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Inleiding 

a. Algemeen 
Wij moedigen dynamiek en ondernemerszin in Drenthe aan. In het collegeprogramma wordt de 
Agribusiness belangrijk genoemd voor Drenthe. Landbouw heeft een prominente plaats op onze 
agenda. Kansen voor export en ketensamenwerking stimuleren wij. […] Wij faciliteren de transitie 
naar een biobased/circulaire economie gericht op concrete resultaten, aldus het Collegeakkoord 
2015-2019. De landbouw is een beeldbepalende sector in Drenthe, het grondgebruik in Drenthe is 
voor meer dan 75% agrarisch van aard, het is een van de belangrijkste economische motors voor 
Drenthe en veel Drentse inwoners zijn in deze sector werkzaam. Voor de toekomst van Drenthe is 
het belangrijk om in deze sector te blijven investeren.  
 
De focus op de landbouw heeft geleid tot een programmatische, opgave gerichte aanpak binnen 
de provinciale organisatie onder de noemer 'Toekomstgerichte Landbouw'. Het landbouwbeleid 
richt zich daarbij op vier pijlers: (1) Agribusiness, (2) Tuinbouw, (3) Akkerbouw en (4) Veehouderij. 
Wij hanteren een praktische aanpak. Geen lange beleidsnotities, maar een concreet en compact 
richtinggevend programmadocument. De voorgestelde aanpak is gebaseerd op bestaande en 
vastgestelde visies en beleid. Het is daarmee geen nieuw beleid waarover een besluit moet  
worden genomen. Op 1 februari 2017 is de kern van het Programma Toekomstgerichte Landbouw 
samen met een aantal ondernemers uit de sectoren aan u gepresenteerd. 
 
Medio 2015 hebben Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO), Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe (NMFD), Stichting het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer  
samen een reeks voorstellen aan ons gedaan, gericht op verduurzaming van de melkveehouderij. 
Centraal staat een aanpak gericht op het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau 
waarbij het grote peloton aan ondernemers wordt bereikt. Een insteek waarbij de bedrijven op een 
positieve manier uitgedaagd/verleid worden om aan de toekomst te werken. Wij hebben deze 
voorstellen van de partners in het najaar van 2015 omarmd. Het Drents Agrarisch Jongeren-
contact (DAJK) sluit zich bij de voorstellen aan. In 2016 zijn de voorstellen samen met de ge-
noemde partners uitgewerkt naar de projecten die nu gebundeld in de Ontwikkelagenda Melkvee-
houderij in dit statenstuk worden aangeboden. 

b. Europese aspecten 
Voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten wordt aansluiting gezocht bij Europese pro-
jecten en fondsen, met name het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. De inzet van mid-
delen wordt, in geval van marktpartijen, getoetst aan de Europese regels voor staatssteun. 

 
c. Economie/werkgelegenheid 
Drenthe heeft relatief een groot aandeel banen in de landbouw en agribusiness. Per 1 april 2015 
waren er in Drenthe ruim 22.000 banen in de agribusiness. Dit is 10,5% van de totale werkgele-
genheid. Landelijk bedraagt het aandeel 8,3%. 

 
d. Participatie 
Het Programma Toekomstgerichte Landbouw is getoetst in meerdere keukentafelgesprekken die 
met boeren, ondernemers en andere betrokkenen op basis van een 'praatplaat' zijn gevoerd. Dit 
om goed zicht te krijgen op wat - van boerenerf tot aan Europa toe - aan ontwikkelingen op de 
sector af komt, hoe daarop kan worden ingespeeld en wat de rol van de provincie daarbij kan en 
moet zijn. Gesprekken hebben plaats gevonden met het DAJK, ondernemers in de tuinbouw, 
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melkveehouders, de Drentse vertegenwoordigers in het regiobestuur van LTO Noord, onderne-
mers in de agribusiness en de partners in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij. 
 
In de Ontwikkelagenda Melkveehouderij is een samenwerkingsvorm gekozen tussen provincie en 
partners, waaronder DAJK, LTO en NMFD om samen op voet van gelijkwaardigheid aan de  
doelen in het programma te werken. Alle partijen brengen, kennis, menskracht en middelen in. 
Een gezamenlijke Stuurgroep, waar LTO, DAJK, NMFD, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Stichting Drents Landschap en de provincie in vertegenwoordigd zijn, stuurt het programma aan. 
Met deze aanpak wordt beoogd om maximaal aan te sluiten op de praktische wensen en moge-
lijkheden op het boerenerf en het draagvlak in de sector te optimaliseren. De Ontwikkelagenda 
Melkveehouderij is onze Drentse invulling van de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord  
Nederland, waarin Drenthe samenwerkt met de provincies Groningen en Fryslân. 
 
Het concept van dit Statenstuk is op 30 maart 2017 in de Commissie Landelijk Gebied (CLG) be-
sproken en is er door de partners in het CLG positief op gereageerd. 

Advies  

1. Kennis te nemen van het Programma Toekomstgerichte Landbouw. 
2. In te stemmen met het voorstel voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij, als 

onderdeel van het Programma Toekomstgerichte Landbouw. 
3. Hiervoor € 4.930.000,-- in te zetten uit de Investeringsagenda (Voorjaarsnota 2017). 

 

Doelstelling uit de begroting 

7.1.1 Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness. 

Argumenten 

1.1 Het Programma Toekomstgerichte Landbouw laat goed zien dat landbouw een belangrijke en 
zichtbare positie in het werkveld van de provincie Drenthe inneemt 
Met het Programma Toekomstgerichte Landbouw hebben wij, geredeneerd vanuit de ondernemer, 
een aanzet gegeven om de landbouw integraler te benaderen, vanuit de kernwoorden innoveren, mo-
derniseren en verduurzamen en gericht op de sectoren Tuinbouw, Akkerbouw, (Melk)veehouderij en 
Agribusiness. Deze sectoren zijn meer in samenhang beschreven en het Programma geeft daarmee 
voor de provincie richting voor uitvoering en investeringen. De recente ontwikkelingen in de landbouw 
in Noord-Nederland zijn uitgewerkt in bijlage 2 en 3, de foto van de Landbouw in Noord-Nederland. 
Daaruit blijkt de belangrijke positie die de landbouw in Drenthe inneemt. 
 
Door de samenhang duidelijker te beschrijven wordt het ook eenvoudiger om de afstemming met de 
andere beleidsterreinen binnen de provincie, bijvoorbeeld waar het gaat om de waterdoelen (Kader-
richtlijn water, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), te realiseren. De landbouw raakt veel beleidster-
reinen waar de provincie actief is. Dit kan gaan van breedband in het landelijk gebied, sanering van 
asbestdaken op agrarische bedrijven, vrijkomende agrarische bedrijven, energiebesparing in de var-
kenshouderij, aandacht voor gezond ouder worden met gezonde voeding tot gebieds- en natuuront-
wikkeling binnen het Programma Natuurlijk Platteland!. 
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Het Programma vergt geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf. De 
bestaande kaders en visie voldoen. De kaders waarbinnen het Programma is uitgewerkt, zijn de Om-
gevingsvisie (Hoofdstuk 6), de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling 2014-2020 en bijbeho-
rende openstellingen, de Economische Koers Drenthe, de AgroAgenda Noord Nederland, het Innova-
tieprogramma Landbouw Veenkoloniën, en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij. De genoemde 
stukken zijn te vinden op de website: www.drenthe.nl/toekomstgerichtelandbouw. 
 
1.2 Met het Programma bevordert u vernieuwing en verduurzaming van de sector en speelt u in op de 
wensen van de ondernemers 
De kern van het Programma Toekomstgerichte Landbouw is: innoveren, moderniseren en verduur-
zamen. Het gaat om de balans tussen People, Planet en Profit. Vanuit deze balans wordt er grote 
waarde gehecht aan het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwikkelen 
van meer toegevoegde waarde in de keten. Dit is ook de reden dat wij initiatieven als bijvoorbeeld de 
broedplaats Veldleeuwerik ondersteunen en het belangrijk vinden dat ondernemers zelf de oplos-
singsrichtingen aangeven. Deze redenering ligt ook ten grondslag aan de projecten die wij onder-
steunen om sectoren in Drenthe samen met de ondernemers te verduurzamen, of in de uitvoering van 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Wij kiezen voor een insteek waarbij de bedrijven op een posi-
tieve manier uitgedaagd/verleid worden om aan de toekomst te werken. Daarvoor beschikt de onder-
nemer die op zoek is naar een nieuwe balans over een 'gereedschapskoffer' met oplossingen. Biolo-
gische Landbouw is bijvoorbeeld één van de elementen in de gereedschapskoffer. Om duidelijker te 
krijgen wat realistisch is laten wij samen met de provincies Groningen en Fryslân een onderzoek uit-
voeren wat er met de landbouw gebeurd als 10, 50, 100% omschakelt naar biologisch, wat kan de 
markt aan? Binnen het Programma zullen wij aan de slag gaan om de term 'Natuurinclusieve  
Landbouw' voor Drenthe in te vullen. 
 
Door de manier waarop de primaire sector en de agribusiness zich de afgelopen decennia hebben 
ingezet voor duurzaamheid is de productie momenteel aanzienlijk diervriendelijker, schoner en zui-
niger dan een kwart eeuw geleden. Bedrijven bedenken nieuwe technieken, nieuwe gewassen,  
nieuwe verdienmodellen en passen die toe. De gebruikte grondstoffen, maar ook de manier van be-
werking/verwerking, opslag en transport zijn continu in ontwikkeling, worden duurzamer. Innovaties in 
alle onderdelen van de keten zijn noodzakelijk om dat proces van vernieuwing in gang te houden. 
 
