzieningen en versterking van de aanpak van sociaal-economische
achterstanden. Met de Regio Deal krijgen we de kans om onze doelen met een verbindende aanpak
én samen met inwoners en partners sneller te bereiken.
Het ambtelijk Regioteam, waar alle regiopartners in vertegenwoordigd zijn, is in gesprek met
maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners om de plannen
verder uit te werken. Ook werkt het Regioteam aan het voorstel voor de cofinanciering van de Regio
Deal. Het Rijk heeft aangegeven maximaal 20 miljoen euro mee te willen investeren, op voorwaarde
dat de regionale overheden eenzelfde bedrag inzetten.
Wij gaan vooralsnog uit van een verdeling van 10 miljoen door de deelnemende gemeenten en 10
miljoen euro door de provincie Drenthe. Voor de gemeentelijke bijdrage komen wij met een voorstel
naar uw Raad.
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Het ambtelijk Regioteam, waar alle regiopartners in vertegenwoordigd zijn, is in
gesprek met maatschappelijke organisaties, kennis- en ondenruijsinstellingen, bedrijven en inwoners om de plannen verder uit te werken. Ook werkt het Regioteam

aan het voorstel voor de cofinanciering van de Regio Deal. Het Rijk heeft aangegeven
maximaal twintig miljoen euro mee te willen investeren, op voorwaarde dat de regionale overheden eenzelfde bedrag inzetten. Wij gaan vooralsnog uit van een verdeling
van tien miljoen euro door de deelnemende gemeenten en tien miljoen euro door de
provincie Drenthe. Voor de provinciale bijdrage komen wij met een voorstel naar uw
Staten.
Over de Regio Deal Zuid- en OostDrenthe vond op 14 februari 2019 een eerste informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden plaats in het Atlastheater in Emmen.
ln april 2019 zullen wij u in een tweede bijeenkomst informeren over de tot op projectniveau uitgewerkte Regio Deal en de gevraagde cofinanciering.

Regio Deal Natuur-inclusieve Landbouw
De provincies Fryslán, Groningen en Drenthe streven naar een duurzame, natuur-inclusieve landbouwsector in 2030. Een streven dat aansluit bij de visie van de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die inzet op een omslag naar kringlooplandbouw. De noordelijke aanpak is gebiedsgericht en praktisch van aard: aansluiten bij bestaande ideeën en initiatieven en verrijken met kennis en innovatie.
Natuur-inclusieve landbouw raakt iedereen: van producent tot consument, onderwijsen kennisinstellingen, landbouw- en natuurorganisaties en banken. ln Drenthe gaan
wij met de Reglo Deal aan de slag in de gebieden Drents Plateau en samen met de
provincie Groningen in de Veenkoloniën. ln deze gebieden willen wij zoveel mogelijk
aansluiten bij de trajecten die we al zijn gestart, zoals bijvoorbeeld met de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur.
Op 7 maart 2019 hebben wijsamen met de provincies Groningen en Fryslàn en de
landbouw- en natuursector en kennisinstellingen een startbijeenkomst gehouden om
de Regiodeal verder invulling te geven. De'groenmanifestpartners' in Drenthe worden
vanzelfsprekend ook bij de totstandkoming van de Deal betrokken. De afspraken in
deze Regio Deal zullen passen binnen de afspraken die de provincie en het Rijk gaan

maken over de uitwerking van het lnterBestuurlijkProgramma Vitaal Platteland (lBP
VP).

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de drie noordelijke provincies tien miljoen euro bijdragen, evenals het Rijk. Voor Drenthe gaan we dan uit van een gevraagde bijdrage
van drie miljoen euro. Zodra de Deal concreter is uitgewerkt, inclusief de gevraagde
cofinanciering, zullen wij ook hiervoor met een voorstel naar Uw Staten komen.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

, voorzitter

Bijlage Raadsbrief stand va

n Regio Deals

Bijlage 3: Achtergrondinformatie over de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Beste Leden van het Drents Parlement,
Voor u ligt een statenvoorstel waarin u wordt gevraagd in te stemmen met de inhoudelijke doelen
voor de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Wij zijn de afzender van dit
Statenvoorstel, waarbij het is goed te weten dat dit voorstel ondersteund wordt door onze
Groenmanifestpartners. We bouwen hiermee voort op onze vruchtbare samenwerking die in 2011 is
gestart met het gezamenlijk opstellen van het Groenmanifest Drenthe.
Samen met de Provincies Groningen en Friesland en het Rijk willen de we komende jaren een impuls
geven aan het nog sneller verduurzamen van onze landbouwsector. Hierbij is net als in onze lopende
landbouwprogramma’s van toepassing: “economie en ecologie in balans”. Of met andere woorden:
het richt zich op de opgave om kringlooplandbouw te combineren met het leveren van een bijdrage
aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Dat doen we met een gebiedsgerichte aanpak waarin de
3 provincies over en weer van elkaar zullen leren. Drenthe en ‘de landbouw’ zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het is de onderlegger van de brede welvaart in onze regio. Hiermee bedoelen we
dat naast een goed inkomen voor onze boeren en toekomstige werkgelegenheid, het ook prettig
wonen en recreëren moet zijn en blijven in onze provincie. Het herstellen en behouden van natuur en
landschap is bovendien van belang voor ons toerisme. We zien deze Regio Deal daarom ook als kans
om, naast balans tussen economie en ecologie, een extra impuls te geven aan het gezond,
veerkrachtig en leefbaar houden van het platteland. Voor nu en voor toekomstige generaties.
Het is een Regio Deal op hoofdlijnen. Na de zomer gaan we aan de slag met de uitwerking van de
projecten. Dit doen wij nadrukkelijk in samenwerking met partners. Uiteraard draait u ook daarbij
aan de knoppen. Het is nu dan ook eerst aan u om te bepalen of de hoofdlijnen akkoord zijn, zodat we
in juni ’19 de deal kunnen ondertekenen. Om instemming van het Rijk te krijgen, is een toezegging
van ons als overheden nodig om 10 miljoen euro cofinanciering beschikbaar te stellen. In Friesland en
Groningen hebben de Statenleden ingestemd met een co-financieringsbijdrage van 3,3 miljoen euro.
In het voorliggende statenvoorstel stellen wij voor eenzelfde deel cofinanciering beschikbaar te
stellen, zodat bij het ondertekenen van de Deal het Rijk ook 10 miljoen euro beschikbaar gaat stellen.
Deze bijlage is bedoeld om in een notendop te omschrijven wat onze inzet de afgelopen jaren is
geweest. Hierop bouwen we voort om de komende jaren in hoog tempo verder vorm te geven aan
een natuurinclusieve landbouw in Drenthe, in het Noorden.
Het college van Gedeputeerde Staten.

Aandacht voor de regio
In het regeerakkoord van het huidige kabinet heeft ‘aandacht voor de regio’ een nadrukkelijke rol
gekregen. Het Rijk heeft regionale partners en overheden opgeroepen om met plannen te komen en
heeft hiervoor 950 miljoen euro beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland hebben de drie provincies
samen met partners de handen ineengeslagen en een voorstel voor een zogeheten Regio Deal
gemaakt (zie bijlage 1. ‘Brief 12 juli 2018 aanbod Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw’). We waren
niet de enige. Op 16 november 2018 heeft het Rijk bekend gemaakt dat er 88 plannen ingediend zijn.
Hiervan zijn er slechts 12 gehonoreerd. De Regio Natuurinclusieve Landbouw is daar een van. Het Rijk
wil hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar stellen. Samen met de provincies Groningen, Friesland
wordt voorgesteld om hier 10 miljoen cofinanciering aan bij te dragen.

Waarom een Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw?
Met het op 12 juli 2018 door Provinciale Staten vastgestelde programma Toekomstgerichte
Landbouw (bijlage 4.) stimuleert de provincie Drenthe de landbouw en agribusiness in Drenthe om te
innoveren, te moderniseren en te verduurzamen. Uitgangspunt is het principe People, Planet en
Profit, economie en ecologie in balans! Het programma bestaat uit 4 pijlers: akkerbouw, tuinbouw,
veehouderij en agribusiness. In de pijler veehouderij werkt de provincie Drenthe met de partners in
het landelijke gebied - de landbouw-, natuur- en terreinbeherende organisaties – samen in de
Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur (https://duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl). Daarin
worden boeren ondersteund in hun transitie naar een duurzamere landbouw, gericht op het sluiten
van kringlopen en in natuurinclusief. Anders gezegd: landbouw waar de natuur ook beter van wordt.
De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw met de provincies Groningen, Fryslan en het Rijk biedt
Drenthe de kans om meer boeren te betrekken bij de gezamenlijke ambities met de partners in het
landelijk gebied. Dit doen we door de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur te verdiepen voor
de melkveehouderij naar biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit, te verbreden naar de
akkerbouw en gebiedsgericht samen te werken. Hierbij richten we ons op het Drents Plateau en de
Veenkoloniën.
Op 12 juli 2018 heeft u een brief ontvangen over het voornemen tot het indienen van de Regio Deal
Natuurinclusieve Landbouw. Eind 2018 heeft de provincie Groningen als penvoerder namens de drie
noordelijke provincies bericht ontvangen dat de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw NoordNederland door het Rijk is gehonoreerd. Het Rijk is bereid maximaal € 10 miljoen voor deze deal
beschikbaar te stellen aan de drie noordelijke provincies. Op 12 maart 2019 (bijlage 2) heeft u een
brief ontvangen over de startdocumenten van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en de Regio
Deal Zuid- en Oost-Drenthe,
Voor het beschikbaar krijgen van de rijksmiddelen voor de Regio Deal zal er nog voor de zomer een
formele Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw moeten worden afgesloten tussen het Rijk en de drie
noordelijke provincies. Op dit moment vinden de voorbereidingen van de te ondertekenen tekst voor

de Regio Deal plaats. Dit moet in juni 2019 leiden tot ondertekening van de Regio Deal
Natuurinclusieve Landbouw. Daarbij hanteert het Rijk het uitgangspunt dat tegenover het
beschikbaar stellen van € 1,-- aan Rijksmiddelen ook de regio € 1,-- beschikbaar zal moeten stellen.
Praktisch betekent dit voor de ondertekening van de Regio Deal € 3,3 miljoen aan provinciale
middelen uit Drenthe, waarbij er later gekeken kan worden naar andere financierings/dekkingsmogelijkheden vanuit de regio. Ook het inzetten van de zogenaamde POP3 middelen ziet
het Rijk als regionale cofinancieringsmiddelen.
Met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw maakt Noord-Nederland werk van een duurzame,
natuurinclusieve landbouw. Een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving.
Vanuit het besef dat een transitie noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond,
levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. De grootste opgave is het vinden van een
goede balans tussen landbouw, natuur- en landschapskwaliteit. Een situatie waarin iedere
grondgebruiker zorgvuldig met zijn/haar omgeving en alles wat daar leeft en beweegt omgaat. Het is
een actueel onderwerp dat op de nodige maatschappelijke steun kan rekenen., ook uit de hoek van
de landbouw. Zo meldde dagblad Trouw onlangs dat 80% van de ondervraagde boeren voorstander
is van een koers richting een meer duurzame, natuurinclusieve landbouw. Noord-Nederland pakt
deze handschoen graag op. Als agrarische en natuursector, kennisinstellingen en overheden maken
we ons samen sterk voor een duurzaam, natuurinclusief platteland in Noord-Nederland. We hebben
de ambitie om voorbeeld en koploper te zijn voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op
het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Welke plus brengt de Regio Deal algemeen in Noord-Nederland?
Onze ambitie is tweeledig.
1. Noord -Nederland realiseert een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2030.
2. Daarnaast is de ambitie om te leren van de verschillende gebiedsaanpakken en de daaruit
voortvloeiende innovatieprocessen en projecten die in deze Regio Deal worden uitgewerkt
en uitgevoerd.
Daarmee levert de Regio Deal ook een goede bijdrage aan de ambities van de AgroAgenda NoordNederland (bijlage 6).

De Regio Deal op hoofdlijnen
Inhoudelijk kan over de Drentse bijdrage in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw het volgende
worden aangegeven:
Doelen:
1. Versnellen transitie naar natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland door gebiedsgerichte
aanpak;
2. Vergroten structurele samenwerking grondgebruikers en eigenaren op gebiedsniveau;
3. Vergroten biodiversiteit en landschapskwaliteit;
4. Vergroten waardering voor de boer door de burger, als het gaat om bijdrage aan economie,
biodiversiteit en landschap.

Ontwikkelkader voor Drenthe
Drenthe kent circa 1100 melkveehouderijbedrijven en 900 akkerbouwbedrijven., Er zijn grote
verschuivingen te zien in het aantal, de omvang en de aard van de bedrijven die van invloed zijn op
de economische, ecologische, sociale en ruimtelijke omstandigheden op het Drents Plateau (zie
kader) en in de Veenkoloniën. Als het gaat om deze omstandigheden hebben de familiebedrijven op
het Drentse platteland in de dorpsgemeenschappen traditiegetrouw een cruciale rol gespeeld. Naast
het zorgen voor de productie op de bedrijven hebben de familiebedrijven een rol in bijvoorbeeld het
verrichten van landschaps- en natuuronderhoud. Inspanningen die bijdragen aan de woon- en
leefomgeving van de inwoners op het platteland, en voor het toerisme van groot belang zijn. Het
cultuurlandschap dat door de melkveehouders en akkerbouwers gevormd wordt en de afwisseling
met natuurgebieden, geeft een zeer gevarieerd landschap. Dit landschap is bij veel toeristen in trek
en is ook voor veel inwoners het argument om in Drenthe te wonen en te leven.
Vergroten: Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden
De transitie in de landbouw vraagt om een gerichte ondersteuning aan de bedrijven en het bieden
van (nieuwe) ontwikkelingsmogelijkheden. De bedrijven moeten inspelen op maatschappelijke
veranderingen, een sterk veranderende grondmarkt, de positie in de keten en de impact van wet en
regelgeving. De sector is zich hiervan bewust, maar staat - zoals een landbouwvoorman laatst
weergaf – nog niet altijd in de ‘actiestand’, . De minister van LNV maakt in haar landbouwvisie hier
ook melding van en is in de lijn met de Drentse visie van mening dat de verandering begint op het
boerenbedrijf, bij de individuele ondernemers. Van daaruit ontstaan de gebiedsprocessen die op
draagvlak kunnen rekenen.
Vergroten: Nieuw perspectief peloton
Met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw kan Drenthe het ‘peloton’ aan (familie)bedrijven een
nieuw, breder perspectief bieden. De inzet is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, gericht op
natuurinclusiviteit en verbonden met de gemeenschap en het gebied waarin zij liggen. Het op gang
brengen van de transitie van de middengroep wordt gezien als een belangrijke uitdaging. Hierbij
wordt de samenwerking gezocht met marktpartijen om het brede (economische) welvaart element
niet alleen te verstevigen, maar ook te zorgen voor (financiële) continuïteit, en borging voor de
periode na de Regio Deal.
Versnellen: Bestaande samenwerking verdiepen
De Regio Deal biedt Drenthe de kans om de ingeslagen weg met de Ontwikkelagenda
Melkveehouderij & Natuur te verdiepen door elementen als biodiversiteit en landschappelijke
kwaliteit toe te voegen en te verbreden naar de akkerbouw. Het vormt daarmee een plus op de
bestaande ontwikkelagenda en biedt de mogelijkheid om meer boeren in de komende jaren te laten
deelnemen aan deze ontwikkelingen. Door een gerichte inzet op de bedrijven op het Drents Plateau
en in de Veenkoloniën is de ambitie dat de rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven
in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw en het leveren van
een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Beoogde resultaten
1. Drents Plateau
Met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw wordt een extra stap gemaakt met de
ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur om invulling te geven van een bedrijfsopgave naar een
gebiedsopgave. Het gaat om het verdiepen van de opgaven voor de melkveehouderij en verbreden
naar de akkerbouw op het Drents Plateau. Deze slag moet gemaakt worden om te kunnen
anticiperen op de regionale opgaven op het gebied van klimaat, water, bodem, energie, biodiversiteit
en landschappelijke kwaliteit. De opgave van de toekomst moet vertaald worden naar nieuwe
verdienmodellen voor de lokale ondernemers in samenwerking met de landbouworganisaties,
kennisinstellingen, terrein beherende organisaties en marktpartijen. Onze stip aan de horizon is het
Drents Plateau als kraamkamer voor:
- Economisch rendabele en duurzame landbouw.
- Kringlooplandbouw op gebiedsniveau
- Herstel en verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit.
Drents Plateau

Voor het Drents Plateau is de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur ontwikkeld gericht op
het verduurzamen (zowel ecologisch als economisch) van het bedrijf. De eerste ervaringen met de
aanpak zijn positief en ook de duurzame zuivelketen (FrieslandCampina) en de Rabobank zijn zeer
geïnteresseerd in de ontwikkelingen in op het Drents Plateau. Zij zoeken nadrukkelijk de
samenwerking/aansluiting met hun eigen initiatieven, hetgeen eind januari 2019 ook is
gemarkeerd in een formeel startmoment met deze partijen.