Wij waarderen de prestaties van de koplopers: projecten en initiatieven die in het verleden succesvol 
zijn uitgevoerd, al in gang zijn gezet of waar ondernemers op dit moment over nadenken. Deze initia-
tieven, zolang ze passen in de beleidskaders en de richting zoals aangegeven in het Programma Toe-
komstgerichte Landbouw, blijven we ondersteunen. Aanvullend willen wij nu ook de grote midden-
groep ondernemers - het peloton - mee krijgen in het proces van innoveren, moderniseren en ver-
duurzamen. Het sluiten van de kringlopen blijkt positief uit te pakken voor ondernemer èn omgeving. 
Duurzame ondernemers scoren qua rendement beter dan hun minder duurzame concurrenten. Dit 
blijkt uit een analyse van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) voor de melkveehouderij.  
 
Wij spelen op verschillende manieren daarin onze rol:  
• financieel, door geld beschikbaar te stellen voor initiatieven, of door te adviseren over andere fi-

nancieringen; 
• praktisch, bijvoorbeeld door mensen met elkaar in contact te brengen, netwerkbijeenkomsten te 

organiseren, mee te werken aan kennisoverdracht door symposia en dergelijke; 
• fysiek, bijvoorbeeld door een plek aan te wijzen waar geëxperimenteerd kan worden of gronden te 

herverdelen (Omgevingsvisie, Veenkoloniën; ruilverkaveling).  
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1.3 Met het Programma maakt u zichtbaarder voor de inwoners van Drenthe wat de provincie voor 
een toekomstgerichte landbouw in Drenthe doet 
Wij stellen de toekomstgerichte landbouw in Drenthe als opgave centraal en geven hier in de commu-
nicatie meer aandacht aan door alle projecten en activiteiten die de provincie ondersteund op de pro-
vinciale website makkelijker toegankelijk te maken. Hierdoor krijgen de inwoners van Drenthe sneller 
in beeld welke ontwikkelingen en projecten er zijn. Wij verwachten dat de kennis en ervaring die on-
dernemers in de projecten opdoen daarmee sneller en beter gedeeld kan worden met andere onder-
nemers. De resultaten van de projecten moeten ook inspirerend werken voor andere ondernemers.  
 
1.4 In het Programma Toekomstgerichte Landbouw richten wij ons op de ondernemers om hen te 
helpen om te innoveren, te moderniseren en te verduurzamen 
Daar waar wensen en knelpunten worden geconstateerd, zoals mogelijk ruimtelijke implicaties, bouw-
blokgroottes, definitiekwesties grondgebonden/niet grondgebonden, zullen deze betrokken worden bij 
het proces rond de revisie van de omgevingsvisie. Dit is een natuurlijk moment om kaders en visie 
aan te passen.  
 
2.1 Met de uitvoering van de Ontwikkelagenda doet u een bestuurlijke afspraak met partners in het 
landelijk gebied gestand 
Bij brief van 22 juli 2015 hebben LTO, NMFD, Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten op ons verzoek voorstellen gedaan voor een ’Ontwikkelagenda Melkveehouderij 
en Natuur’. De voorstellen sluiten naadloos aan op het perspectief dat wij voor de sector zien en wij 
spreken van ’gedeelde ambities’ en omarmen de voorstellen bij brief van 14 oktober 2015. Uw Staten 
worden geïnformeerd (bijlage 4).  
 
2.2 De uitvoering van de Ontwikkelagenda maakt juist op dit moment het verschil 
Op basis van het aangegane commitment tussen alle partners zijn verschillende trajecten onder de 
Ontwikkelagenda opgestart binnen de beperkte mogelijkheden die de huidige financiële kaders  
bieden. We hebben een start gemaakt met het selecteren van veehouderijen waar emissiearme  
technieken kunnen worden geïnstalleerd, een test wordt gedaan met een format voor duurzaamheids-
plannen bij een eerste groep bedrijven, een consulent duurzame melkveehouderij is voor dit jaar ge-
worven en een onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking tussen akkerbouw en vee-
houderij is in gang gezet. Al deze projecten zijn veelbelovend, maar vallen na het voorjaar stil zonder 
verdere financiering. De middelen die nodig zijn voor de uitvoering maken juist op dit moment het ver-
schil richting de verduurzaming van de sector. Een verduurzaming die van belang is voor een toe-
komstgerichte sector en bijdraagt aan provinciale doelen voor een goede waterkwaliteit en een ge-
zonde bodem. 
 
2.3 Met de uitvoering van de Ontwikkelagenda bereikt u een grote hoeveelheid veehouderijen in de 
provincie 
Over de aan de Ontwikkelagenda gekoppelde projecten is nagedacht 'vanaf het boerenerf'. Met duur-
zaamheidsplannen kunnen boeren hun bedrijf integraal laten doorlichten op te verduurzamen as-
pecten. In de 'Proeftuin Drenthe', gebaseerd op de 'proeftuin N2000 Overijssel', krijgen zij technische 
maatregelen aangereikt waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen, waarbij zij daarvan 
tevens in vergunningenprocedures zullen kunnen profiteren. Via samenwerking met akkerbouwbe-
drijven kunnen zij verder werken aan bijvoorbeeld het afzetten van mest. Wij brengen de voordelen 
ervan in beeld en helpen bij het slechten van barrières voor samenwerking. Een consulent kan onder-
nemers door het woud aan mogelijkheden helpen waarmee het zijn bedrijf kan helpen ontwikkelen. 
Een duurzaam gebiedsplan laat tot slot zien hoe boeren gezamenlijk, op gebiedsniveau duurzaam het 
verschil kunnen maken. Hiervoor wordt eerst een casco ontwikkeld. De projecten zijn dus zo ingericht 
dat zij, na een pilotfase, het grootst mogelijke bereik onder ondernemers hebben. Waar in het ver-
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leden vooral 'koplopers' werden bereikt, richt de voorliggende Ontwikkelagenda Melkveehouderij zich 
op een blijvende omslag in werken van het peloton met daarmee de grootste duurzaamheidswinst. In 
bijlage 5 worden de projectonderdelen inhoudelijk toegelicht. 
 
2.4 Met de uitvoering van de Ontwikkelagenda verlaagt u de druk op natuurwaarden vanuit de sector 
en creëert ontwikkelruimte 
Drenthe kent meer dan 1.100 melkveehouderijen. De melkveehouderij is van belang voor de eco-
nomie en werkgelegenheid in de provincie. De melkveehouderijen hebben eveneens impact op het 
landschap en op de natuur. Als wij refereren aan termen als fosfaat, schaalvergroting, dierenwelzijn,  
derogatie, melkprijzen, boycot door Rusland, kwaliteit van de leefomgeving, landschap, vrijkomende 
agrarische bebouwing en PAS wordt duidelijk dat de sector een turbulente periode doormaakt. 
De onzekerheid bij veel melkveehouders is groot, ook en met name vanwege de regeling voor fosfaat-
rechten. Juist op punt van grondgebondenheid ligt er een enorme opgave voor de melkveehouders: 
groei van veestapel en/of stallen kan alleen bij uitbreiding van het aantal hectares in verband met 
grondgebondenheid. Het wordt steeds belangrijker om te komen tot betere milieuprestaties en tegelijk 
een beter rendement. In de Ontwikkelagenda Melkveehouderij van de Groenmanifestpartners Drenthe 
is de volgende doelstelling geformuleerd: het doel van Ontwikkelagenda Melkveehouderij is dat de 
Drentse melkveehouderij in 2020 op het gebied van fosfaat, stikstof en ammoniak presteert op het 
niveau van de 25% best presterende Drentse bedrijven uit 2013 (de koplopers). Om dit te bereiken, 
hebben wij met partners afspraken gemaakt over onder andere het sluiten van de kringlopen, over het 
bevorderen van weidegang en over het zuinig omgaan met de bodem. Samenwerking, onderzoek, 
innovatie en educatie dragen bij aan effectuering van die afspraken. Het waarmaken van deze am-
bities is goed voor de balans tussen landbouw en natuur. De verwevenheid tussen die twee in  
Drenthe is groot. 
 
3.1 Met de middelen uit de Investeringsagenda in de Voorjaarsnota 2017 wordt voorzien in de beno-
digde middelen voor uitvoering van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij 
Het huidige budget binnen de bestaande financiële kaders is onvoldoende om onze ambities in alle 
vier pijlers te kunnen realiseren. Vandaar dat voor één van de vier pijlers - de veehouderij - om extra 
middelen uit de Investeringsagenda in de Voorjaarsnota 2017 is gevraagd. Daarmee kan de Ontwik-
kelagenda Melkveehouderij worden uitgevoerd. Dit geeft ruimte om de bestaande financiële kaders in 
te zetten voor de andere pijlers: Tuinbouw, Akkerbouw en Agribusiness. In dit statenstuk en bijlagen is 
een nadere onderbouwing gegeven welke activiteiten en projecten worden uitgevoerd in de Ontwik-
kelagenda Melkveehouderij. De totale investeringsvraag voor de Ontwikkelagenda is € 4,93 miljoen. In 
de uitvoering van de projecten kan het nodig zijn om beperkt tussen de deelprojecten met middelen te 
schuiven. 

Tijdsplanning 

De voorbereidingsfase van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij is gestart. Het is de bedoeling om zo 
snel mogelijk na uw instemming de projecten op te schalen naar het 'grote peloton' aan ondernemers. 
De resultaten van de projecten van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij worden jaarlijks gemeten en 
in 2020 moeten dan concrete vorderingen zichtbaar zijn. De Ontwikkelagenda loopt dan in principe af. 

Financiën 

In de huidige meerjarenbegroting voor landbouw en agribusiness zijn de volgende middelen op-
genomen: 
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 2017 2018 2019 2020 

Versterking landbouw & agribusiness €     856.949,-- €  856.949,-- € 856.949,-- €  630.949,-- 

Verbetering van de landbouwstructuur €     250.000,-- €  250.000,-- € 250.000,-- €  250.000,-- 

 
Deze middelen zijn bestemd voor financiering van ketengerichte projecten in de agribusiness, 
cofinanciering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3, waaronder de jonge land-
bouwersregeling, de innovatiemaatregelen en voor kavelruilprojecten. De genoemde middelen 
zijn onvoldoende om de nu aangereikte concrete voorstellen in de Ontwikkelagenda Melkvee-
houderij ook te kunnen financieren. Om investeringsruimte te houden voor de andere drie pijlers 
(Tuinbouw, Akkerbouw en Agribusiness) zijn extra middelen nodig. 
 
In de voorjaarsnota 2017 is aan u voorgelegd om een bedrag van € 4.930.000,-- beschikbaar te  
stellen voor uitvoering van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij uit de Investeringsagenda. Voor-
gesteld wordt om het bedrag aan de volgende projecten te besteden: 
 

  Totaal in 
euro's 

2017 in 
euro's 

2018 in 
euro's 

2019 in 
euro's 

2020 in 
euro's 

Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur-
verbetering 

2.000.000,-- 500.000,-- 750.000,-- 750.000,--   

- 

Consulent duurzame melkveehouderij 600.000,-- 100.000,-- 250.000,-- 250.000,-- - 

Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten 2.330.000,-- 570.000,-- 700.000,-- 650.000,-- 410.000,-- 

Totaal  4.930.000,-- 1.170.000,-- 1.700.000,-- 1.650.000,-- 410.000,-- 

projecten opgebouwd uit:           

- Rapportage en monitoring N, P en NH3 100.000,-- 50.000,-- 25.000,-- 25.000,--   

- Uitrol verduurzamingsmaatregelen (Proeftuin Drenthe) 925.000,-- 275.000,-- 250.000,-- 200.000,-- 200.000,-- 

- Duurzaamheidsplannen 920.000,-- 150.000,-- 300.000,-- 300.000,-- 170.000,-- 

- Samenwerking akkerbouw en veehouderij 230.000,-- 40.000,-- 75.000,-- 75.000,-- 40.000,-- 

- Duurzame gebiedsplannen 155.000,-- 55.000,-- 50.000,-- 50.000,-- - 

Totaal Projecten  2.330.000,-- 570.000,-- 700.000,-- 650.000,-- 410.000,-- 

 
 
In bijlage 5 zijn de projecten van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij inhoudelijk omschreven. 
 
De uitgaven voor 2017 zullen worden opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2017. 

Monitoring en evaluatie 

De monitoring over de voortgang van het Programma Toekomstgerichte Landbouw verloopt via de 
reguliere planning en control cyclus, via het hoofdstuk 7.1.1 Stimuleren van versterking toekomst-
gerichte landbouw en agribusiness van de begroting. 
  
De aansturing, monitoring en evaluatie van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij is belegd bij een 
stuurgroep waarin LTO, DAJK, NMFD, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Drents  
Landschap en de provincie vertegenwoordigd zijn. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van de 
Wageningen Universiteit (WUR), dat jaarlijks de resultaten van het programma in kaart brengt. Een 
rapport met 'nul meting' wordt binnenkort afgerond. Jaarlijks zullen uw Staten over de voortgang  
worden geïnformeerd.  
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Communicatie  

De Communicatie van het Programma Toekomstgerichte Landbouw verloopt via de website 
www.drenthe.nl/toekomstgerichtelandbouw. Een communicatieplan is in ontwikkeling om ook via an-
dere kanalen en momenten aandacht voor het Programma te vragen en de resultaten uit te dragen. 
Het in de bijlagen opgenomen programmadocument wordt na behandeling van het Statenstuk defi-
nitief opgemaakt en aan de Staten toegezonden. 
 
De deelnemende partijen aan de Ontwikkelagenda Melveehouderij communiceren gezamenlijk. Een 
samenhangende strategie is daarvoor in ontwikkeling. De Stuurgroep legt deze vast. Er wordt gebruik 
gemaakt van de website die ontwikkeld is voor het Programma Toekomstgerichte Landbouw. 

Bijlagen  

1. Programmadocument 'Toekomstgerichte Landbouw' 
2  Momentopname Landbouw Noord Nederland, samenvatting 
3. Momentopname Landbouw Noord Nederland, rapport  
4. Brief aan de Staten met betrekking tot Ontwikkelagenda Melkveehouderij 
5. Beschrijving deelprojecten Ontwikkelagenda Melkveehouderij 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 18 mei 2017 
Kenmerk: 19/3.1/2017001382 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 mei 2017, kenmerk 
19/3.1/2017001382; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. kennis te nemen van het Programma Toekomstgerichte Landbouw; 

 
2. in te stemmen met het voorstel voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij, als 

onderdeel van het Programma Toekomstgerichte Landbouw; 
 

3. hiervoor € 4.930.000,-- in te zetten uit de Investeringsagenda (Voorjaarsnota 2017). 
 
 
Assen, 12 juli 2017 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll.  
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met mede werking van de provincie Drenthe tot stand zijn gekomen, zijn te 
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Van boer naar bord  
en bloemenvaas
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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  platteland, 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
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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 
welke 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, dieren welzijn, 
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, werkgevers 
en 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  agrarische 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 

leef  omgeving 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. 

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  herverdelen. In de 

Omgevingsvisie hebben wij de Veenkoloniën aangewezen als experimenteergebied en door ruil verkaveling onder

steunen wij de verbetering van de structuur en ligging van de agrarische percelen van de ondernemers.

In de primaire sector  

en de agribusiness  

zijn ongeveer 24.000 

arbeidsplaatsen
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Water 

Kaderrichtlijn Water, Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer, Deltaprogramma zoetwater, bollenteelt, 
gewasbeschermingsmiddelen, drainage, beregening, 

beekdalen, grondwaterbeschermings gebieden 
 

Bodem 

Programma bodem, fosfaat, Bodemvisie, 
bodemkwaliteit

Krimp en leefbaarheid 

Zorg, sport & beweging, onderwijs & 
arbeidsmarkt, kwaliteit leefgebieden,  

bereikbare voorzieningen 
 

Natuur 

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, 
natuurinclusieve landbouw, Wet natuurbescherming, 
beheerplannen N2000, PAS, Natuurvisie, Programma 
Natuurlijk Platteland, gebiedsontwikkeling nieuwe  

natuur, biodiversiteit, collectieven,  
aanpak boerenlandvogels

Ruimtelijke ontwikkeling 

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

kavelruil, Omgevingsvisie 

Milieu en energie 

Asbestsanering en zonne-energie,  
Duurzame Dates, energiebesparing op het erf  

en in de keten, energielandschappen,  
energie uit meststromen,  

Green Deals

Circulaire en  
biobased economy

 
Groene grondstoffen, vezelindustrie, 
alternatieven voor fossiele grond- en 

brandstoffen, reststromen als  
nieuwe grondstoffen

Gezondheidseconomie 

Gezonde voeding, duurzame inzetbaarheid: 
Sprint@work, gezond ouder worden,  

zorg als tweede bedrijfstak 
 

Vrijetijdseconomie 

Recreatie en vakantie bij de boer als 
tweede tak, promotie, open dagen,  
boer als gastheer, verbeteren relatie  

boer en inwoner/toerist 

Cultuur

Neie Boeren, We the North,  
Rural Forum 2018 

 
 

Breedband 

Big Data, Smart Farming, precisielandbouw,  
uitwisseling van data 
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Toekomstgerichte Landbouw 
staat niet op zichzelf

Een toekomstgerichte landbouw heeft relaties 

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 

houden en verbeteren van de economie, de 

werk  gelegenheid én de leefbaarheid in Drenthe. 
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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. 

14





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 
bestrijdings middelen, en als kleurstof in de voedsel
productie. 

Voor de restproducten zoals loof, worden nieuwe 
toepassings mogelijkheden gezocht. Tuinders optimaliseren 

en verduurzamen. Op dit 
moment wordt bijvoorbeeld 
grootschalig ingezet op het 
terugdringen van ongezuiverde 
lozingen. Dat gebeurt door het 

afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt; door het 
beperkter toepassen van gewas beschermings middelen  
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.

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

Kansrijke verbindingen  
met andere sectoren

Samen sterk
In de tuinbouw zijn 

2.050 banen en 650 bedrijven
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Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden van tuinders 

onderling, maar ook met andere bedrijfstakken en kennis

instellingen. Netwerken richten zich veelal op promotie van de 

sector en het aanjagen en delen van innovatie. Door samen te 

werken delen de bedrijven kennis en passen die nieuwe kennis 

toe in de praktijk. Op deze manier ontwikkelen zij nieuwe 

producten, nieuwe methoden en boren zij nieuwe markten aan. 

Zo is er de ontwikkeling van medicijnen uit Tagetes 

(Afrikaantjes), die geteeld worden ter bestrijding van aaltjes  

in de lelie en aardappel teelt.

innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - verduurzamen - innoveren - moderniseren - 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 kennis instellingen 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.”
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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. 
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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 
‘Ontwikkel  agenda Melkvee houderij’ aan het toekomst
gericht maken van de sector. Het doel is dat de Drentse 

melkveehouderij zo snel mogelijk 
op het gebied van fosfaat, stikstof 
en ammoniak presteert op het 
niveau van de 25% best preste
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
zoek, innovatie en educatie 
zijn erop gericht om het grote 
‘peloton’ aan bedrijven mee te 

krijgen in deze verduurzamingsslag. Het versterken van het 
onder nemerschap in de sector zorgt dat iedere ondernemer 
in staat is de juiste strategie te kiezen die past bij het bedrijf 
en zijn omgeving. 

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

Gezonde 

veehouderij 

door gezond 

voer

Driekwart van de Drentse 

koeien loopt in de wei

Een koe geeft gemiddeld 

ruim 8.000 liter melk  

per jaar
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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 maatschappe-

lijke 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 winst gevend, groen en 

duurzaam is. De ambities zijn hoog en alle 

partijen investeren. Binnen enkele jaren moet 

de sector voorop lopen in Nederland waar het 

om economisch en ecologisch rendement gaat. 

We investeren o.a. in het gebruik van schone 

technieken, landbouwstructuurverbetering en 

duurzaamheidsplannen en stimuleren samen-

werking tussen melkvee houderij en akker-

bouw.”