2. Drents Groningse Veenkoloniën (samen met de provincie Groningen)
In de Veenkoloniën zullen op het gebied van natuurinclusieve landbouw eerst
verkenningen/experimenten uitgevoerd worden, alvorens gewerkt kan worden met een individuele
benadering van de akkerbouwers. Er wordt hierbij gedacht aan het ontwikkelen van een

biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw als instrument om grondgebruikers te belonen,
stimuleren, faciliteren en waarderen voor biodiversiteitsherstel. De ambitie is het ontwikkelen van
een model dat op landelijke schaal door ketenpartijen kan worden gebruikt om een
beloningsstructuur te ontwerpen.
Op proeflocaties worden maatregelen getest die (kunnen) bijdragen aan versterking van
biodiversiteit (ecologie), verbetering van het rendement van boerenbedrijven (economie) en
verbetering van de leefomgeving. In bredere zin het beleven en benutten van het landelijk gebied om
zo mede drager te zijn van economische vitalisering. Deze inspanningen sluiten aan bij de doelen
voor de vergroening in het programma Innovatie Veenkoloniën (bijlage 5) en zijn een verdere
verdieping.
3. Overige gebieden in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw en Noordelijke samenwerking
Naast het Drents Plateau en de Veenkoloniën zijner een zestal andere gebieden in de Regio Deal
Natuurinclusieve Landbouw benoemd, waar een vergelijkbare aanpak wordt ontwikkeld. Dit zijn het
Oldambt, Westerwolde, Noordelijke kleischil, Veen- en kleiweidegebieden Fryslân en
Schiermonnikoog. De kern van de opgave is in alle gebieden hetzelfde: transitie naar een
natuurinclusieve landbouw/kringlooplandbouw. De oplossingen zullen door de karakteristieken van
de gebieden (bodem, landschap, cultuur, type landbouw, etc.) van elkaar verschillen. Het delen van
ervaringen tussen de gebieden en leren van elkaar zal een belangrijke rol in de uitvoering spelen. De
diversiteit in gebiedsgerichte oplossingen maakt de aanpak in de Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw voor het Rijk interessant, waarbij Noord-Nederland dé proeftuin is voor de rest van
Nederland.

Natuurinclusieve Landbouw
Toekomstgerichte landbouw, duurzame landbouw of natuurinclusieve landbouw. Vele definities in
Nederland worden gehanteerd. Eigenlijk gaan ze allemaal over hetzelfde: het verbinden van
landbouw en natuur. Het gaat om de balans tussen economie en ecologie. Het lijkt ons goed om
richting te geven aan het begrip natuurinclusieve landbouw. Wij hanteren hierbij naast onze
uitgangspunten uit ons Programma Toekomstgerichte Landbouw (bijlage 4) de volgende
uitgangspunten uit de visie van het Ministerie van Landbouw en Visserij:
Natuurinclusieve Landbouw Ministerie LNV
• Natuurinclusieve landbouw gaat over de verbinding van landbouw en natuur op bedrijfs- en
gebiedsniveau. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft
(het ‘natuurlijk kapitaal’), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de
natuur zo min mogelijk.
• Natuurinclusieve landbouw heeft betrekking op 3 samenhangende dimensies:
1. Bevorderen van de natuur die essentiële bijdragen levert aan de agrarische bedrijfsvoering.
(bijvoorbeeld: bestuiving, bodemvruchtbaarheid, ziekte- en plaagwering). Dit noemen we
functionele agrobiodiversiteit.

2. Kringlopen sluiten. Dit leidt tot efficiënter gebruik van grondstoffen, minder externe inputs
en steeds kleinere belasting van de omgeving. De functionele agrobiodiversiteit helpt daarbij.
3. Zorg voor het landschap en specifieke soorten op het bedrijf. Dit werkt versterkend voor de
flora en fauna in de omgeving en voor de functionele agrobiodiversiteit (bijvoorbeeld:
onderhoud houtwallen en beheer bloeiende akkerranden voor weidevogels en insecten).
•

Hiermee past natuurinclusieve landbouw naadloos in de ontwikkeling van kringlooplandbouw en
het streven naar een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur uit de LNV-Visie.

•

Op ieder bedrijf kunnen stappen gezet worden richting een meer natuurinclusieve
bedrijfsvoering, ook op intensieve, hoogtechnologische bedrijven.

•

Het idee achter het verdienmodel van natuurinclusieve landbouw is dat na verloop van tijd
(initiële investeringen nodig) de kosten voor externe inputs (kunstmest, bestrijdingsmiddelen,
veevoer, diesel) dalen, zodat de boer een grotere marge op zijn product realiseert.
Natuurinclusieve landbouw draagt bij aan verschillende afspraken uit het regeerakkoord, zoals
de klimaatopgave, extensivering van landbouw rond Natura 2000-gebieden en ruimte voor
samenwerking tussen boeren in de regio.

•

Het aantal maatschappelijke initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw groeit,
onder andere in het samenwerkingsverband Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Voorheen waren
dat kleine initiatieven, maar inmiddels haken ook grote partijen aan, bv. FrieslandCampina,
Rabobank en het Wereld Natuur Fonds met hun Biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij.

•

LNV werkt aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw door ondersteuning van enkele
perspectiefvolle initiatieven en een koplopersnetwerk, een bijenstrategie, experimenten van
Staatsbosbeheer met enkele pachters, verankering in het groene onderwijs, samenwerking met
provincies in het Interbestuurlijk Programma onderdeel ‘Vitaal Platteland’, kennisontwikkeling en
-verspreiding en het creëren van meer ruimte in het beleid om te boeren met de natuur.

Natuurinclusieve landbouw
Integrale benadering: ecologisch houdbare landbouw,
die natuurlijke processen optimaal benut en met een
positief effect op de biodiversiteit
2. Lage/geen impact op de omgeving
•
kringlopen sluiten
•
geen emissies
•
minimale externe inputs

1.

3. Zorg voor specifieke soorten en
landschapselementen

Functionele agro-biodiversiteit
stimuleren
bodemmaatregelen
nuttige soorten

Programma
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Dynamisch en ondernemend. Dát is toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Het stimuleren
van economische activiteiten, duurzame werkgelegenheid en innovatie zijn belangrijke
speerpunten waar we ons op richten.
Veel ondernemers zijn werkzaam in de dynamische bedrijfstak waar gewassen worden
gekweekt en geoogst en waar dieren worden gehouden voor melk, ei of vlees. Soms kun
je deze producten direct op de boerderij kopen, maar een groot deel van de oogst wordt
getransporteerd naar andere bedrijven die het verder bewerken tot eindproducten die we in
winkels kunnen kopen: ons dagelijks voedsel, of een mooi boeket. Deze ondernemers tezamen
hebben een aanzienlijk aandeel in de Drentse werkgelegenheid.
Wij zoeken aansluiting bij deze ondernemers in Drenthe om te bepalen hoe wij als overheid
hen kunnen helpen. Uit de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gehad, soms letter
lijk áán de keukentafel, kwam naar voren dat we in Drenthe veel enthousiaste ondernemers
hebben met mooie, inspirerende en innovatieve ideeën. Om die uit te voeren is lef nodig van
de ondernemer en soms ook steun van de overheid en die willen wij waar nodig bieden.
Drenthe heeft een aantal echte koplopers, ondernemers die voorop lopen in innovatie,
modernisering en verduurzaming. Met hen als sprekende voorbeelden willen we ook het
peloton, die de grote groep vormt, meenemen in een dynamische en ondernemende toekomst.
Een toekomst die niet alleen bijdraagt aan de welvarende economie en werkgelegenheid, maar
ook aan de leefbaarheid van het p
 latteland, dat zo kenmerkend is voor Drenthe.
In het Programma Toekomstgerichte Landbouw brengen we verschillende onderwerpen bij
elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat wij als provincie de diverse partijen beter kunnen bedienen
door – nog meer dan we al deden – gezamenlijk op te trekken.
Er gebeuren veel mooie dingen hier in Drenthe en daar zijn we trots op. En dat willen we laten
zien!
Henk Jumelet, gedeputeerde Toekomstgerichte Landbouw
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Op de keukentafel:
de praatplaat over de toekomst
van de landbouw in Drenthe
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Innoveren, moderniseren en
verduurzamen

Het Programma Toekomstgerichte
Landbouw gaat over innoveren,
moderniseren en verduurzamen in de
primaire sector en in de agribusiness.
Een goede balans tussen geld verdienen,
een gezonde leefomgeving en tevreden
mensen. Dat is goed voor Drenthe en ook
goed voor de boeren, de ondernemers.
In Drenthe geven wij innovatieve onder
nemers de ruimte om te experimenteren
en kennis te delen, zodat zij nieuwe afzet
kunnen realiseren. Onze inzet bepalen we
samen met ondernemers en belangen
organisaties.
Samen steken we de handen uit de
mouwen voor een toekomstgerichte
landbouw in Drenthe.
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Peloton in beweging
Door de manier waarop de primaire sector
en de agribusiness zich de afgelopen decennia
hebben ingezet voor duurzaamheid – denk
aan technologieën, milieu, dierenwelzijn,
natuurontwikkeling en waterbeheer – is
de productie momenteel aanzienlijk dier
vriendelijker, schoner en zuiniger dan een
kwart eeuw geleden. Maar, we zijn er nog
niet. Nieuwe uitdagingen op gebied van
klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid,
gezondheid en voedsel, vragen ook om oplos
singen voor een toekomstgerichte landbouw
in Drenthe.
Als provincie waarderen we de prestaties
van de koplopers: projecten en initiatieven
die succesvol zijn uitgevoerd, al in gang zijn
gezet of waar ondernemers op dit moment
over nadenken. We willen dat de nieuwe
kennis van de koplopers gedeeld wordt met
en toegepast wordt door de grote groep
ondernemers: het peloton. De echte ‘winst’
wordt behaald als iedereen het gaat doen. In
dat proces spelen naast de ondernemers ook
andere en diverse intermediaire, werkgeversen een belangrijke rol.
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Tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness
De primaire sector is van groot belang voor de Drentse economie en de werkgelegenheid. Denk aan de wereldwijde
zuivelproductie, legio toepassingen van aardappelzetmeel, de teelt van gewassen als suikerbieten, granen en poot
aardappelen en de prachtige bloemen en planten uit onze kassen.
Als we het hebben over de primaire sector, dan doelen we op tuinbouw, veehouderij en akkerbouw. De agribusiness
keten omvat activiteiten die te maken hebben met de productie, verwerking en consumptie van a grarische producten,
inclusief logistiek (opslag en transport) bewerking, verwerking en verkoop van agrarische producten, tot en met de
consument. Het Programma Toekomstgerichte Landbouw is heel breed en divers: van boer naar bord en bloemenvaas.
Bedrijven bedenken nieuwe technieken, nieuwe gewassen, nieuwe verdienmodellen en passen die toe. De gebruikte
grondstoffen, maar ook de manier van bewerken en verwerken, opslag en transport zijn continu in ontwikkeling en
worden duurzamer. Duurzaamheid is het evenwicht, voor nu en in de toekomst tussen geld verdienen, een gezonde
leefomgeving en tevreden mensen. Innovaties in alle onder
delen van de keten zijn noodzakelijk om dat proces van
doorontwikkeling in gang te houden.
De provincie kan op verschillende manieren bieden, in fysieke,
praktische of financiële zin. We hebben jaarlijks provinciale
middelen in de begroting voor toekomstgerichte landbouw en
we weten de weg naar regionale en (inter)nationale fondsen,
zoals het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

In de primaire sector
en de agribusiness
zijn ongeveer 24.000
arbeidsplaatsen

We brengen mensen met elkaar in contact, organiseren
netwerkbijeenkomsten; we werken mee aan kennisoverdracht
door symposia en dergelijke. We hebben ondermeer het netwerk Plant Value ondersteund bij de oprichting evenals de
eerste Broedplaats in Nederland van Stichting Veldleeuwerik.
Daarnaast kunnen we een plek aanwijzen waar geëxperimenteerd kan worden, of gronden h erverdelen. In de
Omgevingsvisie hebben wij de Veenkoloniën aangewezen als experimenteergebied en door ruilverkaveling onder
steunen wij de verbetering van de structuur en ligging van de agrarische percelen van de ondernemers.
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Bodem
Natuur

Bodemkwaliteit, organisch
bodemvruchtbaarheid, wate
nutriënten en m

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer,
natuurinclusieve landbouw, Wet natuurbescherming,
beheerplannen N2000, PAS, Natuurvisie, Programma
Natuurlijk Platteland, gebiedsontwikkeling nieuwe
natuur, biodiversiteit, collectieven,
aanpak boerenlandvogels
Water
Kaderrichtlijn Water, Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer, Deltaprogramma zoetwater, bollenteelt,
gewasbeschermingsmiddelen, drainage, beregening,
beekdalen, grondwaterbeschermingsgebieden

Milieu en energie
Circulaire en
biobased economy

Ruimtelijke ontwikkeling

Groene grondstoffen, vezelindustrie,
alternatieven voor fossiele grond- en
brandstoffen, reststromen als
nieuwe grondstoffen

Asbestsanering en zonne-energie,
Duurzame Dates, energiebesparing op het erf
en in de keten, energielandschappen,
energie uit meststromen,
Green Deals

Intensieve veehouderij, bouwblokken,
Ruimte voor Ruimte, vrijkomende agrarische
bebouwing, landbouwstructuurversterking/
kavelruil, Omgevingsvisie

Re
tw
bo
Gezondheidseconomie
Gezonde voeding, duurzame inzetbaarheid:
Sprint@work, gezond ouder worden,
zorg als tweede bedrijfstak

Krimp en leefbaarheid
Zorg, sport & beweging, onderwijs & arbeidsmarkt,
kwaliteit leefgebieden,
bereikbare voorzieningen
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Breedband

Big Data, Smart Farming, prec
uitwisseling van da

Toekomstgerichte Landbouw
staat niet op zichzelf

m

Een toekomstgerichte landbouw heeft relaties

he stof, bodemleven,
erbergend vermogen,
mineralen

met veel andere beleidsterreinen waar de
provincie Drenthe aan werkt. We zoeken
de samenwerking op om het beleid en de
projecten op elkaar af te stemmen, zodat ze
elkaar versterken. Daarmee dragen we ook
als provinciale organisatie bij aan het in stand
Cultuur
Neie Boeren, We the North,
Rural Forum 2018

Vrijetijdseconomie

ecreatie en vakantie bij de boer als
weede tak, promotie, open dagen,
oer als gastheer, verbeteren relatie
boer en inwoner/toerist

cisielandbouw,
ata
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houden en verbeteren van de economie, de
werkgelegenheid én de leefbaarheid in Drenthe.

De Drentse tuinbouwsector teelt gewassen
van hoge kwaliteit voor de sier, voor
consumptie en als basis voor bijvoorbeeld
medicijnen.
Zij doet dat op een duurzame en efficiënte
manier, waarbij restproducten zoveel
mogelijk hergebruikt worden.
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Kansrijke verbindingen
met andere sectoren
Vergroten van de toegevoegde waarde is de rode draad.
Denk aan zeer smaakvolle groenten, zaden en bloemen van
de beste kwaliteit. Planten worden steeds vaker geteeld voor
de waardevolle inhoudsstoffen die zij bevatten. Met name
voor toepassing in geneesmiddelen en in cosmetica,
maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld biologische
bestrijdingsmiddelen, en als kleurstof in de voedsel
productie.
Voor de restproducten zoals loof, worden nieuwe
toepassingsmogelijkheden gezocht. Tuinders optimaliseren
en verduurzamen. Op dit
moment wordt bijvoorbeeld
In de tuinbouw zijn
grootschalig ingezet op het
2.050 banen en 650 bedrijven
terugdringen van ongezuiverde
lozingen. Dat gebeurt door het
afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt; door het
beperkter toepassen van gewasbeschermingsmiddelen
en door minder schadelijke middelen te
ontwikkelen en te gebruiken.
We zien ook dat de export stijgende is; nieuwe
markten in het buitenland worden een steeds
belangrijker bron van inkomsten.
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Innovaties
ook in
bedrijfsvoering

seren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen

Gedeputeerde Henk Jumelet:
“Op het land en in de kassen groeit een keur aan
tuinbouwproducten. Met name in de verbindingen
met biobased economy, farma en energie zien
we grote kansen voor de tuinbouwsector.
Ondernemers trekken steeds vaker gezamenlijk
op om die nieuwe kansen te onderzoeken en te
verzilveren. Ze zoeken steeds meer de verbinding
met kennisinstellingen en andere partners uit
de keten om samen de handen uit de mouwen
te steken om mooie resultaten te bereiken.
Als provincie helpen wij hen waar nodig verder.”

Tuinders verkennen samen met onderzoekers, gemeenten en
waterschappen nieuwe, effectieve manieren van waterzuive
ring. Zo hebben zij onderzocht of het mogelijk is om het water
dat in de kassen gebruikt wordt, te zuiveren met behulp van
(riet)planten of schimmels. Naast biologische zuivering ontwik
kelen zij samen een maatregelenpakket om de effectiviteit van
de zuivering te verhogen. Dit komt de bedrijfsvoering ten goede
en ook het milieu.

17

De Drentse melkveehouderij produceert melk
van goede kwaliteit, met oog voor het welzijn
van de veestapel en met respect voor de
omgeving. De sector presteert op een niveau
waarvan de koplopers hebben aangetoond dat
het kan.