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

Maïs is belangrijk onderdeel van het dieet voor melkvee. Om nu en in de 

toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten, 

is meer aandacht voor goed bodembeheer van essentieel belang. In 

Marwijksoord is een centraal demonstratie perceel waar verschillende 

systeemvarianten van maïs telen te zien zijn. Maïstelers, loonwerkers 

en andere erfbetreders zijn uitgenodigd om demonstraties te bezoeken, 

mee te denken en van elkaar te leren. Verspreid door Drenthe liggen 9 

praktijkbedrijven waar ook demonstraties aangelegd zijn, die inzoomen 

op locatie specifieke omstandigheden. Dit project combineert investeren 

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

betere samenwerking tussen akker bouwers, 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 

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

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 
komen tot meer 
gesloten kringlopen 
(voermestenergie). 
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. 

Akker bouw-

bedrijf als 

broedplaats in 

Odoorn

Meer dan 60 telers werken in kennis

groepen samen aan verduurzaming
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Kennis delen met de volgende generatie

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 onder-

steunen initiatieven die zoeken naar nieuwe 

teelten en teeltmogelijkheden. Wij stimu-

leren 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 

maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid 

van mensen buiten de landbouw stimuleren.”

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

De teler ontvangt collegatelers, ketenpartijen, schoolkinderen 

en andere groepen op de boerderij en laat zien wat hij in de 

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

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 
energie (waaronder het 
benutten van reststromen). 
De innovaties worden toegepast 

in de hele keten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 
sensoren en ICTtoepassingen op het land, op de trekker en 
in de fabriek. 
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor nieuwe verdien
modellen, op alle onderdelen van de agribusinessketen. 

Tagetes, een 

veelzijdig 

plantje

Er zijn 22.000 banen in  

de Drentse agribusiness
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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 agribusi-

ness een succesvolle pijler in de Drentse 

economie.”

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

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 agri business in 
Drenthe. In een steeds  veranderende 
omgeving zijn onder nemers 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 –  uiteindelijk – 
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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Dit is de managementsamenvatting van het rapport ‘De Noord-Nederlandse agrosector en 
agrocluster in beeld’, de weergave van een onderzoeksproject van Wageningen University & 
Research en Kadaster. Het project is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de 
provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Na een overzicht van de inhoud en een korte 
introductie van ‘situatie’, ‘uitdaging’ en ‘vraagstelling’ geeft deze managementsamenvatting op 
hoofdlijnen de uitkomsten van het onderzoek weer. 

Situatie 
De land- en tuinbouw is een beeldbepalende sector in Noord-Nederland. Het agrocluster, de primaire sector 
samen met de toeleverende en verwerkende bedrijven, is een wezenlijke speler in de regionale economie, zowel 
in omzet als in werkgelegenheid. 

Uitdaging 
De noordelijke provincies willen leidend zijn in duurzame, grondgebonden landbouw, die waarde heeft en houdt 
voor de bewoners van het noorden. Om deze ambitie te realiseren, is zicht op de huidige situatie in de noordelijke 
landbouw en het bijbehorende agrocluster een eerste voorwaarde. Deze rapportage geeft daar op hun verzoek 
invulling aan en is als het ware een foto van de agrosector en het agrocluster in Noord-Nederland. 

Vraagstelling 
• Wat is de huidige situatie van de primaire land- en tuinbouw in Noord-Nederland en van het bijbehorende 

agrocluster?  
• Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen tien jaar voorgedaan? 

  

De Noord-Nederlandse 
agrosector en agrocluster 
in beeld 
Managementsamenvatting 

 
 

 
A.B. Smit, J.H. Jager, R.W. van der Meer, D. Verhoog,  
T.A. Vogelzang, M. Dolman, H. Kros (Wageningen University & 
Research) en Th. Van der Linden (Kadaster) 
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Uitkomsten 
 
Agrocluster belangrijk voor Noord-Nederland 

• Voor Noord-Nederland zijn zowel de primaire agrarische sector als de rest van het agrocluster 
(verwerking, toelevering en distributie) van groot belang voor de werkgelegenheid en de economie. 

• 100.000 mensen hebben werk in het agrocluster ofwel 17% van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. 
Dit cluster zorgt ook voor 13% van de toegevoegde waarde. 

• Het belang van het agrocluster neemt toe, uitgedrukt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde. 
• In Noord-Nederland heeft Groningen de hoogste toegevoegde waarde. 
• Grondgebonden landbouw (akkerbouw en melkvee) vormt de motor van de landbouw in Noord-

Nederland. De toegevoegde waarde van het akkerbouwcluster is groter dan van het 
melkveehouderijcluster. Per hectare creëert de akkerbouw circa 4 keer zo veel toegevoegde waarde als 
de (melk)veehouderij.  

Schaalvergroting zet door 
• Het aantal agrarische bedrijven is in Noord-Nederland de afgelopen 10 jaar met 17% gedaald naar 

11.680. Dat is iets minder dan de daling in heel Nederland (22%). 
• Van deze 11.680 bedrijven is de verdeling over de provincies als volgt: 

o Groningen 3.040 
o Friesland  5.230 
o Drenthe 3.410 

• De schaalvergroting is in Noord-Nederland in de afgelopen 10 jaar fors geweest: 21% in de 
melkveehouderij, 15% in de akkerbouw. 

• Een derde van de biologische bedrijven is te vinden in Noord-Nederland. De sector blijft klein (2,4% van 
het totaal aantal bedrijven) maar groeit weer (na een daling tussen 2005 en 2010). 

 
Vergrijzing boeren; zorg over bedrijfsopvolging 

• Van de bedrijfshoofden met een leeftijd van 51 jaar of ouder had in 2016 43% een opvolger. Dat is een 
stijging ten opzichte van 2012 en 2008. Het continuïteitspercentage zit nu na een dal weer op 64%.  

• De komende 15 à 20 jaar is de toekomst van 3.500 bedrijven in Noord-Nederland onzeker door gebrek 
aan een opvolger. 

• Het aandeel bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder neemt toe. Het aandeel jonger dan 45 jaar daalt. Beide 
categorieën zijn nu even groot (circa 20%). 

• Van de bedrijfshoofden in Noord-Nederland heeft gemiddeld 18% ook betaalde werkzaamheden 
buitenshuis. Drenthe heeft het grootste percentage, namelijk 20%. 

 
Grote melkveehouderijsector, niet altijd robuust 

• Van de melkkoeien in Nederland bevindt zich 30% in Noord-Nederland. Friesland neemt daarvan 19% 
voor zijn rekening. 

• Het gemiddeld inkomen over 2011-2015 was laag: 32.500 euro per oaje (onbetaalde arbeidsjaareenheid; 
gemiddeld 1,7 oaje per bedrijf). 

• De toeslag via GLB bedroeg in die periode gemiddeld 27.500 euro per bedrijf ofwel 400 euro per ha. 
• De solvabiliteit in de melkveehouderij is 64%. Dat is lager dan gemiddeld in Nederland. 
• De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke melkveebedrijven is gemiddeld kwetsbaar door 

een lage solvabiliteit, een lage moderniteit en weinig ruimte voor vervangings- en vernieuwende 
investeringen. De onderlinge verschillen zijn groot: een deel scoort slecht; er is echter ook een deel dat 
goed scoort en dus robuust is. 

• Het aantal GVE graasvee per hectare is in Noord-Nederland 2,5. Dat is lager dan gemiddeld in Nederland. 
Op de veebedrijven als totaal is het fosfaatoverschot kleiner. De mestproblematiek doet zich in dit gebied 
dus minder voelen dan in andere gebieden in Nederland. 
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Robuuste akkerbouwsector; groot belang GLB-betalingen op deel bedrijven 
• Noord-Nederland heeft een groot aandeel in de Nederlandse aardappelzetmeelproductie en pootgoedteelt.
• Het gemiddelde inkomen van de akkerbouwers in Noord-Nederland over 2011-2015 was 76.000 euro per

oaje. De solvabiliteit bedroeg in die periode 80%. Ook binnen de akkerbouw zijn de verschillen tussen
bedrijven groot.

• De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke akkerbouwbedrijven is gemiddeld genomen goed
door een hoge solvabiliteit, een goede moderniteit en ruimte voor vervangings- en vernieuwende
investeringen.

• Vooral in Drenthe is de GLB-betaling per bedrijf hoog: 50.000 euro per akkerbouwbedrijf ofwel 560 euro
per ha.

Meer informatie 
Het volledige rapport komt beschikbaar op de website van Wageningen Economic Research en is hier te 
downloaden.  

Smit, A.B., J.H. Jager, R.W. van der Meer, D. Verhoog, T.A. Vogelzang, M. Dolman (allen Wageningen Economic 
Research), H. Kros (Wageningen Environmental Research) en Th. Van der Linden (Kadaster), April 2017, De 
Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 
2017-033. 
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H. Kros 
Hans.kros@wur.nl  
T +31 (0)317 486 489 
www.wur.nl/environmental-research 

R. Hupkes 
Roelof.Hupkes@Kadaster.nl 
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A.B. Smit 
Bertb.smit@wur.nl  
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www.wur.nl/economic-research 
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Inleiding 
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De land- en tuinbouw is een beeldbepalende sector in Noord-Nederland. Het agrocluster, 
de primaire sector samen met de toeleverende en verwerkende bedrijven, is een 
wezenlijke speler in de regionale economie, zowel in omzet als in werkgelegenheid.  Situatie 

De Noordelijke provincies willen leidend zijn in duurzame, grondgebonden landbouw, die 
waarde heeft en houdt voor de bewoners van het noorden. Om deze ambitie te 
realiseren, is zicht op de huidige situatie in de noordelijke landbouw en het bijbehorende 
agrocluster een eerste voorwaarde. Deze rapportage geeft daar op hun verzoek invulling 
aan en is als het ware een foto van de agrosector en het agrocluster in Noord-Nederland.  

Wat is de huidige situatie van de primaire land- en tuinbouw in Noord-Nederland en van 
het bijbehorende agrocluster? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen tien jaar 
voorgedaan? 

Uitdaging 

Vraag-
stelling 



 Voor Noord-Nederland zijn zowel de primaire agrarische sector als de rest van het agrocluster

(verwerking, toelevering en distributie) van groot belang voor de werkgelegenheid en de economie.