18

innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - modernis

Aan de slag
Grondgebonden melkveehouderij betreft veruit de grootste
groep bedrijven binnen de veehouderij in Drenthe, is van
groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de
provincie en beeldbepalend in het landschap.
De provincie werkt samen met partners binnen de
‘Ontwikkelagenda Melkveehouderij’ aan het toekomst
gericht maken van de sector. Het doel is dat de Drentse
melkveehouderij zo snel mogelijk
Een koe geeft gemiddeld
op het gebied van fosfaat, stikstof
en ammoniak presteert op het
ruim 8.000 liter melk
niveau van de 25% best preste
per jaar
rende Drentse bedrijven uit 2013
(de koplopers). Het sluiten van
de kringlopen, het toepassen van weidegang en het zuinig
omgaan met de bodem zijn acties die bijdragen aan het
halen van die doelstelling. Veehouders zijn aan zet om
dat in hun bedrijfsvoering in te
bedden. Samenwerking, onder
Driekwart van de Drentse
zoek, innovatie en educatie
koeien loopt in de wei
zijn erop gericht om het grote
‘peloton’ aan bedrijven mee te
krijgen in deze verduurzamingsslag. Het versterken van het
ondernemerschap in de sector zorgt dat iedere ondernemer
in staat is de juiste strategie te kiezen die past bij het bedrijf
en zijn omgeving.
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Gezonde
veehouderij
door gezond
voer
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Gedeputeerde Henk Jumelet:
“De sector krijgt enorm veel over zich heen.
Regelingen voor onder andere fosfaat, stikstof,
maar ook natuurdoelen en maatschappelijke wensen van de omgeving. Om al deze
opgaven op een goede wijze vorm te geven
is samenwerken nodig. De samenwerking
in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij
met belangenorganisaties op het gebied van
landbouw, milieu en natuur laat zien dat we
in Drenthe bereid zijn om over onze schaduw
heen te stappen en durven te investeren in
een economie die winstgevend, groen en
Maïs is belangrijk onderdeel van het dieet voor melkvee. Om nu en in de
toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten,

duurzaam is. De ambities zijn hoog en alle
partijen investeren. Binnen enkele jaren moet

is meer aandacht voor goed bodembeheer van essentieel belang. In

de sector voorop lopen in Nederland waar het

Marwijksoord is een centraal demonstratieperceel waar verschillende

om economisch en ecologisch rendement gaat.

systeemvarianten van maïs telen te zien zijn. Maïstelers, loonwerkers

We investeren o.a. in het gebruik van schone

en andere erfbetreders zijn uitgenodigd om demonstraties te bezoeken,
mee te denken en van elkaar te leren. Verspreid door Drenthe liggen 9

technieken, landbouwstructuurverbetering en

praktijkbedrijven waar ook demonstraties aangelegd zijn, die inzoomen

duurzaamheidsplannen en stimuleren samen-

op locatie specifieke omstandigheden. Dit project combineert investeren

werking tussen melkveehouderij en akker-

in een duurzame teeltwijze met hogere efficiency en draagt bij aan een

bouw.”

betere samenwerking tussen akkerbouwers, veetelers en loonwerkers.
Dit leidt tot kortere productie- en afzetketens en een beperktere footprint.
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De Drentse akkerbouw produceert gewassen
die gebruikt worden voor de voedselindustrie,
of als grondstof voor andere toepassingen.
Akkerbouwers gaan zuinig om met de bodem
en het gebruik van grond- en hulpstoffen.
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Door op de
ingeslagen weg
Nieuwe veredelingstechnieken kunnen het kweken van
ziekteresistente rassen versnellen en dragen bij aan nieuwe
teelten als lupine en soja, die steeds meer in opmars komen.
Moderne veredelingstechnologie biedt mogelijkheden op
het gebied van gezondheid en klimaatverandering in relatie
tot voedselzekerheid. Technologische verbeteringen zijn
vooral te verwachten op het gebied van precisielandbouw
en nieuwe milieuvriendelijke producten en -processen om
onder andere de bodemvruchtbaarheid in stand te houden
of te verbeteren. Samenwerking met de andere sectoren
is een middel om reststromen zoveel mogelijk te herge
bruiken en om te
Meer dan 60 telers werken in kennis komen tot meer
gesloten kringlopen
groepen samen aan verduurzaming
(voer-mest-energie).
Roulatie van gronden
tussen verschillende sectoren en bedrijfstypen biedt
mogelijkheden voor specialisatie en kan bijdragen aan de
bodemvruchtbaarheid.
Biodiversiteit is van groot belang voor het creëren van
ziektewerende bodems. Gezonde bodems leiden tot
gezondere gewassen die weerbaarder zijn tegen ziekten en
plagen. Boven de grond gaat het over akkerranden voor de
boerenlandvogels, bloemrijke randen langs sloten en akkers
voor schoon water en natuurlijke bestrijding van ziekten en
plagen door insecten in het gewas.
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Akkerbouw
bedrijf als
broedplaats in
Odoorn

seren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen

Gedeputeerde Henk Jumelet:
“Wij blijven de ondernemers in de akkerbouw
en de daaraan verbonden ketens ondersteunen
in het meer rendabel maken van bestaande
teelten en het verder verduurzamen ervan.
Aandacht voor een gezonde en vruchtbare
bodem heeft een prominente plek. We ondersteunen initiatieven die zoeken naar nieuwe
teelten en teeltmogelijkheden. Wij stimuleren verduurzaming van de akkerbouw op
een integrale manier waarbij de boeren en
partijen uit de keten met elkaar optrekken.
Daarnaast ondersteunen wij initiatieven die het
De teler ontvangt collegatelers, ketenpartijen, schoolkinderen
en andere groepen op de boerderij en laat zien wat hij in de

maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid
van mensen buiten de landbouw stimuleren.”

praktijk doet aan verduurzaming op zijn bedrijf op het gebied
van economie, bodem, water, biodiversiteit en relatie met de
sociale omgeving. Via een vastomlijnd proces waarbij de onder
nemer centraal staat, werkt hij aan voortdurende verduurzaming
op zijn bedrijf. Direct contact tussen de teler en zijn omgeving is
een sleutel om te komen tot inzicht, besef en waardering van de
omgeving rond een landbouwbedrijf. Ook is het bij uitstek een
leeromgeving voor andere akkerbouwers. De kennis die zij er op
doen kunnen zij op hun eigen bedrijf toepassen.
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Kennis delen met de volgende generatie

Ondernemers in de agribusiness ontwikkelen
nieuwe producten, productieprocessen en
markten. Zij zorgen ervoor dat zij aan het eind
van de keten gezonde, veilige en betaalbare
producten kunnen leveren. Naast voedsel
voor mens en dier leveren zij ook nieuwe
technologieën en grondstoffen voor
(non-food) toepassingen.
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innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - modernis

Meer dan
alleen voedsel
De vraag naar eerlijk en gezond voedsel wordt steeds groter.
Transparantie is belangrijk voor de consument: waar komt
voedsel vandaan? Hoe wordt het verbouwd en verwerkt?
Er zijn verschillende initiatieven voor korte voedselketens:
de weg van boer naar bord wordt korter, gaat over minder
schijven en het voedsel komt steeds vaker uit de regio.
Ondernemers werken daarnaast aan de ontwikkeling
van nieuwe producten, productieprocessen, informatie
technologie en afzetmarkten. Niet alleen voor de voedsel
productie, maar juist ook om nieuwe verbindingen te
maken met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy,
circulaire economie en de
productie van duurzame
Er zijn 22.000 banen in
energie (waaronder het
de Drentse agribusiness
benutten van reststromen).
De innovaties worden toegepast
in de hele keten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van
sensoren en ICT-toepassingen op het land, op de trekker en
in de fabriek.
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor nieuwe verdien
modellen, op alle onderdelen van de agribusinessketen.
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Tagetes, een
veelzijdig
plantje

seren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen

Gedeputeerde Henk Jumelet:
“Agribusiness omvat een breed scala aan
ondernemers en activiteiten. We zien dat de
ondernemers steeds vaker andere partijen
in de keten opzoeken om samen te werken
aan innovaties die de hele keten ten goede
komen, of zelfs daarbuiten hun beslag
krijgen. Juist die brede kijk of brede blik
maakt de ondernemers sterker voor de
toekomst en daarmee is ook de agribusiness een succesvolle pijler in de Drentse
economie.”

Wijze raad uit grootmoeders tijd: plant Afrikaantjes bij je
huis om mieren te weren. Tegenwoordig weten we ook, dat
je er aaltjes in de bodem mee kunt bestrijden, en zo ziekten
en plagen kunt voorkomen. Onderzoekers en ondernemers
bundelen hun krachten om zoveel mogelijk uit de Tagetes te
halen. Recentelijk is onderzocht, hoe de werkzame stof Luteïne
uit het plantje kan worden gewonnen om te gebruiken als kleur
stof in levensmiddelen, of voor de farmaceutische industrie: het
zou goed zijn voor de ogen.
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Tot slot

“Het is duidelijk dat er heel wat gebeurt
in de landbouw en agribusiness in
Drenthe. In een steeds v
 eranderende
omgeving zijn ondernemers hard
aan het werk om in te spelen op die
ontwikkelingen, maar ook om het
verschil te maken. Door te laten zien
wat zij doen en wat zij bereikt hebben,
hopen we dat anderen geïnspireerd
raken. En dat nog meer ondernemers
hun dromen durven waar te maken door
te dóén. We willen altijd in gesprek om
te sparren over ideeën, of om plannen
verder uit te werken tot – u
 iteindelijk –
een concrete bron van inkomsten.
Zoek ons op! Laat weten wat u nodig
hebt, wat wij voor u kunnen betekenen.
Zodat we samen invulling kunnen geven
aan een toekomstgerichte landbouw in
ons mooie Drenthe.”

Gedeputeerde Henk Jumelet
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Contact provincie Drenthe
(0592) 36 55 55
post@drenthe.nl
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Voor u ligt de Update van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020
met daarin elf projecten voor vernieuwing van
de landbouwsector in de Veenkoloniën.
Projecten die nodig zijn om de transitie te
kunnen maken als gevolg van het nieuwe
landbouwbeleid van de Europese Unie.

AVEBE zal dit in haar uitbetalingsprijs moeten
compenseren. Een uitdaging van formaat.
Daarom is in 2012 gezamenlijk de handschoen
opgepakt om op basis van een meerjarenprogramma deze inkomstenterugval te
compenseren door een gericht proces van
innovatie en verduurzaming.

Twee jaar geleden is door AVEBE, LTO Noord, de
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen
(ANOG) en de Agenda voor de Veenkoloniën
het initiatief genomen om op basis van een
meerjarig Innovatieprogramma samen op te
trekken voor versterking en vernieuwing van
het landbouwsector in en rond de Veenkoloniën. Een sector die zich concentreert rond de
teelt en verwerking van aardappelzetmeel,
met als belangrijke spelers het concern AVEBE
met vestigingen in Ter Apelkanaal, Gasselternijveen en Foxhol, de mkb-bedrijvigheid die
zich mede in relatie daarmee verder ontwikkelt
en niet in de laatste plaats de primaire sector
die zorgt voor voldoende zetmeelaardappelen
van goede kwaliteit.

Ik vind het verheugend om te kunnen constateren dat inmiddels meer partijen zijn toegetreden tot de veenkoloniale samenwerking.
Bedrijven en organisaties als Agrifirm, ANV
Drenthe, AOC Terra, Cosun, Friesland Campina,
Greenlincs, Innovatieplatform Drenthe, Van
Hall Larenstein, Waterschap Hunze en Aa’s en
Wageningen UR hebben aangegeven mee te
zullen doen aan de verdere uitvoering van het
Innovatieprogramma.
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We hebben in de Veenkoloniën dus iets om
voor te strijden, zeker met het oog op de
komende verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Die verandering
heeft grote impact op de aardappelzetmeelsector en dus ook op de Veenkoloniën.
Boeren zullen er in inkomen op achteruitgaan.

Ik ben namens de Regiegroep Innovatie
Veenkoloniën trots op de samenwerking
zoals die zich tot dusver in de Veenkoloniën
ontwikkelt. Het geeft mij als voorzitter veel
vertrouwen in de toekomst. Ik heb er erg
veel zin in om deze klus, met de agrarische
ondernemers voorop, te klaren. Ik geloof in de
veerkracht en innovatiedrang van deze sector!
Namens de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën
Henk Staghouwer
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PERSPECTIEVEN DOOR KRACHT!
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Het rapport “Perspectieven door kracht” (februari
2012) van de Commissie Landbouw Veenkoloniën
onder leiding van prof. R. Rabbinge heeft de
directe aanleiding gevormd voor de veenkoloniale
samenwerking op landbouwgebied en de opstelling van het Innovatieprogramma Landbouw
Veenkoloniën 2012-2020.
In dit rapport zijn de concrete kansen voor de ontwikkeling van de landbouw in de Veenkoloniën
in kaart gebracht. De commissie constateert dat
de Veenkoloniën internationaal gezien behoren
tot de gebieden met de beste vooruitzichten
voor grootschalige productie en hoogwaardige
verwerking en vermarkting van zetmeel, suiker
en zuivel. De regio beschikt landbouwkundig over
een aantal sterke punten waarmee er een zeer
bruikbaar fundament ligt voor een bio-based
economy. Mede daardoor zijn er naar de mening
van de commissie uitstekende mogelijkheden om
aan te sluiten bij de doelstellingen van het Europees beleid en het nationale topsectorenbeleid.
Vanuit het gebied zijn de afgelopen jaren al veel
initiatieven ontwikkeld die op het veranderende
beleid inspelen. Daaronder zijn veel aansprekende
voorbeelden, die kiemen kunnen vormen voor
vernieuwing. Kern van het rapport is dat in en
vanuit de regio op de bestaande dynamiek en
de eigen kracht moet worden voortgebouwd.
Kortom: Perspectieven door Kracht!

De belangrijkste punten van het rapport
Perspectieven door Kracht zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Meer opbrengst per hectare
Meer waarde halen uit groene
grondstoffen
Kansrijke verbindingen binnen en
tussen ketens
Aandacht voor vergroening
Zekerstelling watertoevoer
Professionaliseren kennisnetwerk 		
Veenkoloniën
Experimenteerruimte in regelgeving

In het verlengde van het rapport “Perspectieven
door Kracht” is in november 2012 het Wateradvies van een commissie onder leiding van
F.Debets uitgebracht. Hoofdlijn van het advies
is dat de hoge ambities voor productieverhoging in de veenkoloniale landbouw alleen
zijn te realiseren als het water efficiënter bij
de gewassen kan komen. Op langere termijn
is daarbij de beschikbaarheid van voldoende
water in het gebied van groot belang, temeer
omdat dit vanwege het veranderende klimaat
onder druk staat. In het rapport staan tien
aanbevelingen voor bestuurlijke, landbouwkundige en civieltechnische verbeteringen.
Deze zijn gericht op het verminderen van de
risico’s van watertekort en wateroverlast en

op het verbeteren van de waterkwaliteit in de
Veenkoloniën. De komende jaren zullen maatregelen moeten worden beproefd en uitgerold
die bijdragen aan een efficiënt en duurzaam
watersysteem in de Veenkoloniën.
In aansluiting op de geformuleerde
adviezen zullen projecten worden gestart
in de verschillende deelgebieden waarin
diverse maatregelen op hun uitvoerbaarheid
en effectiviteit kunnen worden onderzocht.
Voorzover verbonden met de landbouwkundige ontwikkeling van de Veenkoloniën
zijn deze projecten opgenomen in het (Update)
Innovatieprogramma.
Beide rapporten (“Perspectieven door Kracht”
en het Wateradvies) zijn te beschouwen als
aanjagers van het innovatieproces in de
Veenkoloniën tot 2020.
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DOELEN INNOVATIEPROGRAMMA 2012-2020
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Op basis van het advies “Perspectieven door
Kracht” zijn AVEBE, LTO Noord, ANOG en de
Agenda voor de Veenkoloniën in 2012 met
de uitvoering van het “Innovatieprogramma
Landbouw Veenkoloniën 2012-2020” gestart
met als ontwikkelrichting: een duurzame en
vitale agrosector in de Veenkoloniën, die per
2020 onafhankelijk is van extra overheidssteun.
In het Innovatieprogramma zijn daarvoor de
volgende doelen geformuleerd:
•

•

Rendement: In 2020 is de gemiddelde
opbrengst van de hoofdgewassen aanzienlijk gestegen. Hierbij is een 15-15-10
doelstelling richtinggevend: 15 ton
zetmeel, 15 ton suiker en 10 ton graan
per hectare.
Inkomen: In 2020 komt een kwart van
het ondernemersinkomen uit de levering
van groene grondstoffen ten behoeve
van nieuwe toepassingen op het gebied
van voeding, farma en/of chemie. De
industrie keert aan de telers een concurrerende prijs voor zetmeelaardappelen
en suikerbieten uit, zodat deze teelten
een solide basis vormen voor het gebied.

•

Gebruik van energie en minerale
grondstoffen: In 2020 wordt een
aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in de Veenkoloniën lokaal en
groen geproduceerd. De deelnemende
partijen streven vooralsnog naar 20 procent. De landbouw heeft op gebiedsniveau de mineralenkringlopen gesloten.
Hiermee wordt een forse reductie van de
CO2-uitstoot behaald.

•

Vergroening: In 2020 heeft 5 procent
van de oppervlakte die op dit ogenblik
door de landbouw wordt beheerd, een
(neven) functie op het gebied van vergroening (minimaal 5.000 hectare). Dit
vooruitlopend op de besluitvorming over
de nieuwe GLB-eisen.

•

Kennis & Innovatie: Ingezet wordt op
de doorontwikkeling van KANON tot een
professioneel en innovatief “Kennisnetwerk Veenkoloniën”. De Kenniswerkplaats
Veenkoloniën draagt hieraan bij. Het
vernieuwde Kennisnetwerk richt zich de
komende jaren vooral op het versterken
van het agrarisch ondernemerschap in
het gebied.

Met het Rijk is op 14 september 2012 een
Intentieovereenkomst gesloten, waarbij
het Rijk als startimpuls voor het Innovatieprogramma een bedrag van 5 miljoen euro
heeft toegezegd. In 2013 zijn met deze impuls
65 praktijknetwerken en innovatieprojecten
van start gegaan.
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Blijvende urgentie
Het nieuwe GLB gaat per 2015 van start.
Nederland kiest daarbij voor een geleidelijke
invoering van inkomenstoeslagen naar een
zogenaamde ‘flat rate’ tot 2020. Voor boeren
in de Veenkoloniën betekent dit een forse
teruggang in hun inkomen. Om dit verschil
te compenseren is het van cruciaal belang
dat opbrengsten per hectare worden
verhoogd en dat er tegelijkertijd hogere
prijzen worden gerealiseerd voor de geteelde
producten. Verder moeten akkerbouwers
5 procent van hun areaal inzetten voor de
vergroeningseisen van het GLB. Dit betekent
ook een afname van het totale productieareaal. Kortom: het is alle hens aan dek om
de landbouw in de Veenkoloniën goed door
deze overgangsperiode te loodsen.
Samen Sterk
De partijen rond InnovatieVeenkolonien
hebben de verandering van het GLB in
2012 voluit aangegrepen om gezamenlijk
te werken aan een aantal heldere doelen.
Voor deze update blijven de afgesproken
doelen (zie H2) en ook de geformuleerde
thema’s Ketenversterking, Verduurzaming&
Vergroening en Kennis&Innovatie onverkort
van kracht voor de verdere samenwerking tot
2020.

Dynamische start
De start van het Innovatieprogramma in
2013 met in totaal 65 innovatieve projecten,
brengt inmiddels de nodige dynamiek
teweeg en heeft een belangrijke aanjagende
functie voor de verdere uitvoering van het
Innovatieprogramma. De projecten uit
de startfase vragen in eerste instantie om
coördinatie en vooral om monitoring van de
(tussen)resultaten per project. Zie verder 4.1.
Update 2014: de projecten
Deze Update bevat 11 projecten, die in
samenhang bezien, de inhoudelijke drager
vormen van de veenkoloniale samenwerking
tot 2020. Het gaat hierbij om:
• een vervolg van een aantal (ca. 20)
kansrijke projecten vanuit de startfase
(4.1 Follow Up Startprojecten);
• 4 sleutelprojecten gericht op duurzame
opbrengstverhoging (4.2 Voldoende
Water/Vitale Bodem, 4.3 Proeftuin
Precisielandbouw, 4.4 Optimalisatie
Boerenbedrijf en 4.5 Investeren in Duurzamere Aardappelrassen);
• 5 vergroeningsexperimenten (4.8) in
2014 om de vergroeningseisen van het
GLB in te vullen en om deze in de periode 2015-2020 verder uit te rollen;
• een aantal initiatieven met reële kansen
voor ontwikkeling van de Bio Based

•

Economy (4.6 Solanic, 4.7 Potato Power,
4.9 Nieuwe Teelten, Nieuwe Markten,
4.10 PlantValue);
kennis & innovaties toepasbaar maken
voor de dagelijkse praktijk (4.11 Kennisnetwerk Veenkoloniën).

Aan de slag
InnovatieVeenkolonien wil de gestelde ambities per 2020 gerealiseerd hebbben. Daarom
is een doelgerichte en slagvaardige aanpak
van essentieel belang. Voor resultaatgerichtheid van projecten is continue aandacht en
monitoring van belang. Qua programmering
ligt het accent in deze update op de eerste
twee jaar (2014-2015). Per twee jaar vindt
een evaluatie plaats waarmee het Innovatieprogramma zal worden geactualiseerd en
indien nodig aangescherpt. Het eerstvolgende evaluatiemoment is eind 2015.
Inmiddels is voor de uitvoering van het
Innovatieprogramma een aparte projectorganisatie ‘InnovatieVeenkolonien’ operationeel. InnovatieVeenkolonien opereert
vanuit het Innovatiecentrum Veenkoloniën
te Valthermond.
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4.1

PROJECTEN 2014-2020

Follow up Startprojecten

12

Ambitie
In 2013 zijn 65 nieuwe projecten gestart, die
uitvoering geven aan de vernieuwing van de
landbouw in de Veenkoloniën. Concreet gaat
het hierbij om Praktijknetwerken (61) en
Samenwerkings- en Innovatieprojecten (4).
Met deze projecten is een eerste stap gezet
in het behalen van de gestelde doelen van
het Innovatieprogramma. De projecten zijn
onderverdeeld in 15 categorieën:
Bodemverbetering		
(12)
Mest en Mineralen		
(11)
Vochtvoorziening		
(6)
Innovatieve teelt		
(5)
Kennisdeling		 (5)
Ziekten&Plagen		
(5)
Bewaring			(4)
Duurzame energie		
(4)
Tuinbouw		(3)
Bos en Natuur 		
(2)
Precisielandbouw		
(2)
Veehouderij		 (2)
Overig			(2)
Veredeling		 (1)
Waterberging		 (1).

Momenteel zijn er bij deze projecten 350
ondernemers direct betrokken. Er worden
verschillende bijeenkomsten gehouden om
de opgedane kennis en inzichten te delen
met andere ondernemers. Alle informatie
en tussenresultaten over de verschillende
gestarte projecten worden gepresenteerd
op de speciaal voor InnovatieVeenkolonien
ontwikkelde website:
www.InnovatieVeenkolonien.nl.
Kortom: in korte tijd is er een enorme dynamiek rond de innovatieontwikkeling van de
landbouw in het gebied ontstaan!
Uitvoering
• Vervolg Startprojecten: De in 2013
gestarte projecten hebben alle een
looptijd tot uiterlijk medio 2015. De
eindresultaten zullen rond die tijd
definitief bekend zijn. Op dit moment is
van een aantal projecten al bekend dat
er een dringende behoefte/wens is voor
een vervolg. Het gaat hierbij om diverse
Bodemprojecten, het project Investeren
in Duurzame Aardappelrassen en de
projectexperimenten op het gebied van
de Vergroening. Het vervolg van deze
projecten is inmiddels ondergebracht
bij de (nieuwe) projectinitiatieven die
verderop bij de projecten zijn beschreven. Daarnaast is de verwachting dat

•

een aantal veelbelovende initiatieven
nog een verlenging nodig heeft om de
kansrijkheid en/of draagvlak verder te
concretiseren. Inschatting is dat het gaat
om een twintigtal projectinitiatieven.
Begin 2015 zal op basis van monitoring worden bepaald of een eventueel
vervolg van de startprojecten relevant is
voor de verdere innovatieontwikkeling.
Monitoring projecten: het is de bedoeling van de diverse lopende innovatieprojecten de kennis en de innovaties
zoveel mogelijk tot waarde te brengen
voor alle agrarische ondernemers in het
gebied. Daarbij willen de onderwijsinstellingen een actieve rol spelen, zowel
in de analyse van de resultaten van de
praktijknetwerken als in de vertaling
naar ondernemers, werknemers en
studenten. In 2014 wordt daarom een
monitoringssysteem ontwikkeld en
wordt gestart met het monitoren van
de lopende projecten. Deze monitoring
loopt door tot 2020 waarmee ook inzichtelijk wordt gemaakt of de gestelde
doelen per 2020 behaald worden.
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4.2 Voldoende Water, Vitale Bodem

Ambitie
Het Veenkoloniale gebied , tussen de Hondsrug
in het Westen en Westerwolde in het Oosten,
omvat ongeveer 80.000 hectare aan met name
landbouwgronden en water.
De ambitie op het gebied van Water is om op
korte termijn te beginnen met het anticiperen
op mogelijke klimaatsveranderingen en op de
vastgelegde landbouwkundige ambitie. Dit
kan door middel van het starten van gebiedsgerichte pilotprojecten (meerdere peilvakken)
om ervaring op te doen in de praktijk.
Communicatie met alle betrokkenen en het
ondersteunen van effectieve kennisdeling zijn
daarbij belangrijk. Door concreet in gebieden
aan de slag te gaan met een maatregel of
combinaties van maatregelen, wordt ervaring
opgedaan die input geeft voor beleidsveranderingen en adequate en onderbouwde bestuurlijke besluiten. Op deze wijze wordt per pakket
van maatregelen duidelijk gemaakt welke
14

partijen meer of minder verantwoordelijk zijn,
en of de geschetste maatregelen effectief zijn
in de Veenkoloniën. Hierop aansluitend worden
de komende jaren projecten gestart die ook
samenhangen met de zorgen om de Bodemkwaliteit en met de Deltaprogramma’s (WB21)
en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Bodem en water zijn nauw met elkaar
verbonden: een goede bodem kan sterk
bijdragen aan het water vasthoudend
vermogen, waardoor minder aanvoer nodig
is vanuit IJsselmeer en de pieken in waterafvoer worden gedempt. Daarnaast buffert
een goede bodem beter waardoor emissies
verminderen en de waterkwaliteit verbetert.
Dit vraagt om een integrale benadering van
bodem en water om tot goede oplossingen
te komen.
Door het intensieve gebruik zijn de veenkoloniale bodems de laatste decennia steeds
armer en stuifgevoeliger geworden. Tegelij-

kertijd vragen de hoge toekomstige ambities
op het gebied van opbrengstverhoging om
een betere bodemkwaliteit. Met dit project
brengen we in kaart welke kennis kan bijdragen aan:
•		het verbeteren van de bodem- en
waterkwaliteit,
• een optimaal ingericht watersysteem op
de gewenste (landbouw) ambities,
• en welke behoefte er nog is aan nieuwe
kennis.
Ondernemersgroepen spelen hierbij een
belangrijke rol om de kennis voor de praktijk
toepasbaar te maken. Ook zullen tools
worden ontwikkeld om de kennis in de
praktijk toe te kunnen passen. Samen met
het praktijkonderzoek en ketenpartijen zal
worden bezien hoe hieraan invulling kan
worden gegeven. Dit project is gekoppeld aan
het Icoonproject Bodem/water in het kader
van de Agro Agenda Noord Nederland.
Uitvoering Water
• Binnen dit project worden maatregelen
onderzocht, getest en ingevoerd die de
risico’s van wateroverlast en watertekort
verminderen, daarbij effectieve en efficiënte inzet van waterbronnen nastrevend met verbetering van de algehele
kwaliteit van water.
• Uitvoering van pilots op het gebied van:

•

a) de vermindering van de doorspoeling,
b) het vergroten van de efficiëntie van
het watergebruik, c) het verhogen van
de watervoorraad in het grondwater en
het oppervlaktewater en d) het optimaliseren van de infrastructuur.
Uitvoering Kaderrichtlijn Water
(KRW): Het waterschap gaat door
met hermeandering/herinrichting
van beeksystemen, het opheffen van
barrières voor vismigratie, aanleg van
nvo’s en het meten van de effectiviteit
van deze maatregelen. Tevens zullen er
extra maatregelen worden genomen ter
verbetering van de waterkwaliteit.

Uitvoering Bodem
• Inventarisatie: Verzamelen van kennis
en inzicht over de verbetering van de
bodemkwaliteit in de Veenkoloniën, op
basis van eerder uitgevoerde projecten/
praktijkonderzoek en lopende trajecten.
Daarbij worden speerpunten en witte
vlekken geïdentificeerd met de regionale
partijen. Resultaat: Innovatievisie en
–agenda ‘Betere bodem Veenkoloniën’;
gereed 2014.
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•

Overdracht en implementatie: kennisdeling door en tussen ondernemers door
jaarlijkse kennis- en praktijkdagen met
demonstraties, workshops en lezingen
gericht op bewustwording en kennisoverdracht (praktische tips en adviezen,
ondernemersgroepen, website, nieuwsbrief, etc.).

•

Ontwikkelen praktisch communicatiemateriaal voor ondernemers (bijvoorbeeld
checklists, beslisbomen, instructievideo’s,
kleine apps, serie tips/korte artikelen voor
vakpers).
Kennisontwikkeling: ontwikkelen van
nieuwe kennis op basis van de praktijkbehoefte.

4.3 Proeftuin Precisielandbouw

Ambitie
Het positioneren van de Veenkoloniën als
experimenteergebied voor precisielandbouw
door het uitvoeren van initiatieven en projecten in de Veenkoloniën en het delen van
kennis. Het realiseren van een centrum voor
precisielandbouw:
• waar praktijkrijpe toepassingen worden
gebruikt, zodat de praktische meerwaarde (in euro’s) kan worden aangetoond.
16

•
•

waar nieuwe toepassingen worden
ontwikkeld, onderzocht en gevalideerd.
waar kennis en ervaringen worden
overgedragen op een wijze die leidt tot
toepassing in de praktijk. Dit zowel naar
ondernemers als naar onderwijs.

Uitvoering
• Ontwikkelen van het centrum met en
door partijen die zich bezig houden met
precisielandbouw toepassingen, werktuigen of diensten. Het plan uitbouwen
zodat er een centrum ontstaat met
regionale en landelijke uitstraling.
• Testen, demonstraties en instructies op
het gebied van precisielandbouw op het
centrum laten plaatsvinden.
• Het ontwerpen van een demobedrijf
op proeflocatie ’t Kompas waar zoveel
mogelijk technieken in de bedrijfsvoering worden ingezet. Hiertoe wordt
geïnvesteerd in nieuwe technieken,
deels in samenwerking met partijen
beschikbaar gesteld op locatie. Precisielandbouw wordt in de managementcyclus geïntegreerd door gebruik te
maken van geo-data, genereren van
plaatsspecifieke adviezen, monitoring
van tijdsinzet, besparingen op inputs
en opbrengsteffecten, etc. en landbouwkundige en bedrijfseconomische
evaluatie.
• Ontwikkeling van nieuwe toepassingen
(meerjarig testen) van een stikstof bijbemestingssysteem in zetmeelaardappelen (uitbouwen/testen van bestaande
toepassing), rijenbemesting met nieuwe
precisietechnieken, opbrengstmeet-

•

technieken en ziektedetectie met
vision-technologie.
Ontwikkelen van cursus- en demodagen
voor ondernemers en onderwijs.
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4.4 Optimalisatie Boerenbedrijf

4.5 Investeren in
			

Ambitie
Dit project geeft concreet invulling aan het
optimaliseren van het productieproces op
het boerenbedrijf. Doel is om schoner en
efficiënter te kunnen produceren. Daarbij
gaat het om het uitwerken van maatregelen die bijdragen aan optimalisering van
maatregelen op het gebied van ICT, Kavels/
Percelen, Logistiek, Duurzame Energie en/of
Samenwerking.
Uitvoering
In 2014 worden de volgende maatregelen
verder uitgewerkt:
• Aanleg van ICT-infrastructuur voor het
kunnen toepassen van innovatieve
technieken op het boerenbedrijf
• Ontwikkeling en gebruik van management ondersteunende technieken
(sensoren, BOS)
• Fysieke maatregelen zoals aanleg tijdelijke opslagplaatsen voor landbouwproducten voor reductie van tarra (vrnl.
18

•
•
•
•
•

grond) bij de verdere verwerking van de
geteelde producten
Kavelverbetering ter verbetering van de
homogeniteit van gronden
Kavelruil voor een efficiëntere logistiek
Opwaardering wegen voor landbouwverkeer
Asbestverwijdering en/of aanleg van
zonne-energie systemen
Collectieve inkoop diensten en
producten

Duurzamere Aardappelrassen

Ambitie
Versnelde ontwikkeling van (zetmeel)
aardappelrassen met hoge zetmeel- en
eiwitopbrengsten. Averis Seeds (100 procent
dochter van AVEBE) en HZPC richten zich op
de ontwikkeling van duurzame rassen die
hoge veldopbrengst combineren met ziekteresistenties. Duurzaamheid op het veld wordt
in belangrijke mate bepaald door opbrengst.
Meeropbrengst bij dezelfde of minder
inputs, levert relatief snel een verbetering
in milieuprestaties op. Er is een jaarlijkse
geleidelijke stijging in veldopbrengst, maar
er is zeker een versnelling nodig. Deze
versnelling zal naast de verbetering van de
landbouwpraktijk bereikt moeten worden
door nieuwe aardappelrassen. De moderne
DNA-technologie maakt dit mogelijk. Het
is de bedoeling versneld tot een doorbraak
met de zogenaamde hybride veredeling te
komen. Naast opbrengstverbetering die het
resultaat is van een complexe samenwerking

van vele eigenschappen, lijkt het op kortere
termijn mogelijk dat vooral ziekteresistentie
versneld ingebracht kan worden in nieuwe
aardappelrassen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen de aardappelziekte (Phytophthora) kan met een goede
resistentiestrategie met circa 80 procent
worden teruggedrongen.
Uitvoering
• Met (DNA)merker-gestuurde veredeling
sneller en efficiënter rassen ontwikkelen. Concreet betekent dit dat merkers
beschikbaar zullen komen voor alle
ziekteresistentie-eigenschappen en
op iets langere termijn merkers voor
zetmeelgehalte en opbrengst
• Investeren in superieure ouderrassen
(geniteurs) is cruciaal. Het is nodig
om een beperkte set van zogenaamde
supergeniteurs te creëren, waarin veel
eigenschappen bijeengebracht zijn en
19

4.6 Solanic

•

•
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waarin bepaalde eigenschappen/genen
ook meerdere keren aanwezig zijn in het
aardappelgenoom, zodat de eigenschap •
na kruisen vaker of altijd in de nakomelingen tot uiting komt
Stroomversnelling van de aardappelveredeling door hybride veredeling. Hybride
veredeling maakt het mogelijk om het
veredelingstraject tot een paar jaar
terug te brengen en de veredeling veel
efficiënter te maken. Daarbij wordt het
mogelijk om in een bestaand bewezen
goed presterend ras nieuwe gewenste
genen toe te voegen door traditionele
kruising. Voor hybride veredeling is
nodig dat zogenaamde inteeltlijnen
worden ontwikkeld. Hoewel dit een
standaard technologie is voor andere
gewassen, zal dit voor aardappels nog
ontwikkeld moeten worden.
Snelle introductie van nieuwe rassen
door grootschalige vermeerdering.
Door in een vroeg stadium van het
kweekprogramma grootschalig in
vitro-vermeerderingstechniek toe
te passen, kan snel en met gezond
uitgangsmateriaal gestart worden.
Voor hybride rassen gaat de vermeerdering via echt zaad. Onderzocht moet
worden in hoeverre voor de productie
ten behoeve van de zetmeelaardappel

zaadwinning dan wel echt pootgoed
noodzakelijk is.
Ter promotie van nieuwe rassen worden
rassendemo’s en/of rassenonderzoeken
gestart om de praktijk vertrouwd te
maken met deze nieuwe rassen. Indien
gewenst geldt dit ook voor de promotie
van het systeem van vermeerdering op
basis van miniknollen.