 100.000 mensen hebben werk in het agrocluster ofwel 17% van de werkgelegenheid in 

Noord-Nederland. Dit cluster zorgt ook voor 13% van de toegevoegde waarde.

 Het belang van het agrocluster neemt toe, uitgedrukt in werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

 In Noord-Nederland heeft Groningen de hoogste toegevoegde waarde.

 Grondgebonden landbouw (akkerbouw en melkvee) vormt de motor van de landbouw in Noord-

Nederland. De toegevoegde waarde van het akkerbouwcluster is groter dan van het

melkveehouderijcluster. Per hectare creëert de akkerbouw circa 4 keer zo veel toegevoegde waarde als

de (melk)veehouderij.

Agrocluster belangrijk voor Noord-Nederland 
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 Het aantal agrarische bedrijven is in Noord-Nederland de afgelopen 10 jaar met 17% gedaald naar

11.680. Dat is iets minder dan de daling in heel Nederland (22%).

 Van deze 11.680 bedrijven is de verdeling over de provincies als volgt:

● Groningen 3.040

● Friesland 5.230

● Drenthe 3.410

 De schaalvergroting is in Noord-Nederland in de afgelopen 10 jaar fors geweest: 21% in de

melkveehouderij, 15% in de akkerbouw.

 Een derde van de biologische bedrijven is te vinden in Noord-Nederland. De sector blijft klein (2,4%

van het totaal aantal bedrijven) maar groeit weer (na een daling tussen 2005 en 2010).

Schaalvergroting zet door 
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 Van de bedrijfshoofden met een leeftijd van 51 jaar of ouder had in 2016 43% een opvolger. Dat is een

stijging ten opzichte van 2012 en 2008. Het continuïteitspercentage zit nu na een dal weer op 64%.

 De komende 15 à 20 jaar is de toekomst van 3.500 bedrijven in Noord-Nederland onzeker door 

gebrek aan een opvolger.

 Het aandeel bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder neemt toe. Het aandeel jonger dan 45 jaar daalt. 

Beide categorieën zijn nu even groot (circa 20%).

 Van de bedrijfshoofden in Noord-Nederland heeft gemiddeld 18% ook betaalde werkzaamheden

buitenshuis. Drenthe heeft het grootste percentage, namelijk 20%.

Vergrijzing boeren; zorg over bedrijfsopvolging 
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 Van de melkkoeien in Nederland bevindt zich 30% in Noord-Nederland. Friesland neemt daarvan 19% 

voor zijn rekening. 

 Het gemiddeld inkomen over 2011-2015 was laag: 32.500 euro per oaje (onbetaalde 

arbeidsjaareenheid; gemiddeld 1,7 oaje per bedrijf). 

 De toeslag via GLB bedroeg in die periode gemiddeld 27.500 euro per bedrijf ofwel 400 euro per ha. 

 De solvabiliteit in de melkveehouderij is 64%. Dat is lager dan gemiddeld in Nederland. 

 

 

 

Grote melkveehouderijsector, niet altijd robuust (1) 
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 De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke melkveebedrijven is gemiddeld kwetsbaar door 

een lage solvabiliteit, een lage moderniteit en weinig ruimte voor vervangings- en vernieuwende 

investeringen. De onderlinge verschillen zijn groot: een deel scoort slecht; er is echter ook een deel 

dat goed scoort en dus robuust is. 

 Het aantal GVE graasvee per hectare is in Noord-Nederland 2,5. Dat is lager dan gemiddeld in 

Nederland. Op de veebedrijven als totaal is het fosfaatoverschot kleiner. De mestproblematiek doet 

zich in dit gebied dus minder voelen dan in andere gebieden in Nederland. 

 

Grote melkveehouderijsector, niet altijd robuust (2) 
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 Noord-Nederland heeft een groot aandeel in de Nederlandse aardappelzetmeelproductie en

pootgoedteelt.

 Het gemiddelde inkomen van de akkerbouwers in Noord-Nederland over 2011-2015 was 76.000 euro 

per oaje. De solvabiliteit bedroeg in die periode 80%. Ook binnen de akkerbouw zijn de verschillen 

tussen bedrijven groot.

 De bedrijfseconomische robuustheid van de Noordelijke akkerbouwbedrijven is gemiddeld genomen

goed door een hoge solvabiliteit, een goede moderniteit en ruimte voor vervangings- en vernieuwende

investeringen.

 Vooral in Drenthe is de GLB-betaling per bedrijf hoog: 50.000 euro per akkerbouwbedrijf ofwel 560

euro per ha.

Robuuste akkerbouwsector; groot belang GLB-betalingen 

op deel bedrijven  
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Opbouw van het rapport 
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Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. Door deze onderdelen aan te klikken, kunt 

u rechtstreeks naar het onderwerp van uw keuze navigeren. 

Deel 1: Structuurgegevens: aantallen bedrijven en dieren, gewasarealen 
a. Melkveehouderij
b. Varkens, pluimvee en overige hokdieren
c. Akkerbouw
d. Glas- en opengrondstuinbouw
e. Overige en gemengde bedrijven
f. Verbreding
g. Verkavelingssituatie
h. Veebezetting en bemestingssituatie
i. Fosfaat

Deel 2: Sociale aspecten 

Deel 3: Economische aspecten 
a. Agrocluster
b. Primaire sector – de melkveehouderij
c. Primaire sector – de akkerbouw



De ‘beelden’ in dit rapport zijn gebaseerd op databronnen 

Databronnen 
 
Basisbronnen voor de weergegeven indicatoren in dit rapport zijn 
met name de Landbouwtelling van het CBS en het 
Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het 
Informatienet is een representatieve steekproef van 1.500 land- 
en tuinbouwbedrijven. 
 
Wageningen University & Research en Kadaster hebben deze en 
aanvullende data gebruikt en daar in sommige gevallen 
modelberekeningen mee uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een 
‘tabellenboek’ (een database met basisgegevens), een set 
kaarten en tot samenvattende figuren, tabellen en kaarten in dit 
rapport. 
 
Gegevens en ontwikkelingen zijn weergegeven op het niveau van 
Nederland, Noord-Nederland, afzonderlijke provincies, COROP-
gebieden (elke provincie heeft drie van zulke gebieden) en 
gemeente en/of (viercijferig) postcodegebied. In dit rapport 
staan de hoofdlijnen; voor details wordt verwezen naar het 
tabellenboek. 

Jaren en sectoren 
 
De data in de figuren, tabellen en kaarten hebben 
voornamelijk betrekking op het jaar 2015, in veel 
gevallen aangevuld met 2005 en 2010. Sommige 
cijfers worden niet jaarlijks verzameld en hebben 
betrekking op andere jaren dan 2005, 2010 en 
2015. 
 
In deze rapportage ligt de nadruk op de akkerbouw 
en de melkveehouderij, qua grondgebruik de 
grootste sectoren in Noord-Nederland. De andere 
sectoren worden minder diepgaand besproken; 
daarvan worden alleen de structuurgegevens 
gepresenteerd.  
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Definities van bedrijfstypes en indicatoren 

NSO-bedrijfstypes 

In dit rapport gaat het vooral over de twee grote, 
grondgebonden sectoren in Noord-Nederland, aangeduid 
met de zogenoemde NSO-typen 4500 (melkvee) en 1500, 
1601, 1602, 1603 en 1604 (akkerbouw). De NSO-typering 
is de Nederlandse variant van de Europese bedrijfstypering 
die gebaseerd is op de Standaardopbrengst (SO). Elk 
bedrijf met landbouwactiviteiten wordt hiermee ingedeeld 
in één specifiek bedrijfstype. Deze indeling is in gebruik 
sinds 2010 (zie Nota 2016-118 van Wageningen Economic 
Research, 
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/396161). 

Gegevens hebben in veel gevallen betrekking op 
gespecialiseerde bedrijven, dat zijn bedrijven waarop twee 
derde van de SO uit de betreffende tak komt.  

Indicatoren 

Diverse indicatoren duiden een bepaald technisch, 
sociaal of economisch aspect van de land- en tuinbouw 
in Noord-Nederland aan. Sommige indicatoren komen 
rechtstreeks uit databronnen, andere hebben eerst een 
bewerking ondergaan, bijvoorbeeld een omrekening naar 
bijvoorbeeld sector of deelgebied of van absolute 
aantallen naar aandelen (percentages). 

Meer informatie 
• Wageningen Economic Research 

(www.wur.nl/economic-research)
• Agrimatie (www.agrimatie.nl)
• Wageningen Environmental Research 

(www.wur.nl/environmental-research)
• Kadaster (www.kadaster.nl)
• Land- en tuinbouwcijfers CBS (www.cbs.nl)
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Deel 1: Structuurgegevens: aantallen bedrijven 
en dieren, gewasarealen 
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 Forse afname aantal bedrijven in Noord-Nederland sinds 2005

 Melkveehouderij en akkerbouw gezichtsbepalend voor landschap Noord-Nederland 

 Kleine biologische sector met enige betekenis in de melkveehouderij

 Relatief groot aandeel biologische arealen in Noord-Nederland

 Akkerbouwareaal neemt af, areaal grasland en voedergewassen toe

 Schaalvergroting Noord-Nederland: 15% of meer in afgelopen 10 jaar

 Sterke groei in grond op melkvee- en varkensbedrijven in Groningen

 Sterke groei in grond op melkvee- en akkerbouwbedrijven in Friesland

 Sterke groei in grond op grondgebonden bedrijven in Drenthe

 Dieraantallen per bedrijf toegenomen, vooral bij varkens in Groningen

Deel 1: Structuurgegevens: aantallen 
bedrijven en dieren, gewasarealen  
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Forse afname aantal bedrijven in Noord-Nederland sinds 2005 

Het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met 17% 
afgenomen tot ruim 11.500. Daarvan bevond zich in 2015 45% in de provincie Friesland, 29% in de 
provincie Drenthe en 26% in de provincie Groningen. 
 
In vergelijking met Nederland als geheel (-22%) is het aantal bedrijven in Noord-Nederland minder sterk 
afgenomen. In het noorden is de druk op de grond vanuit andere sectoren (woningbouw, industrie, 
recreatie, openbaar groen en dergelijke) kleiner dan in meer dichtbevolkte provincies. 