Ambitie
Met de omschakeling van een pilot-plant
naar een reguliere productielocatie van
nieuwe eiwitten uit de aardappel is door de
AVEBE-dochter Solanic een eerste stap gezet.
AVEBE heeft de ambitie de eiwitproductie
conform de Solanic-technologie verder uit
bouwen. Het huidige proces kan opgeschaald
worden. Dat brengt significant hoge investeringen met zich mee. Daarbij is aanvullend
onderzoek nodig om dit op duurzame wijze
te combineren met de isolatie van andere
hoogwaardige inhoudstoffen uit de aardappel. Voor vele inhoudstoffen zijn isolatiemethoden bekend op labschaal, die commercieel
nog niet toepasbaar zijn.
Het project richt zich op de integratie van
dit type nieuwe processen in het Solanicproces. De uitkomst van dit onderzoek moet
in belangrijke mate gegevens opleveren die
een keuze mogelijk maakt tot opschaling van

het huidige proces, dan wel aanpassing van
de huidige technologie van Solanic op de
aanvullende isolatie van andere componenten mogelijk te maken.
Uitvoering.
De technologische uitdaging is om deze
inhoudstoffen, die vaak zeer goed wateroplosbaar zijn, winbaar te krijgen zonder dat dit
gepaard gaat met hoge kosten voor energie
en/of chemicaliën. Te denken valt aan:
• Winning van glycolakoloiden
• Winning van stikstofhoudende verbindingen zoals peptiden en aminozuren.
• Winning van mineralen voor toepassing
in de land- en tuinbouw.
• Pectines
• Lipiden
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Allerlei nieuwe scheidingstechnieken zullen
getest moeten worden op hun toepasbaarheid
op grote schaal. Hiervoor wordt samengewerkt met kennisinstellingen waaronder de
RU Groningen, TU Delft, Wageningen UR en
technologiebedrijven.

Ter informatie: de uiteindelijke investering
in een full-scale Solanic fabriek, conform het
huidige proces heeft een orde grootte van
60 miljoen euro.

4.7 Potato Power

Ambitie
Dit initiatief richt zich op het valoriseren van
reststromen die vrijkomen bij de productie
van zetmeel uit aardappelen door deze om te
zetten in bio-energie. Hiermee wordt het rendement van de verwerking van zetmeelaardappelen structureel verhoogd. Tegelijk wordt
het gebruik van niet hernieuwbare energiebronnen teruggedrongen. De ontwikkeling
van de technologie voor de biogasproductie
maakt geen deel uit van dit project. Op korte
termijn zal AVEBE investeren in een pilot-plant.
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Uitvoering
Studie naar technologieën voor de terugwinning van mineralen waaronder, maar niet
uitsluitend, membraantechnologie, electrolyse
en fysische scheidingstechnieken. Het project
omvat inventarisatie van mogelijke tech-

nologieën, het vaststellen van een ‘proof of
principle’ door laboratorium studies. Er wordt
samengewerkt met de RU Groningen en
eventueel Wetsus in Leeuwarden.

4.8 Vergroening

De nabehandeling van het effluent van de
biogasvergisting staat nog niet vast.
Dit onderdeel van het Potato Power project
behelst onderzoek naar en implementatie van
de isolatie en terugwinning van mineralen die
afgezet kunnen worden naar de regionale tuinen akkerbouw. De ambitie is om de mineralenkringloop in belangrijke mate te sluiten zonder
dat dit gepaard gaat met de toevoeging van
veel (extra) chemicaliën of energie.

Ambitie
Ontwikkeling van een plan waarmee de
vergroeningseisen van het nieuwe GLB-beleid
worden ingevuld op een manier die past bij
de landbouwstructuur van de Veenkoloniën
(een bouwplan met voornamelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan). Het plan
moet aansluiten op en /of invulling geven aan
belangrijke nevendoelen op het gebied van het
regionale watersysteem (door o.a. buffering),
biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

Het resultaat is een (collectief) pakket aan
maatregelen dat door een boer in de Veenkoloniën kan worden uitgevoerd om een extra
inkomensbron op het bedrijf te genereren en
het gebied daarmee een ‘gewenste’ dienst te
leveren. Te denken valt aan onderhoud en ontwikkeling van (nieuwe) landschap en natuur,
productie van duurzame energie, verbetering
waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid en
verbeteren bodemgezondheid.
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4.9 Nieuwe teelten,
De onderstaande experimenten gaan op één
of meerdere aspecten van verduurzaming in.
Tevens zal worden voortgeborduurd op de
kennis en expertise die met de startprojecten
van het Innovatieprogramma zijn opgebouwd.
Tezamen moeten ze de komende jaren de
ingrediënten vormen voor het hiervoor
genoemde pakket.
Uitvoering
In seizoen 2014 zal een aantal experimenten
worden uitgevoerd die passen bij de veenkoloniale landbouwstructuur. Dit zijn:
• De Groene Zetmeelaardappel: een experimenteel project waarin FAB-randen,
spuitsporen, vrijgespeelde kopakkers en
wijken worden gecombineerd en waarin
wordt verkend in hoeverre ze een bijdrage
kunnen leveren aan de vergroening in de
Veenkoloniën.
• Natte Natuurbraak: met dit experiment
worden de effecten gemeten die Natte
Natuurbraak kan hebben op diverse
natuurwaarden, waterkwaliteit en de
landbouwpraktijk in de Veenkoloniën. Dit
experiment is gericht op het vermeerderen van kennis door een concreet project,
ter voorbereiding op verdere opschaling
en herhaling elders.
• Akkerranden / Agrarische verbindingszones met balans in biodiversiteit: een
24

•

•

experiment voor het ontwikkelen en
beheren van akkerranden in de Veenkoloniën. Ambitie is om een aaneengesloten
netwerk van akkerranden te krijgen in
een zogenaamde AVZ (agrarische verbindingszone).
Verruiming Vruchtwisseling: met dit
praktijkexperiment worden de effecten
van een ruimere vruchtwisseling op de
bodemgezondheid van veenkoloniale
gronden over een periode van 4-5 jaar in
kaart gebracht.
Sluiten kringlopen akkerbouw – veehouderij: samenwerking tussen akkerbouwen veehouderijbedrijven biedt kansen als
het gaat om het optimaliseren van de
groenvoedervoorziening, uitwisseling van
mest/mineralen, verruiming van
het bouwplan. Na een korte deskstudie
worden in een praktijkexperiment de
effecten in kaart gebracht en doorgerekend op economische meerwaarden.

			

nieuwe markten

Ambitie
De introductie van uien en de areaalgroei van
cichorei laat zien dat er mogelijkheden zijn voor
nieuwe gewassen in de Veenkoloniën. De teelt
van eiwithoudende gewassen op regionale
schaal biedt kansen. In enkele projecten wordt
gewerkt aan de verbetering van de teelt van soja
en lupine. Door opbrengstverbetering worden
deze gewassen in bouwplanverband economisch interessant. Door een regionale afzetketen
te vormen (bijv. in samenwerking met Agrifirm)
wordt een gesloten kringloopgedachte bevorderd. Mogelijk kunnen (nieuwe) teelten van
eiwitgewassen deel uitmaken van de vergroeningsagenda in het kader van het GLB.
De winning van eiwitten zal onderzocht moeten
worden. In ruwe vorm is bijvoorbeeld sojaeiwit slechts geschikt voor veevoeding. Naast
technologische aspecten van de winning zullen
eiwitten, waaronder nieuwe type eiwitten uit
niet-reguliere eiwitgewassen zoals gras,

onderzocht moeten worden op hun kwaliteit
voor zowel veevoer als humane voeding. Het
vaststellen van de nutritionele kwaliteit is
daarbij zeer belangrijk. Verwaarding van de reststromen van de eiwitwinning is onderdeel van
het project.
Uitvoering
• Lupine in de Veenkoloniën: ontwikkelen
en implementeren van food en feed
lupine-productie en verwerkingsketen
voor hoogwaardige producten. Innovatie lupineketen is een vraaggestuurd
open innovatie project, van en door het
bedrijfsleven waar kennisinstellingen
uitgenodigd worden hun kennis te benutten en in samenwerking met het bedrijfsleven verder tot waarde te brengen.
Innovatie lupineketen bestaat uit zowel
basisonderzoek ten behoeve van de hele
keten als (regionale) valorisatie voor de
25

4.10 PlantValue
•
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deelnemende MKB om de gevonden
resultaten te vertalen en implementeren
als nieuwe business kansen.
Noord-West Europese soja: kansen voor
een eigen Europese eiwit voorziening. Dit
project heeft tot doel het verhogen van
de opbrengst van de huidige soja rassen
tot een niveau waarbij het voor akkerbouwers in de regio kan concurreren met
andere gewassen (minimale opbrengst
4,5 ton per jaar). Regionale (Noord West
Europese) soja is een extra (duurzaam)
gewas dat akkerbouwers kunnen gebruiken in de gewasrotatie. De inspanningen
in dit project leveren nieuwe soja rassen
op die geschikt zijn in het Noord-West
Europese zeeklimaat. De non-gm (=niet
genetisch gemodificeerde) soja vindt
naast afzet voor veevoer, ook afzet in de
foodindustrie (tofu, soja melk, ingrediënt
bakkerij) indien het eiwit-percentage toereikend is. Het is een innovatieve opgave
om op basis van kennis van genetica en
kennis van teelt management betere soja
rassen te ontwikkelen. Nieuwe rassen
die én geschikt zijn voor het Noord West
Europese klimaat én voor akkerbouwers
aantrekkelijk zijn te verbouwen. Daarnaast biedt het nieuwe mogelijkheden
voor samenwerking tussen de melkveehouderij- en de akkerbouwsector.

•

Verwaarding van nieuwe teelten:
ontwikkelen van eiwit preparaten en/of
eiwitverrijkte fractie uit gewassen. Hiertoe zullen gebruikelijke routes vergelijkbaar aan de sojaverwerking onderzocht
worden. Maar ook de winning van zuivere
eiwitfracties die nog functioneel en/of
biologisch actief zijn maakt onderdeel
uit van het project. Doel is ook om de
nutritionele en functionele kwaliteit vast
te stellen van bepaalde eiwitten.

Ambitie
PlantValue richt zich op de transitie naar
een Bio-based Economy en draagt bij aan de
Noordelijke speerpunten Healthy Ageing en
Agribusiness. Deze thema’s zijn onderdeel
van het Topsectoren (Agro & Food) beleid en
geven de Nederlandse agro-economie een
voorsprong naar nieuwe ketens, markten en
verdienmodellen. Daarnaast biedt de nieuwe
teelt van bijvoorbeeld medicinale planten
een perspectief voor teeltwisseling en dus
toegevoegde waarde aan de biodiversiteit.
Het telen van gewassen voor de verwerkende
industrie zoals de farmaceutische industrie
vraagt om innovatieve teeltkennis en kennis
van nieuwe productieketens (verwerking en
bioraffinage). Dit geeft een verrijking van
het kennisniveau van de agro-ondernemers
en verwerkende industrie in de diepte en de
breedte. De verbinding van kennis over glastuinbouw en akkerbouw zal een doorbraak
geven, die gekoppeld is aan de regionale
industrie.

Verwaarden van plantinhoudstoffen is belangrijk als economische impuls van de Veenkoloniën. Verschillende ondernemers uit de
keten hebben samen met kennisinstellingen
en adviesorganisaties het Innovatieplatform
Biobased & Agribusiness - PlantValue (gebaseerd op de verwaarding van plantinhoudsstoffen) opgericht. Het doel van dit platform
is het ontwikkelen van duurzame economische bedrijvigheid door het realiseren van
hoogwaardige en marktgestuurde productieketens voor de verwerkende industrie (o.a.
voeding, farma, fijn chemie en cosmetica).
Dit platform geeft vorm aan de onderlinge
samenwerking tussen primaire poductie,
toeleveranciers en verwerkende industrie. Er
is een dynamisch vitaal netwerk gebouwd,
waarin consortia op basis van businesscases
uitvoering geven aan ontwikkeling. Een
belangrijke partij daarbinnen is de Proeftuin
(BCK) in Klazienaveen. Door de betrokkenheid van bedrijfsleven, kennisinstellingen en
27

4.11

Kennisnetwerk Veenkoloniën

overheid laat PlantValue de potentie van de
gouden driehoek zien.
UItvoering
Ontwikkeling van Business cases op gebied
van:
• Glastuinbouw / Akkerbouw & Farma
• Agro & Ingrediënten voor Voeding en
Cosmetica
• Plantaardige eiwitten en bio-bouwstenen voor Vezel- en fijn chemie
• FytoChemie: Verwaarden inhoudstoffen
houtachtigen.
• Mycelium: Opwaarderen reststromen
• Gebruik van biostromen uit tuinbouw
voor verlaging ziektedruk in (bodem)
• Verwaarden van akkerranden voor
farmacie en voedingsupplementen
• Kruiden (tuinbouw/akkerbouw): aanleg
demolocatie biobased toepassingen,
netwerken en businesscase.

Ambitie
De afgelopen jaren is er een sterke betrokkenheid opgebouwd tussen kennisinstellingen als Wageningen UR, AOC Terra en Van
Hall Larenstein bij regionale vraagstukken
in de Veenkoloniën. Zo is, onder de vlag
van de Agenda voor de Veenkoloniën,
vanaf 2008 een Kenniswerkplaats actief,
waar studenten, docenten en onderzoekers
meewerken aan oplossingen voor regionale
vraagstukken. We willen de relaties met de
kennisinstellingen de komende jaren verder
versterken en uitbouwen gericht op InnovatieVeenkolonien.
Uitvoering
• Kenniswerkplaats Veenkoloniën: de
Kenniswerkplaats Veenkoloniën is
een samenwerking tussen kennis- en
onderwijsinstellingen (VHL, AOC Terra,
Wageningen UR) en de regio Veenkoloniën. Voor de periode 2014-2015 is
afgesproken dat de Kenniswerkplaats

28

•

Veenkoloniën integraal onderdeel
wordt van InnovatieVeenkolonien. Dit
betekent dat vraagstukken passen bij
de projecten zoals beschreven in het
innovatieprogramma. Maar ook dat het
Innovatiecentrum te Valthermond als
uitvalsbasis voor de activiteiten van de
Kenniswerkplaats Veenkoloniën wordt
benut.
Centre of Expertise (HBO) en Centrum
voor Innovatief Vakmanschap (MBO): de
onderwijsinstellingen hebben van de
Rijksoverheid de mogelijkheid gekregen
een Centre of Expertise (HBO) en een
Centrum voor Innovatief Vakmanschap
(MBO) op te zetten voor de akkerbouw
in Noord-Nederland. Wageningen URPPO krijgt via de praktijknetwerken de
mogelijkheid om kennis over bodem en
opbrengst te verdiepen. De centra sluiten aan bij thema’s van de innovatieagenda (precies produceren, vergroening, nieuwe teelten, bodem en on29

•
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dernemerschap). In 2014 wordt verkend
welke mogelijkheden er zijn om deze
centra te koppelen aan InnovatieVeenkolonien.
Professionaliseren Ondernemerschap:
naast de gevolgen van het nieuwe GLB
zullen het verdwijnen van het melkquotum in 2015 en het suikersysteem
in 2017 een sterke invloed hebben op
de prijsvorming van gewassen (waaronder groenvoeders) en de vraag naar
landbouwgrond. Om de betekenis van
deze ontwikkelingen voor de Veenkoloniale ondernemer in kaart te
brengen zal enerzijds een verkennende
studie naar de (mogelijke) gevolgen
worden uitgevoerd, anderzijds zal met
een groep akkerbouwers een pilot gericht
op de bedrijfsstrategie worden gestart,
in samenwerking met accountantskantoren, PPO en LEI. Voor het professionaliseren van het ondernemerschap zal in 2014
ook worden verkend of het mogelijk is
om de opleiding AD Ondernemerschap
(HBO) in de regio te organiseren.
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FINANCIËN

Project

Investering*

Betrokken partijen

Follow up Startprojecten
Voldoende Water, Vitale Bodem

1.000.000
5.500.000

Proeftuin Precisielandbouw

2.000.000

Optimalisatie Boerenbedrijf
Investeren in Duurzamere
Aardappelrassen
Solanic**
Potato Power
Vergroening

5.000.000
10.500.000

Nieuwe Teelten, nieuwe Markten

4.000.000

PlantValue

2.250.000

Kennisnetwerk Veenkoloniën

1.000.000

Ondernemers
LTO Noord, Wageningen UR - PPO, HLB, LBI,
Boer&Verstand, DLV Plant, Keten-partners,
BLGG, Altic, Hunze en Aa’s, LTO, Agrifirm
Agrifirm, AVEBE, Suiker Unie, Limetri, HLB,
Agrometius, Dacom, SBG, Yara,
Agriconnect, DLV Plant, Wageningen UR
LTO Noord
AVEBE, HZPC, RUG,
Wageningen UR, HANN
AVEBE
AVEBE
Agrifirm, Wageningen UR - PPO, ANOG, ANV
Drenthe, LTO Noord
Agrifirm, Wageningen UR - PPO, Kiemkracht
Proleaf, AVEBE
Biobased en Agri Emmen, HLB, RuG, Hanze, DLV
Plant, Stolk, BSG Emmen
Agenda voor de Veenkoloniën, Van Hall Larenstein, AOC Terra, Wageningen UR - PPO

Totaal

5.000.000
1.500.000
5.000.000

42.750.000

* het betreft hier de totale investeringen in de
projecten voor de periode tot 2020
**Totale Solanic-project: 60 mln euro
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ORGANISATIE

Voor de uitvoering van het Innovatieprogramma
beschikt InnovatieVeenkolonien over de volgende
projectorganisatie en faciliteiten:
Programmabureau
Het programmabureau, onder leiding van K.
Munneke is, met ondersteuning van partijen, is
primair verantwoordelijk voor de uitvoering van
het Innovatieprogramma. Taakonderdelen van het
programmabureau zijn: programmamanagement,
projectcoördinatie, communicatie en administratieve ondersteuning.
Regiegroep
De eindverantwoordelijkheid voor InnovatieVeenkoloniën berust bij de Regiegroep InnovatieVeenkolonien onder voorzitterschap van J. Russchen,
directielid Avebe. De Regiegroep stelt beleid en
doelstellingen vast en toetst de uitvoering en
behaalde resultaten. De leden van de Regiegroep
zetten zich in voor het bouwen van een sterk
netwerk rond InnovatieVeenkoloniën op bestuurlijk en besluitvormend niveau. Alle partners die
participeren in InnovatieVeenkolonien worden vertegenwoordigd in de
Regiegroep InnovatieVeenkolonien.

• namens Primaire Sector: D.J. Beuling (LTO Noord )
• namens Agrarische Bedrijfsleven: P. Bruinenberg
(AVEBE)
• namens Agrarische Natuurverenigingen: N.
Sterenborg (ANOG)
• namens de Waterschappen: H. Sinnema (Water
schap Hunze en Aa’s)
• namens Rijksoverheid: J. Verhulst (Min. EZ)
• namens Onderzoek: C. de Visser (Wageningen UR)
• namens Onderwijs: W. Cnossen (AOC Terra )
Aan de Regiegroep zijn drie onafhankelijke adviseurs
verbonden.
Innovatiecentrum Veenkoloniën
In 2014 is onder de vlag van InnovatieVeenkolonien
de proefboerderij te Valthermond omgebouwd tot
het “Innovatiecentrum Veenkoloniën”. Dit is hét
trefcentrum voor innovatoren vanuit de 4O’s (ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid). Het
Innovatiecentrum biedt de volgende faciliteiten: a)
vergader- en ontmoetingslocatie voor de vier O’s,
b) centrum voor studiebijeenkomsten, excursies,
themadagen etc., c) huisvesting programmabureau
InnovatieVeenkoloniën en d) uitvoeren van praktijken wetenschappelijk onderzoek.

De samenstelling van de Regiegroep is als volgt:
• namens Lokale en Regionale Overheden:
B. Galama (gemeente Stadskanaal)
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Partners van InnovatieVeenkoloniën zijn:
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Technologie en Big Data kunnen de bedrijfsvoering ondersteunen en boeren,
consumenten en bewoners verbinden.

KETENAANPAK
Sterke ketens in de
zuivel en de akker
bouw spelen in op de
wensen van de markt
en de samenleving

TECHNOLOGIE
Technologie en BigData kunnen
de bedrijfsvoering ondersteunen
en boeren, consumenten en
bewoners verbinden

TRANSITIE
AANPAK
Een succesvolle
transitie is een
verantwoordelijkheid
van alle betrokkenen in
de keten en het gebied

GEBIEDSAANPAK
Ieder gebied is uniek
in grondsoort, grond
gebruik, landschap en
biodiversiteit

Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030

DE KERNKWALITEITEN WAAR WIJ NAAR STREVEN
Ruimte, meer diversiteit in:

Verbonden met de samenleving:

• Primaire bedrijven
•	Landschappen
•	Biodiversiteit
•	Markten
•	Ketens

•	Ketenpartijen, primaire landbouw, NGO’s,
ketenpartijen, overheden en kennisinstellingen
verbinden zich aan de realisatie
•	Ondernemers weten wat er leeft in hun omgeving en
in de markt en spelen daarop in
•	Iedere ketenpartij verantwoordt zich over
kernkwaliteiten en belangen

 chone lucht / Schoon water / Vruchtbare
S
bodem:
•	Er geen emissie meer plaatsvindt van
gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen
• Ketens klimaatneutraal zijn
•	Kringlopen in de primaire productie per gebied zo
goed mogelijk gesloten zijn
•	Het bodemecosysteem in heel Noord-Nederland op
orde is

Rijk cultuurlandschap:
•	Alle ondernemers (in alle schakels) dragen bij aan
versterken landschap en biodiversiteit
•	Geen boerenlandsoorten op de rode lijst

Vitale primaire bedrijven

Vitaal platteland

• 	Bedrijven bestaan over 2 generaties nog
•	Bedrijven spelen in op veranderingen van de markt
•	Onafhankelijk van GLB-toeslag

•	Iedere ondernemer en medewerker in de landbouw is
actief in lokale verenigingen
•	Landbouwproductie is schoon, stil en veilig (ook op de
weg)
•	Platteland Noord Nederland is in trek als woonomgeving
(huizenprijzen stijgen meer dan gemiddeld)

Vitale ketens
•	Minimaal 40% volume in topsegment van de markt
•	Toonaangevend in gezonde voeding, voeding rijk aan
mineralen en vitaminen
•	Realiseren 15% van het BRP
•	Werkgelegenheid gelijk aan nu
•	5% van de omzet naar R&D

Vitale natuur
•	Biodiversiteit draagt bij aan hogere opbrengsten in de
landbouw
•	Landbouw heeft een positief effect op biodiversiteit
•	Er staan geen boerenlandsoorten op de rode lijst

Schone lucht

Vitale natuur
Schoon water

Vruchtbare bodem

Vitaal platteland

Rijk landschap

Verbonden
met de
samenleving

Vitale ketens

Ruimte

Vitale primaire bedrijven
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Voorwoord

De land- en tuinbouw en visserij in Nederland weten zich steeds te
vernieuwen. Ons land is op dit gebied toonaangevend in de wereld.
Ik ben getroffen door de vele talenten en ideeën en door die bijzondere
kracht om te vernieuwen. Daar is ook internationaal veel bewondering voor.

Wie een grote voorsprong heeft kan en moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de
toekomst van de land- en tuinbouw en visserij. Want hoe mooi onze resultaten ook zijn,
de manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat
verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar.
Hoe kunnen we het dan wel volhouden? Daarover heb ik de afgelopen maanden veel met
heel verschillende mensen uit de samenleving gesproken. Al deze mensen bleken, vaak met
passie en vanuit grote betrokkenheid, bereid om zeer open over de toekomst na te denken.
We hebben ook gesproken over de waarden onder de landbouw, onze voedselproductie en
onze natuur, over de belangen en de rol daarbij van de overheid, van wie wordt verwacht
de koers aan te geven en overeenkomstig op te treden.
Deze visie is van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar kon niet
tot stand komen zonder veel gesprekken en discussies met mensen uit de samenleving,
en niet zonder overleg met bewindspersonen van onder meer Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken en Klimaat. De resultaten van die gesprekken zijn erin
verwerkt.
We kwamen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen
veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers
voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde
onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend
antwoord op. Het is een omslag waar ook praktijkervaring mee is opgebouwd en steun
voor is in de samenleving. Daar wil ik op voortbouwen.
De omslag naar kringlooplandbouw en wat het van ons zal vragen treft u in de visie op
hoofdlijnen. Hoe we dit gaan doen is aan ons allemaal.
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Boeren, tuinders en vissers staan ook na de omslag aan de basis. Het is met name voor hen
een grote uitdaging en zal veel van hen vragen. Veel van hen zijn ertoe bereid en gemotiveerd.
Dat heb ik ook teruggezien in de media en in opinieonderzoek, zoals in ‘De Staat van de
Boer’ van Trouw. Zij verdienen daarbij onze steun en sympathie.
‘Vertrouwen in de toekomst’ is het motto van dit kabinet. Ik heb er veel vertrouwen in dat we
toe kunnen werken naar kringlooplandbouw, en dat we daar samen met boeren, tuinders
en vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen onze weg in vinden.

Carola Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Landbouw, tuinbouw en visserij dragen veel bij aan de Nederlandse
welvaart. Het zijn sectoren die steeds weer innoveren en leidend zijn in
de wereld. De partijen in deze sectoren zijn nauw met elkaar verweven:
de boeren, tuinders en vissers als primaire producenten, de vele leveranciers,
de banken, de toeleverende en verwerkende bedrijven, de exporteurs en
de handel die de producten in de keukens brengt van de Nederlandse

1. WAAR
STAAN WE?

huishoudens, de horeca en de grootgebruikers, zoals bedrijfsrestaurants.
Deze ketens van producent tot consument functioneren heel efficiënt en tegen lage kosten.
Zij worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. De meeste
professionals in deze keten hebben hun opleiding gehad op een van de specifieke middelbare
of hogere beroepsopleidingen. Dankzij dit hechte onderwijs- en onderzoekstelsel kunnen
nieuwe inzichten en technologieën snel toepassing vinden en behoudt Nederland steeds
een kennis- en productievoorsprong.
Kenmerkend in deze sectoren zijn ook de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging,
die leiden tot schaalvergroting. Dit gaat in de markt gepaard met kleine, soms zelfs
negatieve marges waar veel agrarisch ondernemers mee te maken hebben. Het gevolg
hiervan is dat de sector in economisch opzicht kwetsbaar is. Dat blijkt uit de grote
fluctuaties in de inkomens van boeren en tuinders en grote inkomensverschillen tussen
en binnen de sectoren. Sommige boeren ontvangen voor Nederlandse maatstaven lage
arbeidsinkomens en een relatief laag rendement op eigen vermogen.

Landbouw, tuinbouw en visserij dragen
veel bij aan de Nederlandse welvaart.
Het zijn sectoren die steeds weer innoveren
en leidend zijn in de wereld.

10 | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Kostenverlaging en productieverhoging leiden ook tot druk op de leefomgeving. Dit is in
Nederland ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de
aantrekkelijkheid van het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking
en de afname van de agrarische beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen
boeren en burgers. De laatsten weten weinig meer over de herkomst van hun voedsel.
Dit leidt ertoe dat boeren en tuinders zich niet altijd gewaardeerd voelen voor het
voorzien in het dagelijks eten en drinken van mensen.
Ook voor de visserij geldt dat vissers waardering verdienen voor hun ondernemerschap en
de producten die ze op de markt zetten. Visserij vormt vaak van oudsher de economische
basis van een dorp of stad en is cultuurhistorisch verbonden met haar omgeving. Er lijkt
echter steeds minder ruimte te komen voor visserij. Op de Noordzee wordt ruimte gevraagd
voor het opwekken van duurzame energie en natuurwaarden leggen beperkingen op aan
visserijactiviteiten. De discussies in Europa over de pulsvisserij en de aanlandplicht leiden
tot onzekerheid voor de visser als ondernemer.

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn
volop in beweging en willen tegemoetkomen
aan wat de samenleving, de natuur,
de bodem, het water en het ecosysteem
van hen vragen.

Er zijn dus redenen genoeg om na te denken over een structurele verandering in de positie
van de primaire sector in de samenleving. Er zijn gelukkig al veel mensen en bedrijven die
verandering in de praktijk brengen. De melkvee- en zuivelsector heeft al een streefbeeld
opgesteld om in de bedrijfsvoering mineralenkringlopen beter te sluiten, veevoer meer
lokaal te produceren en meer ruimte te bieden voor weidegang. Een groeiend aantal boeren,
individueel of in regionaal verband, verhoogt de biodiversiteit op zijn land. De veehouderij
en de transportsector nemen steeds meer maatregelen met het oog op dierenwelzijn.
Nieuwe technologie draagt bij aan nog hogere voedselveiligheid en aan lagere milieudruk.
De veredelingssector is al bezig gewassen aan te passen aan het veranderende klimaat en
aan de vraag naar een meer duurzame productie.
Precisielandbouw maakt een heel zuinig gebruik van hulpstoffen mogelijk. De visserijsector
heeft toonaangevende innovaties doorgevoerd (zoals de pulsvisserij) die leiden tot zowel
kostenverlaging als verbetering van de biodiversiteit.
Het blijft al lang niet meer niet bij losse initiatieven: er zijn snelgroeiende samenwerkingsverbanden als het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het deltaplan agrarisch waterbeheer,
verduurzaming van de visserij door het MSC-keurmerk, bewegingen rond weidemelk en
nieuwe vormen van pluimveehouderij, Boer Bewust, Stichting Veldleeuwerik, Beter Leven
Keurmerk en nog veel meer. Landbouw, tuinbouw en visserij zijn volop in beweging en
willen tegemoetkomen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het
ecosysteem van hen vragen. Maar ze zitten ook – als het ware – gevangen in het huidige
productiesysteem, dat niet toekomstbestendig is. Hoe komen ze daaruit? Wat zijn de
uitdagingen?

12 | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden | Nederland als koploper in kringlooplandbouw

| 13

De landbouw, tuinbouw en visserij zijn onmisbare sectoren. Boeren, tuinders
en vissers voeden de mensen. Zoals dit nu – wereldwijd – gebeurt, is echter
niet vol te houden. De aarde kan de last van de huidige productiemethoden
en consumentengedrag niet langer dragen. De Verenigde Naties hebben
Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgesteld, die bedoeld zijn om dit
fundamenteel op te lossen. Nederland heeft volop meegewerkt aan het
opstellen van die doelen en onderschrijft ze volledig.
Het goede nieuws is dat de Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij bij uitstek geschikt
zijn om een leidende rol te spelen in de veranderingen die nodig zijn. Dat danken wij aan
het goed ontwikkelde ondernemerschap, onze ervaring met efficiënte en technologisch
hoogwaardige productie, onze goede instellingen voor onderzoek en onderwijs en de grote
bereidheid tot samenwerken.

2. ONZE
UITDAGINGEN

De uitstoot van broeikasgassen zal in de hele wereld drastisch omlaag moeten. Het kabinet
heeft concrete doelen voor de Nederlandse land- en tuinbouw en het grondgebruik vastgesteld.
Bedrijven en organisaties in de landbouwsector zijn in het kader van het opstellen van een
Klimaatakkoord al met elkaar in gesprek om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen:
bij elkaar minstens 3,5 megaton CO₂-equivalenten minder in 2030. Klimaatvriendelijk
werken is de nieuwe norm. Nederland kan daarin het voortouw nemen. Om te beginnen
zullen de afspraken worden uitgevoerd die in het Klimaatakkoord worden gemaakt.
Daarnaast is er de noodzaak om in Nederland en wereldwijd zorgvuldiger gebruik te maken
van grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving. De Nederlandse agrofoodsector is sterk afhankelijk van de import van grondstoffen en basisproducten uit andere
werelddelen. Die worden daar niet altijd op een duurzame wijze gewonnen en geproduceerd.
Dat moet anders.

Boeren, tuinders en vissers zijn onmisbaar en
voeden de mensen. Zoals dit nu - wereldwijd gebeurt, is echter niet vol te houden.
14 | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Tegelijk zullen we een einde moeten maken aan verspilling die plaatsvindt bij verschillende
schakels in de voedselketen: van de primaire productie tot de afvalemmers in de Nederlandse
keukens. Verspilling is onnodig en schadelijk: het doet geen recht aan de waarde van de
natuur en aan de mensen die het voedsel hebben gemaakt, het leidt tot onnodige kosten
en het vernietigt kostbaar materiaal dat heel goed een plaats in de voedselkringloop kan
hebben.
De duizenden ondernemers in de landbouw, tuinbouw en visserij die hard werken voor
ons voedsel, doen dat vaak onder economisch moeilijke omstandigheden. De individuele
producent heeft nogal eens een zwakke positie ten opzichte van zijn grote afnemers.
Hij loopt vele risico’s, van wisselvallig weer en dier- en plantenziekten tot een volatiele
markt. Boeren, tuinders en vissers zijn hardwerkende ondernemers en zij verdienen een
solide positie in de keten. Er moet een goed inkomen voor hen zijn en een vooruitzicht
dat zij hun bedrijf aan een volgende generatie kunnen overdragen.
Consumenten die weten waar hun voedsel vandaan komt en daardoor respect hebben
voor producent en product, kunnen hieraan bijdragen. Dat helpt om tot minder verspilling
en een eerlijker prijs voor de producenten te komen. Korte ketens brengen boeren en
burgers dichter bij elkaar. Een gezonde leefomgeving waarin boeren en burgers goed met
elkaar kunnen samenleven blijft ook een belangrijk thema.
Natuur is van waarde voor ons allemaal en voor de landbouw in het bijzonder. Het mag
niet langer zo zijn dat landbouw en natuur tegenover elkaar staan en dat landbouw de
biodiversiteit onder druk zet. Landbouw en natuur horen bij elkaar en die relatie moet
sterker, organischer worden dan zij nu is. De landbouw heeft een belangrijke sleutel in
handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Maar dat kan zij
alleen waarmaken als het hele systeem en alle deelnemers daarin, van boer tot burger,
meewerken.

De landbouw heeft een belangrijke sleutel
in handen voor verdere verbetering van
natuurwaarden in Nederland. Dat kan zij
alleen waarmaken als het hele systeem en
alle deelnemers daarin meewerken.