Tabel 1 Ontwikkeling aantal agrarische bedrijven in Noord-Nederland in de periode 2005-2015, totaal land- en tuinbouw a)
      ____________ 
Regio   Aantal bedrijven in:    
  2005 2010 2015 2015    
     (in % van 2005) 
Nederland  81.740 72.320 63.910 78 
Noord-Nederland 14.100 12.880 11.680 83 
Groningen  3.630 3.360 3.040 84 
Friesland  6.290 5.750 5.230 83 
Drenthe  4.180 3.780 3.410 82   
 
a) Het gaat hier om de primaire agrarische bedrijven in Noord-Nederland, over alle sectoren. 
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Melkveehouderij en akkerbouw gezichtsbepalend voor landschap Noord-Nederland 

Het totaal aantal melkvee- en overige agrarische 
bedrijven is het grootst in de provincie Friesland. De 
provincie Groningen heeft het grootste aantal 
akkerbouwbedrijven. Het aantal ‘overige bedrijven’ is 
in de afgelopen tien jaar het sterkst gedaald, met 
name sinds 2010. Die daling vond plaats over de 
gehele linie van varkens- en pluimvee-, opengronds- 
en glastuinbouw- en gemengde bedrijven. 

Figuur 1 Totaal aantal agrarische bedrijven in 

Noord-Nederland, onderverdeeld naar 

akkerbouw, melkveehouderij en overige typen. 

Deze figuur geeft dezelfde getallen weer als tabel 1, 
maar nu uitgesplitst naar de belangrijkste sectoren in 
Noord-Nederland (qua grondgebruik), te weten de 
akkerbouw en de melkveehouderij. Alle andere 
sectoren zijn in deze figuur samengevat onder 
‘overige typen’. 
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Kleine biologische sector met enige betekenis in de melkveehouderij 

Noord-Nederland telde in 2015 286 biologische 
bedrijven ofwel 31% van het aantal in Nederland 
als geheel. Dit aantal was het grootst in de 
melkveehouderij in Friesland. Voor het overige is 
het een kleine sector: 2,4% van de bedrijven in 
Noord-Nederland. Het totaal aantal biologische 
bedrijven bedroeg in 2005 278 en in 2010 269. 
Na een dip is het aantal dus weer toegenomen. 

Tabel 2 Aantallen biologische bedrijven naar type in 2015 
     
Sector   NL Noord-NL Groningen Friesland Drenthe 
Akkerbouw   194 26 12 7 7 
Melkveebedrijven  359 114 25 66 21 
Overige graasdierbedrijven  219 67 17 42 16 
Varkensbedrijven  51 3 1 0 2 
Overige hokdierbedrijven  133 18 8 2 6 
Glastuinbouwbedrijven  52 7 3 2 3 
Overige tuinbouwbedrijven  187 17 2 5 9 
Gemengde bedrijven  197 34 12 10 10 
Totaal   1.392 286 80 132 74 
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Relatief groot aandeel biologische arealen in Noord-Nederland 

Tabel 3 Arealen op biologische bedrijven naar type in 2015 a) 
     
Sector   NL Noord-NL Groningen Friesland Drenthe 
Akkerbouw   10.360 1.360 1.000 103 255 
Melkveebedrijven  24.480 8.150 1.940 4.690 1.520 
Overige graasdierbedrijven  10.930 4.350 655 1.310 2.380 
Varkensbedrijven  532 16 0 0 16 
Overige hokdierbedrijven  1.370 138 51 34 52 
Glastuinbouwbedrijven  502 58 11 7 40 
Overige tuinbouwbedrijven  3.040 307 61 173 72 
Gemengde bedrijven  10.310 2.230 1.230 614 382 
Totaal   61.530 16.610 4.950 6.930 4.720 
a) Bij deze cijfers is ervan uitgegaan dat het gehele areaal op biologische bedrijven biologisch is, wat niet altijd zo hoeft te 
zijn. 
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Noord-Nederland had in 2015 ruim 16.600 ha 
biologische grond. Het overgrote deel daarvan lag 
op bedrijven met melk- of graasvee (33 en 40% 
van het biologisch areaal in Nederland) of op 
gemengde bedrijven (22%). Van het biologische 
akkerbouwareaal in Nederland lag 13% in Noord-
Nederland, waarvan het merendeel, 1.000 ha, in 
de provincie Groningen. 



Akkerbouwareaal neemt af, areaal grasland en voedergewassen toe 

Noord-Nederland had in 2015 een totaal areaal land- en tuinbouwgewassen van 540.000 ha, 3% minder 
dan in 2005. Sinds 2005 is het areaal akkerbouwgewassen gedaald van 182.000 naar 159.000 ha. Het 
aandeel in het totale areaal is gedaald van 33 naar 30%. Het areaal grasland en voedergewassen is 
daarentegen gestegen van 368.000 naar 374.000 ha ofwel van 66 naar 69%.  
 
Slechts 1% van het areaal ofwel 5.400 ha wordt ingevuld met opengronds- en glastuinbouw. 
Desondanks zijn deze kleine arealen niet onbelangrijk gezien de saldi per ha en hun bijdrage aan het 
landschap. 

Tabel 4 Gewasarealen in Noord-Nederland naar gewasgroep    
         
Bedrijfstype   Areaal in 2005 Areaal in 2010 Areaal in 201  
   ha % ha % ha % 
Akkerbouw   182.470 33 167.850 31 159.250 30 
Grasland en voedergewassen 368.140 66 369.210 68 373.840 69 
Opengrondstuinbouw  3.420 1 3.760 1 5.070 1 
Glastuinbouw   420 0 394 0 344 0 
 
Totaal   554.460 100 541.200 100 538.320 100 
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Schaalvergroting Noord-Nederland: 15% of meer in afgelopen 10 jaar 

Figuur 2: Bedrijfsoppervlakte on Noord-Nederland in 2005, 
2010 en 2015, naar bedrijfstype 
 
Het gaat hier om de gewasarealen op verschillende typen 
gespecialiseerde of gemengde (niet-gespecialiseerde) bedrijven in 
Noord-Nederland. Overige hokdieren betreft vooral pluimvee. 

Bedrijven met akkerbouw of melkvee en 
gemengde bedrijven zijn qua 
bedrijfsoppervlakte duidelijk groter dan 
bedrijven met varkens, overige hokdieren en 
opengrondstuinbouw. Dat zegt overigens niet 
veel over het inkomen van die bedrijfstypen, 
wel over het geïnvesteerde vermogen in 
grond. 
Bij alle bedrijfstypen zijn de bedrijven in 
Noord-Nederland groter dan gemiddeld in 
Nederland en vaak is de schaalvergroting ook 
sterker geweest.  

Toename hectare per bedrijf in % sinds 2005 
(gemiddeld NL): 
Akkerbouw: 15 (4) Gemengd: 20 (25) 
Melkvee: 21 (22) Opengrondstuin- 
Varkens: 46 (37) bouw: 58 (46) 
Overige hokdieren: 5 (25) 
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Sterke groei in grond op melkvee- en varkensbedrijven in Groningen 

Figuur 2a: Bedrijfsoppervlakte in de provincie Groningen in 
2005, 2010 en 2015, naar bedrijfstype 
 
Het gaat hier om de gewasarealen op verschillende typen 
gespecialiseerde of gemengde bedrijven in de provincie Groningen. 
Overige hokdieren betreft vooral pluimvee. 

Met name op melkvee- en varkensbedrijven 
is de afgelopen tien jaar in Groningen een 
sterke schaalvergroting opgetreden. 
Opvallend is dat de gemengde bedrijven 
gemiddeld in deze provincie het grootste 
areaal hebben, groter dan de 
akkerbouwbouw- en melkveebedrijven. 

Toename ha per gemiddelde bedrijf sinds 
2005: 
Akkerbouw: 12% Gemengd: 27% 
Melkvee: 25% Opengronds- 
Varkens: 77% tuinbouw: 23% 
Overige hokdieren: -3% 
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Sterke groei in grond op melkvee- en akkerbouwbedrijven in Friesland 

Figuur 2b: Bedrijfsoppervlakte in Friesland in 2005, 2010 en 2015, 
naar bedrijfstype 
 
Het gaat hier om de gewasarealen op verschillende typen 
gespecialiseerde of gemengde bedrijven in de provincie Friesland. 
Overige hokdieren betreft vooral pluimvee. 

Met name op akkerbouw- en 
melkveebedrijven is in Friesland de 
afgelopen tien jaar een sterke 
schaalvergroting qua bedrijfsoppervlakte 
opgetreden. Opvallend is dat de 
melkveebedrijven in deze provincie 
gemiddeld het grootste areaal hebben, ook 
duidelijk groter dan de akkerbouwbedrijven.  

Gemiddelde toename hectare per bedrijf in 
% sinds 2005: 
Akkerbouw: 15 Gemengd: 2 
Melkvee: 21 Opengrondstuin- 
Varkens: 1  bouw: 21 
Overige hokdieren: 39 
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Sterke groei in grond op grondgebonden bedrijven Drenthe 

Figuur 2c: Bedrijfsoppervlakte in de provincie Drenthe in 2005, 
2010 en 2015, naar bedrijfstype 
 
Het gaat hier om de gewasarealen op verschillende typen 
gespecialiseerde of gemengde bedrijven in de provincie Drenthe. 
Overige hokdieren betreft vooral pluimvee. 

Met name op akkerbouw-, melkvee-, 
opengrondstuinbouw- en gemengde 
bedrijven is de afgelopen tien jaar in 
Drenthe een sterke schaalvergroting qua 
bedrijfsoppervlakte opgetreden. Opvallend 
is dat de gemengde bedrijven gemiddeld 
het grootst zijn en dat de akkerbouw- en 
melkveebedrijven gemiddeld even groot 
zijn.  