16 | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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3.NAAR
KRINGLOOPLANDBOUW

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een geweldige staat van dienst
als het gaat om hoe voedsel efficiënt kan worden geproduceerd. Dit is een
ideale uitgangspositie om uit te groeien tot koploper in ‘volhoudbare’
benutting van grondstoffen, tot koploper in kringlooplandbouw.
Tevens sluit het goed aan bij de inzet van dit kabinet op circulaire economie.
Ons huidige systeem van landbouw is een keten waarvan de schakels bestaan uit actoren
die ieder zo handelen dat zij er economisch het beste uit komen. Elke partij benut de
grondstoffen die haar ter beschikking staan, verwerkt die tegen de laagste kosten en
met de hoogste opbrengst. Maar de afzonderlijke partijen kijken nog onvoldoende naar
het systeem als geheel. Ook de regelgeving is vooral gericht op delen van het systeem.
Dat is ernstig, want in het systeem zitten veel lekken, verkwistingen, inefficiënties en
andere ongewenste effecten. Voorbeelden hiervan zijn het weglekken van mineralen uit
de bodem en het niet nuttig gebruiken van de grote reststromen van de productie. Dit is
onhoudbaar, want we hebben maar één aarde met een beperkte voorraad hernieuwbare
grondstoffen. Bovendien brengt deze productiewijze schade toe aan het ecosysteem
doordat zij biodiversiteit onder druk zet, leidt tot verontreiniging van bodem, water en
lucht en de aarde verandert in een broeikas die op den duur grote delen ervan onleefbaar
en improductief maakt.

Het moet dus anders: van voortdurende
verlaging van de kostprijs van producten naar
voortdurende verlaging van het verbruik van
grondstoffen. Die omschakeling is mogelijk.
De visserij kent mondiaal een vergelijkbaar patroon, waarin de individuele ondernemer
uit onmacht niet kan bijdragen aan een duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal, wat kan
leiden tot overbevissing.
Het moet dus anders: we moeten van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten
naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere
benutting in kringlopen.
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Die omschakeling is mogelijk. Het vraagt dat wij het huidige systeem veranderen door toe
te werken naar kringlooplandbouw als de ecologisch en economisch vitale, gangbare
productiewijze. Die productiewijze dient gebaseerd te zijn op de economische kracht van
samenwerking tussen partijen in de agrosector en op steun en vertrouwen van maatschappelijke organisaties. Voedselveiligheid blijft natuurlijk voorop staan.
De huidige keten – met een begin, een einde en lekken in schakels – moeten we veranderen
in een systeem met minimale onnodige verliezen. Landbouw, tuinbouw en visserij
worden dan onderdeel van een circulair voedselsysteem.
De inzet van het kabinet is dat kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 1
op een zo laag mogelijk – nationaal of internationaal – schaalniveau zijn gesloten en
dat Nederland koploper is in kringlooplandbouw. Om dit perspectief te realiseren stelt
het kabinet drie aanvullende doelen voor een sterk, duurzaam voedselsysteem:

1

De economische positie van
boeren, tuinders en vissers
in de keten moet zo worden,
dat zij in de kringlooplandbouw
een goed inkomen verdienen,
kunnen innoveren en gezonde
bedrijven in stand kunnen
houden en door kunnen geven.

1

2

Onze waardering voor voedsel
moet groter worden. Dat geldt
voor individuele consumenten,
voor grootgebruikers en voor
horeca. Verspilling is uit den
boze. De afstand tussen primaire
producenten en burgers moet
kleiner worden.

3

Nederland moet een prominente
rol houden in de vernieuwing
van productiemethoden, zowel
in eigen land als op wereldwijde
voedselmarkten. Met onze kennis
en producten kunnen we voor
andere landen een voorbeeld zijn
in het efficiënt produceren van
voedsel in kringlopen zodat schade
aan het ecosysteem (water,
bodem, lucht) voorkomen en
hersteld wordt.

Deze visie hanteert 2030 als streefdatum. Dat laat onverlet dat er op tal van onderwerpen al concrete afspraken zijn gemaakt
met andere jaartallen als einddatum. Deze afspraken blijven staan. Een voorbeeld hiervan is de Kaderrichtlijn Water die als
streefdatum 2027 heeft.
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Het is duidelijk dat de overgang naar kringlooplandbouw een ingrijpende keuze is die niet
van de ene op de andere dag wordt gemaakt en die van velen bereidheid vraagt tot
ingrijpende veranderingen: van de financiering van investeringen tot de dagelijkse
praktijk op de bedrijven en de keukenpraktijk van consumenten.
Het is gelukkig ook op allerlei plaatsen zichtbaar dat dit veranderingsproces al is begonnen.
De koplopers die daarmee bezig zijn, krijgen vanaf nu een stevige steun in de rug voor de
innovaties, experimenten en kringloopinvesteringen die zij de afgelopen jaren al tot stand
hebben gebracht. Die koplopers zijn overal te vinden, zowel bij de agrarische bedrijven als
bij de internationaal opererende industrieën. Zij geven al de goede richting aan en zijn
inspiratiebronnen voor anderen.

De huidige keten moeten we veranderen
in een systeem met minimale onnodige
verliezen. Landbouw, tuinbouw en visserij
worden dan onderdeel van een circulair
voedselsysteem.
In dit hoofdstuk werken we de overgang van keten- naar kringlooplandbouw op hoofdlijnen
uit. Dat doen we door in paragraaf 3.1 de kenmerken van kringlooplandbouw te behandelen
en in de volgende paragrafen de drie randvoorwaarden voor de beoogde omslag.

3.1 De kenmerken van kringlooplandbouw
In een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouw, veehouderij en tuinbouw in
de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens. Die circulaire ketens kunnen verschillend zijn ingericht:
binnen een bedrijf, een regio, Nederland of grensoverschrijdend. Het motto is: lokaal wat
kan, regionaal of internationaal wat moet. Resten uit de agrarische sector en de voedselketen (gewasresten, voedselresten, procesafval, mest, compost) worden opnieuw benut
of verwerkt tot nieuwe (hulp)producten. Kringloopbedrijven verbruiken zo min mogelijk
energie en gebruiken zo veel mogelijk hernieuwbare energie.
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Vee wordt in de eerste plaats gevoed met gras, voedergewassen of gewasresten van het
eigen bedrijf of uit de directe omgeving en resten uit de voedingsindustrie. De grond
gebondenheid – de band tussen de bedrijfsvoering en de grond die voor landbouw
beschikbaar is – wordt weer sterker en de ondernemer kan beter rekening houden met
de cultuurhistorische waarden van het landschap.

De bodemstrategie die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden 2, gaf al het belang
aan van goede bodemkwaliteit voor verschillende maatschappelijke opgaven. Deze
strategie is daarmee een van de bouwstenen voor kringlooplandbouw. Aspecten die het
functioneren van de bodem vooral bepalen zijn: beheer van organische stof en bodemvruchtbaarheid, beheer van bodemstructuur en beheer van bodemleven en weerbaarheid.
Bodembeheer is daarmee ook cruciaal voor het (zoet)waterbeheer, met name bij het
voorkomen van schade door droogte of wateroverlast.

Bij het bodembeheer wordt toegewerkt naar het toepassen van bewerkte dierlijke mest
en steeds minder kunstmest. Akkerland en weilanden krijgen zo hoogwaardige organische
mest op basis van gewasresten of dierlijke mest. Daarmee neemt de nu nog belangrijke rol
van kunstmest steeds verder af. Doordat een einde komt aan het gebruik van kunstmest
op basis van fossiele schaarse grondstoffen (fosfaat, kalium, aardgas), worden ook
broeikasgasemissies uit de productie van kunstmest verder teruggedrongen.

Veehouderij
De veehouderij levert in de kringloopbenadering een belangrijke bijdrage aan efficiënt
grondstoffengebruik. De inzet van het kabinet voor de periode tot 2030 is de nutriëntenkringlopen in de veevoeding te verkleinen en op het laagst mogelijke niveau te sluiten.
Daarnaast streeft het kabinet, ook in de veehouderij, naar het zo veel mogelijk voorkomen
van verliezen van voedsel, reststromen, koolstof, energie en water. In de genoemde periode
vindt een omslag plaats waardoor veehouders steeds meer voer gebruiken dat zij zelf
hebben geteeld of hebben aangekocht van bij voorkeur lokale of regionale producenten.
Ook benutten zij in het veevoer steeds meer rest- en bijproducten uit de humane
voedingsindustrie.

De bodem vormt de basis van kringlooplandbouw. Bodembeheer is een zaak van
wederkerigheid: de mens onttrekt mineralen en water aan de bodem voor productie en
voedt de bodem met organisch materiaal, water en voedingsstoffen om de groeikracht
te behouden.
Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en
gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die
afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem draagt dan niet alleen bij
aan een hogere opbrengst, maar kan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden. Een bodem die veel organische stof bevat, kan veel beter water opnemen en is
beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden,
hij biedt een rijker bodemleven en draagt bij aan gezonde gewassen.

De omslag naar kringlooplandbouw en verduurzaming zal veel van het aanpassingsvermogen
van deze sector vergen, maar er is op een aantal plaatsen ook al ervaring mee opgedaan.
Verschillende koploperbedrijven in de varkens- en pluimveehouderij hebben de sprong
naar verduurzaming op grotere schaal al gemaakt. Zij hebben daarin samen met ketenpartijen een verdienmodel ontwikkeld. Ook de diervoederindustrie neemt al initiatieven
om te komen tot nieuwe diervoeders van nabij. De kennis van deze initiatieven kan breed
worden toegepast.

In een stelsel van kringlooplandbouw
gebruiken akkerbouw, veehouderij en
tuinbouw in de eerste plaats grondstoffen
uit elkaars ketens en reststromen uit
de voedingsmiddelenindustrie en de
voedingsketens.

Bij verdere verduurzaming van de veehouderij past ook de overgang naar integraal duurzame
en emissiearme stal- en houderijsystemen. Deze verbeteren het leefklimaat voor mens en
dier en verlagen of voorkomen de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof.
De huisvesting van dieren biedt ruimte aan hun natuurlijke gedrag en wordt gecombineerd
met een goede zorg vanuit hun specifieke behoeften. Ook wordt bij het ontwerp van stallen,
bij de stalinrichting en bij de voederpraktijk expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen
van ziektes. Hierdoor, en met een goede verzorging, zal het antibioticagebruik nog verder
beperkt kunnen worden. Voor de melkveehouderij blijft de koe in de wei het uitgangspunt:
weidegang wordt maatschappelijk gewaardeerd, onder andere uit oogpunt van dierenwelzijn en landschap.

2
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Plantaardige teelten
Voor de plantaardige teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld
wordt naar draagkracht van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op
maat en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. Precisielandbouw met behulp van
moderne veredeling, sensortechnologie en robotica gaat hierbij helpen. Er zijn veelbelovende
nieuwe initiatieven met betrekking tot strokenteelt, agroforestry en permacultuur.
Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van
geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder
residuen. Veredeling, preventie, goed bodem- en waterbeheer, inzet van biologische
plaagbestrijders en inzet van laagrisico-middelen maken onderdeel uit van een geïntegreerde
aanpak. Onkruidbestrijding gebeurt in principe met mechanische of ecologische technieken.
De inzet van chemische middelen geldt als laatste (precisie)ingreep.

Glastuinbouw
De Nederlandse glastuinbouw heeft al veel kenmerken van een circulair systeem waarbij
nog verdergaande stappen kunnen worden gezet in onder meer het verbeteren van
waterkwaliteit en van duurzame energievoorziening.
In een circulaire kas worden, zo efficiënt mogelijk, voedselgewassen en sierproducten
geteeld zonder emissies naar bodem, water en lucht, wordt zo min mogelijk water gebruikt
en wordt zo veel mogelijk klimaatneutraal geproduceerd. Waar mogelijk wordt gebruik
gemaakt van aardwarmte en restwarmte uit andere sectoren. CO₂ (meststof voor planten)
wordt uit de lucht gehaald of afgevangen door industrie en hergebruikt in de kas.
Nauwe samenwerking in de ketens en regio’s (greenports), de mogelijkheid om in gesloten
systemen dichtbij de consument te produceren en een groot innovatief vermogen vormen
een goede basis om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het benutten
van deze kennis in het buitenland, bijvoorbeeld voor het voeden van megasteden, zal verder
worden versterkt.

Landbouw en natuur
In de context van deze visie over kringlooplandbouw past het om de nadruk te leggen op
de verbinding van landbouw en natuur. Het kabinet wijst er echter op dat het natuurbeleid
veel meer omvat. Deze visie is daarom aanvullend op bestaande en nog volop van kracht
zijnde visies zoals de Rijksnatuurvisie, de Natuurambitie Grote Wateren en de visies en
ambities van de Provincies.
Tegelijk is de aandacht voor de relatie tussen landbouw en natuur onverminderd urgent, want
juist daar is op dit moment voor de biodiversiteit de meeste winst te behalen. De biodiversiteit
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in natuurgebieden lijkt zich de laatste jaren voorzichtig te herstellen. De grootste opgave
om te komen tot een gezond ecologisch systeem in Nederland ligt op dit moment in het
agrarisch gebied. Denk daarbij aan de achteruitgang van de populaties insecten en
weide- en akkervogels.
De kringloopbenadering en het streven naar minimale emissies van schadelijke stoffen naar
de omgeving zijn cruciaal voor een betere verbinding van landbouw en natuur. En andersom
is de natuur van cruciaal belang voor het streven naar een kringlooplandbouw. Een optimaal
gebruik van de biodiversiteit in de bodem en op en rond het bedrijf werkt mee aan het
sluiten van kringlopen. In de natuur is immers alles onderdeel van een kringloop. En met
een zorgvuldige combinatie van natuur en bedrijfsvoering kunnen ook veel natuurwaarden
gerealiseerd worden. Bovenop alle inspanningen voor de bescherming van natuurgebieden,
heeft de landbouw de sleutel in handen voor verdere verbetering van de natuurwaarden
in Nederland.
De kabinetsinzet is dat in 2030 de natuur in de natuurgebieden, op de landbouwgronden
en in de wateren rijker en veelzijdiger is: de landbouw benut biodiversiteit voor bijvoorbeeld bestuiving, bodemvruchtbaarheid en ziekte- en plaagwering en creëert tegelijk
leefgebied voor allerlei soorten dieren.
Een werkwijze die goed aansluit bij kringlooplandbouw is natuurinclusieve landbouw;
deze concepten overlappen elkaar gedeeltelijk. Natuurinclusieve landbouw gaat ervan uit
dat het heel goed mogelijk is om de natuur te verbeteren via landbouw en in te zetten
voor de landbouw. Bij zowel natuurinclusieve als kringlooplandbouw staat het streven
naar een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het duurzaam beheren van de
bodem en het minimaliseren van emissies centraal. Waar bij kringlooplandbouw het accent
ligt op het sluiten van kringlopen van mineralen en grondstoffen, ligt dat bij natuurinclusieve
landbouw op een verantwoord gebruik daarbij van natuur en natuurlijke processen.
De combinatie van de twee werkwijzen leidt tot een sterkere biodiversiteit die nuttig is
voor de bedrijfsvoering. Zij veroorzaakt minder verliezen naar de omgeving en schept
betere condities voor specifieke, aan het agrarisch gebied gebonden soorten, waaronder
akker- en weidevogels.
Er gebeurt op het vlak van natuurinclusieve landbouw al veel in de vorm van initiatieven
en experimenten. Die passen goed bij inzet van het kabinet om de landbouw natuur
inclusiever te laten worden. Zo is in het regeerakkoord afgesproken dat met boeren in de
directe omgeving van Natura 2000-gebieden bekeken wordt of agrarisch natuurbeheer
een bijdrage kan leveren aan minder intensief landgebruik en daarmee aan de klimaatopgave
en natuurherstel. Het kabinet gaat betrokken partijen hiervoor compenseren en benut
daarbij de mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast
valt te denken aan het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer,
biologische landbouw, zorg voor akkerranden en voor landschapselementen en vormen
van landbouw die combinaties zoeken met bomen en meerjarige gewassen (agroforestry).
Dit is allemaal goed voor zowel de natuur als de landbouw. Samen met betrokken partijen
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uit de samenleving zoals landbouw- en natuurorganisaties, provincies en de wetenschap
zal deze ambitie de komende tijd verder worden uitgewerkt.
Natuurinclusieve landbouw kan lokaal worden ingericht, maar wint aan kracht als daar op
regionale schaal voor wordt gekozen. Dan kan het ook leiden tot de ontwikkeling van een
natuurinclusief boerenlandschap met een hoge belevingswaarde (en een basis voor
streekproducten) en een grotere waarde voor de natuur en natuurgebieden in de regio.

Regionale schaal
De kringloop in de samenhangende veehouderij, akkerbouw en tuinbouw zal vaak niet
beperkt blijven tot één bedrijf maar zich uitstrekken tot meerdere bedrijven in een grote
of kleine regio. De ondernemers kunnen daar zelf vorm aan geven. Een veehouder kan
met collega-akkerbouwers in zijn regio samenwerken door afspraken te maken over het
produceren van voer voor het vee in hun regio en over de productie van een goede kwaliteit
organische mest. Op deze manier kunnen boeren gezamenlijk hun plan trekken en
bereiken zij dat de kringloop van voedingsstoffen korter wordt.

komende generaties. Daarbij is het nodig dat tot een goede afstemming wordt gekomen
van de belangen van de visserij met andere belangen zoals die van natuur, recreatie,
schoon water en duurzame energie.
De mogelijkheden om op de Noordzee en de kust- en binnenwateren te vissen worden in
de toekomst beperkt door sluiting van visgronden. Dit komt doordat er ook ruimte nodig
is voor de realisatie van Natura 2000-doelen en de aanleg van windmolenparken. Daarnaast
spelen de invoering van de aanlandplicht en de Brexit. Die leiden tot onzekerheid.
Er ontstaan echter ook kansen door combinaties van windparken met natuur en nieuwe
mogelijkheden om met aquacultuur schaal- en schelpdieren, zeewier en algen te kweken.
Innovaties, het versterken van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe
verdienmodellen leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de
visserij.
Ook deze sector heeft een taak om bij te dragen aan de reductie van broeikasgassen. Niet
alleen door zoveel mogelijk te besparen op energie, wat tegelijk zal leiden tot lagere kosten,
maar ook door om te schakelen naar zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

Een dergelijke samenwerking op regionale schaal kan ook breder worden opgezet.
Een regionaal samenwerkingsverband kan in overleg gaan met gemeenten, waterschappen,
natuurbeheerders, toeleveranciers en de detailhandel. Een regio kan zich, zoals onder
andere de Betuwe en het Vechtdal al lang doen, onderscheiden met typische producten
en smaken die ‘haar’ sector voortbrengt. De kenmerken en gesteldheid van bodem, water
en landschap kunnen per regio zeer uiteenlopen. Daarom zullen zij van grote invloed zijn
op de manier waarop regionaal het beste kan worden samengewerkt.