Gemiddelde toename hectare per bedrijf in 
% sinds 2005: 
Akkerbouw: 18 Gemengd: 22 
Melkvee: 20 Opengronds- 
Varkens: 5  tuinbouw: 88 
Overige hokdieren: 13 
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Dieraantallen per bedrijf toegenomen, vooral bij varkens in Groningen 

Figuur 3: Dieraantallen in 2010 en 2015 ten opzichte van 2005 
naar jaar en bedrijfstype (2005 = 100) 
 
Het gaat hier om de relatieve ontwikkeling van dieraantallen op verschillende typen 
gespecialiseerde veebedrijven in Noord-Nederland.  

Het aantal melkkoeien, varkens en 
stuks pluimvee op gespecialiseerde 
bedrijven is sinds 2005 zowel 
nationaal als regionaal gestegen. Het 
aantal melkkoeien per bedrijf steeg 
nationaal met 41%; voor Noord-
Nederland was dit 37%. Het aantal 
varkens per bedrijf verdubbelde 
nationaal en ook in de provincie 
Groningen. Voor Noord-Nederland als 
geheel was de toename 70%. Het 
aantal stuks pluimvee per bedrijf 
nam in de afgelopen tien jaar met 
bijna 50% toe, zowel nationaal als in 
Noord-Nederland. 

In deze figuur valt het effect van de 
afschaffing van het melkquotum per 
1 april 2015 op.  
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Deel 1a: Melkveehouderij 
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 Bijna 60% van melkveebedrijven in Noord-Nederland in Friesland 

 Sterke afname overige graasdierbedrijven in Noord-Nederland 

 Ruim 30% van Nederlandse melkkoeien in Noord-Nederland 

 Drie kwart van de bedrijven met melkkoeien past weidegang toe 

 Weidegang neemt in noordelijke provincies licht toe 

Klik hier om meer te lezen over de sociale 
aspecten over de melkveehouderij  
in Noord-Nederland 

Klik hier om meer te lezen over de  
economische aspecten over de 
melkveehouderij In Noord-Nederland 



Bijna 60% van melkveebedrijven in Noord-Nederland in Friesland 

Het totaal aantal melkveebedrijven in Noord-Nederland is 
tussen 2005 en 2015 met 13% afgenomen tot een kleine 
4.700. In Nederland als geheel was de afname 15%. Van de 
melkveebedrijven bevond zich in 2015 bijna 60% (58%) in 
de provincie Friesland, 22% in de provincie Drenthe en 19% 
in de provincie Groningen. 

Tabel 5 Ontwikkeling aantal melkveebedrijven in Noord-Nederland in de periode 2005-2015  
     
Regio   Aantal bedrijven in:  _ 
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005) 
Nederland  19.710 17.520 16.700 85 
Noord-Nederland 5.350 4.830 4.680 87 
Groningen  1.020 921 910 89 
Friesland  3.150 2.850 2.720 86 
Drenthe  1.190 1.060 1.050 88___________ 
 
In dit overzicht is geen onderscheid gemaakt naar intensiteit of beweiding. 

Melkveebedrijven kunnen niet alleen in 
omvang verschillen, maar ook in 
intensiteit (aantal koeien of 
melkproductie per ha) en in het al dan 
niet toepassen van beweiding. 
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Sterke afname overige graasdierbedrijven in Noord-Nederland 

Het totaal aantal overige graasdierbedrijven in Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met 18% (net 
als in de rest van Nederland) afgenomen tot een kleine 3.500. Daarvan bevond zich in 2015 de helft in 
de provincie Friesland, 30% in de provincie Drenthe en 20% in de provincie Groningen. De afname deed 
zich vooral voor tussen 2010 en 2015. 

Tabel 6 Totaal aantal overige graasdierbedrijven a) in Noord-Nederland in 2005, 2010 en 2015  
 
Regio   Aantal bedrijven in:  __ 
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005)  
Nederland  20.674 20.505 16.942 82 
Noord-Nederland 4.223 4.246 3.462 82 
Groningen  866 914 703 81 
Friesland  2.114 2.065 1.725 82 
Drenthe  1.243 1.267 1.034 83 __ 
 
a) Overige graasdieren (naast melkkoeien en jongvee) zijn zoogkoeien, vleeskalveren en -stieren, schapen en geiten. 
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Ruim 30% van Nederlandse melkkoeien in Noord-Nederland 

Ruim 30% van de Nederlandse melkkoeien, 
in 2015 ruim 500.000, bevindt zich in 
Noord-Nederland. Van die 500.000 
melkkoeien bevond zich in 2015 bijna 60% 
in Friesland. Groningen en Drenthe hadden 
elk ongeveer 100.000 melkkoeien. 

Naast ‘melkkoeien’ is er nog een categorie 
‘overige koeien’, te weten vlees- en 
weidekoeien. Het ging in Noord-Nederland 
in 2015 om 13.500 dieren. 
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Figuur 4 Aantal melkkoeien in 2015 
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Van de 4.768 bedrijven met melkkoeien in Noord-Nederland paste in 2015 73% weidegang toe; 
nationaal lag dit percentage op 74. Voor 2013 en 2014 is ook bekend welk deel van de weidegang 
‘beperkt’ was, dat wil zeggen minder dan 120 dagen à 6 uur per dag. Dat was 3 à 5%. De overige 70% 
paste dus ‘uitgebreide weidegang’ toe. Een kwart van de bedrijven paste helemaal geen weidegang toe. 
Omdat in deze groep relatief grote bedrijven zitten, zal het aantal ‘niet-geweide koeien’ groter zijn dan 
een kwart. 

Weidegang krijgt pas 
de laatste jaren veel 
aandacht en wordt 
daarom sinds 2013 
jaarlijks meegenomen 
in de Landbouwtelling. 
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Drie kwart van de bedrijven met melkkoeien past weidegang toe 

Figuur 5 Aantal bedrijven met melkgevende koeien in Noord-Nederland naar beweidingsvorm in 2013-2015 
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Van de bedrijven met melkkoeien paste in 2015 72% (provincies Groningen en Drenthe) of 74% 
(provincie Friesland) een of andere vorm van weidegang toe. In Groningen is dat percentage vrij stabiel, 
maar in Friesland en Drenthe zijn de percentages in 2014 gedaald; in 2015 is het percentage in alle drie 
de provincies toegenomen. In Nederland als geheel was het aandeel weidegang in 2015 74%. 

Weidegang wordt door veel burgers 
gewaardeerd. Verschillende 
zuivelverwerkers betalen een toeslag 
voor weidemelk. Beweiding kost meestal 
meer tijd dan volledig opstallen, maar 
kan, afhankelijk van de specifieke 
situatie, tot kostenverlaging per kg melk 
leiden (met name lagere 
bewerkingskosten voor voerwinning en 
mest uitrijden). 
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Weidegang neemt in Noordelijke provincies licht toe 

Figuur 6 Aandeel weidegang op bedrijven met melkkoeien naar provincie en jaar 



Deel 1b: Varkens, pluimvee en overige 
hokdieren 
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 Sterke afname aantal varkensbedrijven in Noord-Nederland 

 Halvering van het aantal varkensbedrijven in Friesland 

 Weinig varkens in Noord-Nederland 

 Aantal overige hokdierbedrijven in Friesland stabiel 

 Noord-Nederland heeft relatief veel vleeskuikens en weinig leghennen 

 Sterke daling aantal mestkuikenbedrijven in Drenthe 



Sterke afname aantal varkensbedrijven in Noord-Nederland 

Het totaal aantal varkensbedrijven in Noord-Nederland is tussen 
2005 en 2015 met 36% afgenomen tot 158. Daarvan bevond 
zich in 2015 bijna de helft in de provincie Drenthe, 30% in de 
provincie Groningen en 20% in de provincie Friesland. De 
afname was het sterkst in laatstgenoemde provincie, waar bijna 
een halvering van het aantal bedrijven optrad. 
In Nederland als geheel is het aantal varkensbedrijven in 
dezelfde periode met 40% gedaald tot een kleine 3.400. In 2015 
bevond zich daarvan 5% in Noord-Nederland. 

Tabel 7 Ontwikkeling aantal varkensbedrijven a) in Noord-Nederland in de periode 2005-2015   
    
Regio   Aantal bedrijven in:   
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005)  
Noord-Nederland 246 196 158 64 
Groningen  61 57 48 79 
Friesland  65 41 35 54 
Drenthe  120 98 75 63  
 
a) Het betreft hier gespecialiseerde varkensbedrijven.  

Varkensbedrijven worden onder-
verdeeld in zeugen-, vleesvarken- 
en ‘gesloten’ bedrijven. Op 
zeugenbedrijven gaat het vooral 
om de fokkerij. Op gesloten 
bedrijven blijven de biggen op het 
bedrijf om door te groeien als 
vleesvarken. In andere gevallen 
gaan ze naar gespecialiseerde 
vleesvarkensbedrijven. 
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Halvering van het aantal varkensbedrijven in Friesland 

Figuur 7: Ontwikkeling aantal bedrijven met varkens in Noord-Nederland in de periode 2005-2015 

Het aantal gespecialiseerde varkensbedrijven is in Noord-Nederland in de afgelopen tien jaar met een 
derde gedaald tot 158. Die afname was het sterkst in Friesland, waar bijna de helft van het aantal 
bedrijven verdween. De overige bedrijven met varkens namen in deze periode met 40% af tot 114. Dit 
zijn over het algemeen akkerbouwbedrijven met vleesvarkens. Die afname was het sterks in Drenthe, 
waar bijna de helft van het aantal bedrijven met varkens verdween. 

Deze figuur meldt naast het aantal 
gespecialiseerde varkensbedrijven ook het 
overige aantal bedrijven waarop varkens 
gehouden worden. 
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Weinig varkens in Noord-Nederland 

Er is onderscheid 
gemaakt naar 
biggen, fokzeugen en 
vleesvarkens, dus 
enerzijds naar leeftijd 
en anderzijds naar 
het gebruiksdoel van 
de dieren. 