Als het gaat om verspilling is er de uitdaging om bijvangst te beperken en waar die er wel
is, deze zo veel mogelijk een waardevolle bestemming te geven. Dat zou kunnen door
innovaties die leiden tot betere benutting van het visrestafval en door het verhogen van
de toegevoegde waarde door bijvoorbeeld farmaceutische toepassingen. Verdergaande
ontwikkeling van keurmerken en certificering van een duurzame visserij zorgen ervoor dat
consumenten steeds vaker duurzame vis kopen en eten. En dat zij vis gaan waarderen als
belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding.

Wegens het belang van een regionale aanpak is in het Interbestuurlijk Programma (IBP)
een basis gelegd voor samenwerking van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
Het voortouw ligt in de regio: daar ziet het kabinet initiatieven voor een gebiedsgerichte
aanpak van opgaven tot stand komen die verder gaan dan landbouw, natuur en voedsel.
Deze initiatieven kunnen worden gekoppeld aan middelen uit de regeerakkoord-enveloppes
en middelen in het kader van het Interbestuurlijk Programma, thema Vitaal Platteland.
Met de Regioportefeuille speelt het kabinet in op deze beweging. Zo kunnen initiatieven
voor kringlooplandbouw ontstaan die een voorbeeld kunnen zijn voor andere regio’s.

Om duurzame visserij realiteit te laten worden is overheidsinzet noodzakelijk. Overheden
kunnen met regionale en mondiale afspraken helpen de visserij op een duurzame manier
te organiseren en overbevissing te voorkomen.

Visserij
Voor visserij zijn er vergelijkbare uitdagingen, gericht op een verdere verduurzaming van
de sector en het voorkómen van verspilling. Duurzame visserij vereist dat natuur en economie
met elkaar in balans zijn en blijven. Zij is selectiever, zorgt voor minder bodemberoering,
heeft minder ongewenste bijvangsten en minder uitstoot. Een gezonde visstand is en
blijft de basis en zorgt ervoor dat vissers een goede boterham kunnen verdienen, nu en in
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3.2 Agrarisch ondernemen

Boeren en tuinders kunnen die nieuwe verdienmodellen niet alléén tot stand laten komen
en zij zijn ook niet de enigen die daar belang bij hebben. Het is aan de hele keten, de overheid
én aan de consument om dit mogelijk te maken. Het kabinet heeft over de acties om te
komen tot nieuwe verdienmodellen onlangs een brief aan de Tweede Kamer 3 gestuurd.
Ook het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan een krachtig instrument
zijn om de beoogde veranderingen in Nederland te versterken en te versnellen. De inzet
van het kabinet in de onderhandelingen over het nieuwe GLB is gericht op het belonen
van maatschappelijke diensten, waaronder zorg voor natuur en beheer van natuurlijke
hulpbronnen. Dat sluit aan op de ambities ten aanzien kringlooplandbouw.

De diversiteit in agrarische bedrijvigheid en samenwerkingsverbanden in de kringlooplandbouw zal groot zijn. De ene ondernemer zet in op voedselproductie voor de
lokale markt en zoekt daarvoor partners, een ander ziet kansen voor de export naar de
wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale relaties; vaak gaat het om de combinatie
van beide. Voor de een zal schaalvergroting de oplossing zijn, voor de ander is een
multifunctionele aanpak de toekomst. Voor het succes van kringlooplandbouw is het
belangrijk met een open instelling te kijken naar de verscheidenheid aan landbouwpraktijken
die mogelijk is. Het wordt een omslag waarbij ondernemers gestimuleerd worden om
kennis en ervaringen met elkaar te delen.

3.3 Waardering voor voedsel

Er zijn nu al steeds meer bedrijven in de voedselketen die verantwoorde producten of diensten
aanbieden of die zich op andere manieren extra inspannen om aan maatschappelijke eisen
te voldoen. Zij leveren producten die op het gebied van dierenwelzijn of milieu aan hogere
eisen voldoen dan het wettelijk minimum, maar regelmatig krijgen ze daar, door de
processen op de markt, geen kostendekkende beloning voor.

In de kringlooplandbouw heeft ook de consument een rol. Het is belangrijk dat zij/hij weet
dat de voedselproductie van grote invloed is op onze leefomgeving. Dat vraagt om een omslag,
want tot nog toe kiest de meerderheid van de consumenten vooral voor een lage prijs en
veel gemak, terwijl veel mensen wel steeds hogere eisen stellen aan hun leefomgeving en
aan de boeren en tuinders die daarin werken.
Met de lancering van de gezamenlijke agenda van de Taskforce Circular Economy in Food,
is een flinke stap gezet in de bestrijding van voedselverspilling. Dat is een streven dat
het verdient om tot volle wasdom te komen. Het doel is de hoeveelheid voedsel die in
Nederland wordt verspild, drastisch te verminderen. Nog te vaak worden kromme
komkommers of tomaten die een paar millimeter te klein zijn, als winkelproduct afgekeurd,
terwijl er op hun voedingswaarde niets valt af te dingen. Er dient een einde te komen aan
voedselverspilling in de horeca en bij consumenten. Ook voedselverliezen bij productie
dienen te worden gereduceerd en resten dienen te worden gebruikt als diervoer.

Steeds meer bedrijven in de voedselketen
bieden verantwoorde producten of diensten
aan of spannen zich op andere manieren extra
in om aan maatschappelijke eisen te voldoen.

Hoewel de meeste mensen hun eten zullen blijven kopen bij de supermarkt, is het wel mogelijk
de boeren en tuinders in de omgeving van een stad beter in beeld te brengen. Kopen bij de boer
en tuinder, op regionale markten en bij stadslandbouwbedrijven kan producent en consument
dichter bij elkaar brengen en de waardering voor het voedsel en het werk van de boer verhogen.
Allerlei initiatieven op dit gebied verdienen steun en medewerking van overheden.

Bijzondere aandacht is nodig voor de continuïteit van bedrijven en de mogelijkheid voor
jonge mensen om een bedrijf over te nemen. Bij een omslag naar kringlooplandbouw is
er meer dan ooit behoefte aan een langetermijnperspectief. Jonge ondernemers die
innovatief zijn en de spil zullen zijn in het realiseren van de kringloop, wordt een solide
inkomen gegund, met voldoende ruimte in hun bedrijfsvoering om te kunnen investeren in
nieuwe processen. Ondernemers moeten zich gemakkelijker in (nieuwe) samenwerkingsverbanden kunnen organiseren of zich aan marktpartijen kunnen verbinden waar met
passende contracten en privaatrechtelijke overeenkomsten wordt gewerkt.

Tegelijk is er een trend dat mensen vaker kiezen voor biologische en lokale producten.
De waardering voor streekproducten en voor typisch Nederlands voedsel groeit. Dat is
een goede zaak. Kleinschalige producenten, die zich vaak inzetten voor duurzaamheid en
dierwelzijn en dicht bij hun klanten staan, lopen echter tegen obstakels aan. Zo worden zij
vaak geconfronteerd met regelgeving die is gebaseerd op grootschalige productiesystemen.
Het is voor hen door de kosten en/of de administratieve last die hiermee gemoeid gaat,
vaak niet mogelijk hieraan te voldoen. Daarom zal de overheid passende wet- en
regelgeving ontwikkelen zodat er meer ruimte ontstaat voor productie van kleinschalig

De verschuiving van zo een laag mogelijke kostprijs naar een zo laag mogelijk grondstoffenverbruik zal het noodzakelijk maken dat banken op een andere manier naar hun financieringsrol gaan kijken. Om de kringlooplandbouw mogelijk te maken zal hun rol als kredietverlener
naadloos hierop moeten aansluiten.
3
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geproduceerde streekproducten. Uitgangspunt is rekening te houden met specifieke
omstandigheden van productie zonder afbreuk te doen aan voedselveiligheid.
Het kabinet zet met haar voedselbeleid in op het vergroten van duurzamere voedsel
productie- en consumptie. Zo worden in de kamerbrief 4 hierover concrete initiatieven
genoemd om consumenten te helpen de gezonde en duurzame keuze de gemakkelijke
keuze te maken en om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen.

In de kringlooplandbouw heeft ook de
consument een rol. Het is belangrijk dat
zij of hij weet dat de voedselproductie van
grote invloed is op onze leefomgeving.

3.4 Innovatieve wereldspeler
Bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw speelt de internationale dimensie een grote rol.
Markten zijn internationaal en kringloopsystemen kunnen zich eveneens over nationale
grenzen heen uitstrekken.
Waar het gaat om de aanvoer van grondstoffen uit het buitenland hebben producenten,
consumenten en maatschappelijke organisaties voor de meest gevoelige producten al
duurzaamheidscriteria opgesteld. In een aantal gevallen heeft de Nederlandse industrie
zich via convenanten verplicht enkel deze duurzaam gecertificeerde, op circulariteit
gebaseerde producten te gebruiken. Dankzij de sterke Nederlandse positie in deze ketens
kunnen wij meepraten over de duurzaamheid van de teelt in andere delen van de wereld
en zo een gunstig hefboomeffect hebben op internationale milieu- en natuurdoelen en
biodiversiteit. Onverminderd geldt de inzet om de reststromen die samenhangen met deze
import circulair te verwerken. In dat opzicht verschillen grondstoffen niet van eindproducten
die in grote hoeveelheden in ons land worden ingevoerd en geconsumeerd.
Nederland speelt vaak een toonaangevende rol binnen de EU. Het kabinet zal dan ook
actief bijdragen aan Europese wetgevingsherzieningen die ondersteunend zijn aan de doelen
van deze visie, zoals bij het nieuw op te zetten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). Andere voorbeelden zijn de verduurzaming van gewasbescherming en de richtlijn
inzake oneerlijke handelspraktijken in de relatie tussen ondernemingen in de voedselketen.
Een duidelijke Nederlandse koers richting kringlooplandbouw zal in andere Lidstaten de
belangstelling voor zo’n strategie vergroten.
De omslag naar kringlooplandbouw zal veel innovaties vragen en uitlokken. Dat zal een
impuls geven aan de agro-innovatie in Nederland die onze positie op de wereldmarkt ten
goede zal komen. Nederland kent een hechte samenwerking tussen wetenschappelijk en
praktijkgericht onderzoek en heeft goede ervaringen met toepassing van nieuwe kennis
in bedrijven. Daardoor kunnen innovaties snel hun weg vinden in binnen- en buitenland.
Die samenwerking tussen publieke en private partijen krijgt voor een groot deel gestalte
in het topsectorenbeleid.
De mensen die de omslag naar kringlooplandbouw gaan uitvoeren – de boeren, tuinders en
andere professionals in de agrosector – zitten al in de praktijk of worden nu en in de nabije
toekomst opgeleid. Voor die laatste groep zal het onderwijs een grote rol spelen. Het ministerie
van landbouw, natuur en voedsel zal zijn inspanningen op het gebied van innovatie, scholing
en kennisverspreiding afstemmen op het veranderingsproces naar kringlooplandbouw.

4
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Ook kringlooplandbouw zal daarbij een belangrijke strategie zijn. Honderden miljoenen
kleinschalige boeren kampen met lage productiviteit en gebrekkige afzetmogelijkheden.
Het klimaatbestendig maken van de landbouw is essentieel voor veel ontwikkelingslanden.
Lokale productiesystemen halen het maximale uit de beperkt beschikbare hulpbronnen,
waarbij kringlopen weliswaar uiterst efficiënt, maar tegelijkertijd zodanig extensief zijn
dat de productiviteit te laag is voor een economisch rendabele bedrijfsvoering. De opgave
is om die kringlopen duurzaam te intensiveren, in plaats van de toepassing van industriële
lineaire productiesystemen met (te) veel hulpstoffen en herinrichting van het land ten koste
van natuur. De kennis die Nederland met kringlooplandbouw opdoet kan ontwikkelingslanden helpen bij het verbeteren van hun akkerbouw en veehouderij. Daarnaast kan
Nederland met zijn kennis en innovaties helpen specifieke problemen aan te pakken zoals
verzilting, droogte en erosie.

Bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw
speelt de internationale dimensie een grote
rol. Markten zijn internationaal en
kringloopsystemen kunnen zich eveneens
over nationale grenzen heen uitstrekken.
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4. VAN
VISIE NAAR
UITWERKING

De visie op hoofdlijnen die in deze nota is opgeschreven, is het resultaat
van gesprekken met vele betrokkenen. Kringlooplandbouw was ook
een centraal thema aan de Klimaattafel over landbouw en landgebruik.
Het kabinet heeft hieruit het vertrouwen gekregen dat voor kringloop
landbouw een solide basis bestaat in de sector en de samenleving.
Het kabinet vertrouwt op de kracht van de samenleving om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Het nodigt iedereen in het bedrijfsleven, de maatschappelijke
organisaties en andere overheden uit mee te denken, ideeën in te brengen en initiatieven
te nemen.
Ook de Rijksoverheid zelf heeft een rol. Zij zal naast de boeren en tuinders gaan staan. Zij zal
meedenken en waar nodig faciliteren. Waar nodig zal zij de regie nemen, maar in veel situaties
zal het aan de partijen zelf zijn dat te doen. Als de omslag stagneert of te traag gaat, zal de
overheid vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving toepassen.
Het is zaak de komende jaren het handelen van overheid, ondernemers en maatschappelijke
partijen te richten op meetbare doelen en resultaten. Op basis daarvan kunnen ondernemers
investeren in houdbare verdienmodellen en kunnen coalities worden gesloten waardoor
Nederland in 2030 koploper is in kringlooplandbouw. De eerste stap is dat overheid en
maatschappelijke partijen medio 2019 afspraken maken over de resultaten die de komende
jaren bereikt moeten worden, hoe deze gemeten gaan worden en welke inzet dat van
eenieder vraagt. Voor bepaalde opgaven zullen afspraken op gebiedsniveau de juiste schaal
zijn. De overheid zal zelf, zoals ook is gebeurd bij de totstandkoming van deze visie, weer
actief de verbinding zoeken met partijen om samen de doelen te concretiseren en afspraken
te maken over manieren waarop de doelen bereikt gaan worden.

Het kabinet vertrouwt op de kracht
van de samenleving om de omslag
naar kringlooplandbouw te maken.
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De meeste afspraken zullen voortbouwen op de vele initiatieven die er al zijn. Het eindbeeld
is nadrukkelijk niet één alomvattend document dat alle thema’s en domeinen omvat. Het
gaat om afspraken in aanvulling op bestaande verduurzamingsplannen en al gemaakte
afspraken, zoals sectorale en regionale uitvoerings- en actieprogramma’s. Daarbij zal
rekening moeten worden gehouden met de verscheidenheid aan producenten: van koplopers
tot degenen die de gewenste veranderingen niet kunnen of willen meemaken, van bestaande
bedrijven tot nieuwkomers. Van jong tot oud.
Verbeterde wet- en regelgeving, kennis en innovatie en financieel instrumentarium zullen
op de afgesproken doelen en op consistentie getoetst en zo nodig aangepast worden. Nu
hindert regelgeving vaak innovaties. Inzet moet zijn te sturen op doelen en zoveel mogelijk
vrijheid te bieden in hoe die doelen worden bereikt.

Het kabinet nodigt iedereen in het
bedrijfsleven, de maatschappelijke
organisaties en andere overheden uit
mee te denken, ideeën in te brengen
en initiatieven te nemen.

4.1 Visie als meetlat
Deze visie is geen blauwdruk, maar ook niet vrijblijvend. Zij geldt voor het rijksbeleid en
het is de wens van het kabinet dat zij ook andere beslissers als meetlat gaat helpen om
afwegingen te maken.
Waar kunnen dan – samengevat – beleidsvoornemens, plannen, voorstellen en dergelijke
op worden getoetst?

1.	dragen ze bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van
emissies en het verminderen van verspilling van biomassa in het
gehele voedselsysteem?
2.	dragen ze wat betreft visserij bij aan een duurzaam bestandsbeheer
zonder schade aan de natuurlijke omgeving?
3.	versterken ze de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten?
4.	leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en
landgebruik?
5.	bevorderen ze de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland
en dragen ze bij aan een bloeiende regionale economie?
6.	leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht),
biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap?
7. is het dierenwelzijn meegewogen?
8.	leveren ze een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel
en het versterken van de relatie tussen boer en burger?
9.	versterken ze de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur
van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame
voedselsystemen?
Naast deze toetsingscriteria gelden voedselveiligheid en -kwaliteit altijd als
basisvoorwaarden.

36 | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden | Nederland als koploper in kringlooplandbouw

| 37

4.2 Vertrouwen, rekenschap en respect
Het leggen van verbindingen tussen alle partijen die bij de omslag naar kringlooplandbouw
een rol hebben, is de sleutel tot succes. Het is zeker niet alleen de overheid die gaat bepalen
wat gaat gebeuren. De verbindingen komen tot stand als we, vanuit vertrouwen in en
respect voor elkaar, rekenschap geven van ons handelen. Wij moeten ruimte scheppen
voor de ambities en krachten van boeren en tuinders en hun organisaties, voor andere
partijen in de markt, voor studenten, docenten en onderzoekers. Zo kan de toekomst
worden gemaakt en gedragen door de samenleving als geheel.

Het leggen van verbindingen tussen
alle partijen die bij de omslag naar
kringlooplandbouw een rol hebben,
is de sleutel tot succes.
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