Al is het aantal varkens in Noord-Nederland sterk gegroeid, toch is de sector 
nationaal gezien klein. Het aantal (fok- en vlees)varkens (exclusief biggen) in 
Noord-Nederland bedroeg in 2015 300.000 of slechts 4% van het totaal aantal 
dieren in Nederland. In zowel Groningen als Drenthe werden 100.000 
vleesvarkens geteld. In Drenthe bevond zich daarnaast meer dan de helft van 
de fokzeugen in Noord-Nederland.  
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Figuur 8: Aantal varkens in 2015 naar provincie en naar type 
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Aantal overige hokdierbedrijven in Friesland stabiel, elders dalend 

Het totaal aantal overige hokdierbedrijven in Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met 15% 
afgenomen tot 271. Elk van de drie provincies heeft daar 80 tot 100 van binnen zijn grenzen. In de 
provincie Friesland bleef het aantal stabiel op ongeveer 100 bedrijven, maar in Groningen en Drenthe 
daalde het aantal met 20 à 25%. 

Tabel 8 Ontwikkeling aantal overige hokdierbedrijven in Noord-Nederland in 2005, 2010 en 2015   
    
Regio   Aantal bedrijven in:  __ 
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005)  
Noord-Nederland 319 298 271 85 
Groningen  101 88 80 79 
Friesland  98 101 100 102 
Drenthe  120 109 91 76____________ 
 
a) Overige hokdieren zijn (in dit rapport) pluimvee, nertsen en konijnen. 
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Noord-Nederland heeft relatief veel vleeskuikens en weinig leghennen 

Er is onderscheid gemaakt naar vleeskuikens 
en leghennen, dus naar productie van vlees en 
eieren. 

Noord-Nederland telde in 2015 ongeveer 16,5 
miljoen vleeskuikens en 5 miljoen leghennen, gelijk 
verdeeld over de drie provincies. Dat zijn 
respectievelijk een derde en 10% van de totale 
aantallen in Nederland.  
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Figuur 9: Aantal stuks pluimvee (x 1.000) in 2015 naar 
provincie en naar type 
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Sterke daling aantal mestkuikenbedrijven in provincie Drenthe 

Figuur 10: Ontwikkeling aantal bedrijven met pluimvee in Noord-Nederland in de periode 2005-2015. 

Het totale aantal bedrijven met leghennen is in Noord-Nederland in de afgelopen tien jaar met 16% 
gedaald tot 133. In Friesland bleef het aantal leghennenbedrijven gelijk, maar in de twee andere 
provincies daalde het aantal met ongeveer 20%. De meeste bedrijven in deze sector bevinden zich in 
Drenthe (56). 

Bij vleeskuikens daalde het aantal bedrijven met 24% tot 174. De afname was het sterkst in Drenthe, 
namelijk met een derde tot 54. Het resterende aantal is in de beide andere provincies rond de 60. 

Leghennen worden meestal gehouden op 
gespecialiseerde bedrijven zonder (veel) 
grond.  
Vleeskuikens worden in Noord-Nederland 
veelal gehouden op akkerbouwbedrijven, 
waarbij graan aan de kuikens gevoerd 
wordt en de mest op het eigen land wordt 
toegepast. 
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Deel 1c: Akkerbouw 
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 Sterke afname aantal akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland

 Groei areaal poot- en consumptieaardappelen en zaaiuien

 Aantal akkerbouwbedrijven met gras en/of snijmais toegenomen

Klik hier om meer te lezen over de sociale 
aspecten over de akkerbouw in Noord-
Nederland 

Klik hier om meer te lezen over de  
economische aspecten over de akkerbouw 
In Noord-Nederland 



Sterke afname aantal akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland 

Het totaal aantal akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met 15% afgenomen 
tot een kleine 2.500; dat is 20% van het totaal aantal akkerbouwbedrijven in Nederland. Daarvan 
bevond zich in 2015 44% in de provincie Groningen, 35% in de provincie Drenthe en 20% in de provincie 
Friesland. De afname van het aantal akkerbouwbedrijven was in Friesland met bijna 20% het sterkst. 
Voor Noord-Nederland als geheel was de afname veel sterker dan gemiddeld in Nederland (-5%). 
Gemiddeld in Nederland nam de bedrijfsomvang in tien jaar met 2 ha toe; in Noord-Nederland was dit 8 
ha. 

Tabel 9 Ontwikkeling aantal akkerbouwbedrijven a) in Noord-Nederland in de periode  
2005-2015  
  
Regio   Aantal bedrijven in:   
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005) 
Nederland  13.060 11.960 12.390 95 
Noord-Nederland 2.880 2.510 2.440 85  
Groningen  1.246 1.120 1.090 87  
Friesland  613 509 497 81  
Drenthe  1.020 878 860 84  
 
a) Het betreft hier alle akkerbouwbedrijven, dus over alle bouwplannen heen.  

In de kop van 
Groningen en 
Friesland ligt de 
nadruk op de 
pootaardappelteelt, 
in het Oldambt op 
de graanteelt en in 
de Veenkoloniën op 
de zetmeel-
aardappelteelt. 
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Groei areaal poot- en consumptieaardappelen en zaaiuien  

Noord-Nederland had in 2015 een totaal areaal akkerbouwgewassen van 160.000 ha ofwel 31% van het 
landelijke areaal (506.000 ha). Daarvan bevond zich 52% in de provincie Groningen, 35% in de 
provincie Drenthe en 135 in de provincie Friesland. 
 

Binnen het akkerbouwareaal zijn poot- en consumptieaardappelen, zaaiuien en overige 
akkerbouwgroenten zoals peen de laatste tien jaar belangrijker geworden. Suikerbieten en 
zetmeelaardappelen zijn in areaal afgenomen. 

Tabel 10 Akkerbouwarealen in Noord-Nederland     
       _ 
Gewastype  Areaal in 2005  Areaal in 2010  Areaal in 2015  
  ha % ha % ha % 
Consumptieaardappel 3.620 2 5.690 3 6.830 4 
Pootaardappel  16.330 9 15.660 9 17.190 11 
Zetmeelaardappel 43.340 24 40.830 24 37.920 24 
Suikerbiet  26.930 15 22.920 14 19.020 12 
Granen  70.630 39 71.750 43 66.160 42 
 w.v. Tarwe  39.490 22 48.660 29 45.350 28 
        Gerst  27.410 15 18.340 11 17.970 11 
Graszaden  4.110 2 1.520 1 1.370 1 
Zaaiui  1.130 1 1.810 1 2.640 2 
Overige akkerbouwgroenten 1.390 1 1.430 1 1.710 1 
Overige akkerbouwgewassen 15.000 8 6.260 4 6.430 4__ 
 
Totaal akkerbouw  182.470 100 167.850 100 159.250 100 
 
Bron: CBS-Landbouwtelling; bewerking Wageningen Economic Research 

Trend: 
meer 
tarwe, 
minder 
gerst 
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Aantal akkerbouwbedrijven met gras en/of snijmais toegenomen 

Figuur 11: Aantal akkerbouwbedrijven met 
gras en/of snijmais in 2005, 2010 en 2015 

Het aantal akkerbouwbedrijven met gras en/of snijmais is sinds 2005 en vooral sinds 2010 sterk gestegen in de provincies 
Groningen (23%) en Drenthe (21%); in Friesland bleef het aantal per saldo gelijk, na een afname tussen 2005 en 2010. Het 
totaal aantal akkerbouwbedrijven met gras en/of snijmais in Noord-Nederland is toegenomen van een kleine 1.500 naar ruim 
1.700. Daarmee is ook het aandeel van de akkerbouwbedrijven met gras en/of snijmais toegenomen, namelijk van 50% naar 
70%. Deze ontwikkeling weerspiegelt een verbreding van de akkerbouwbedrijven in twee van de drie provincies. Deze 
ontwikkeling kan te maken hebben met de toegenomen voederbehoefte in verband met de afschaffing van het melkquotum 
en de uitbreiding van de melkveestapel inclusief jongvee. 

In de periode 2005-2015 daalde het totaal 
aantal akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland 
van 2.880 naar 2.440 ofwel met 15%: 
• Groningen: 13% naar 1.090
• Friesland: 19% naar 500
• Drenthe: 16% naar 860
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Deel 1d: Glas- en opengrondstuinbouw 
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 Aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Nederland sterk gedaald 

 Sterke daling areaal bloemkwekerijgewassen in Noord-Nederland 

 Aantal opengrondstuinbouwbedrijven in Drenthe stabiel 

 Areaal bloembollen in Noord-Nederland sterk gestegen 

 



Aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Nederland sterk gedaald 

Het totaal aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-
Nederland is tussen 2005 en 2015 met meer dan 
de helft afgenomen tot een kleine 100. Dat aantal 
is ongeveer gelijk verdeeld over de drie provincies. 
In Drenthe was de daling het sterkst, namelijk met 
twee derde. Van de ruim 100 bedrijven in 2005 
waren er in 2015 in deze provincie nog 36 over. 

  Tabel 11 Ontwikkeling aantal glastuinbouwbedrijven a) in Noord-Nederland in de periode 2005-2015. 
    
Regio   Aantal bedrijven in:   
  2005 2010 2015 2015 
      (in % van 2005)  
Noord-Nederland 214 140 97 45 
Groningen  56 46 35 63  
Friesland  51 39 26 51  
Drenthe  107 55 36 34  
 
a) Het betreft hier alle typen glastuinbouwbedrijven, dus voor alle gewassen. 
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Sterke daling areaal bloemkwekerijgewassen in Noord-Nederland 

Het totale areaal tuinbouwgewassen onder glas is in de afgelopen tien jaar in Noord-Nederland gedaald van 420 naar 344 ha, 
dus met 18%. Die daling was vooral te zien bij de bloemkwekerijgewassen, waarvan het areaal met de helft daalde. Het 
areaal glasgroente daarentegen nam toe met 8%. Vooral tomaat nam in areaal toe, namelijk met 64% naar 74 ha. 
Komkommer is met 61 ha het tweede gewas. 

Het areaal glastuinbouwgewassen in Noord-
Nederland is minder gedaald (-18%) dan het aantal 
bedrijven (-55%). De overgebleven 100 bedrijven 
zijn dus gemiddeld groter geworden in gewasareaal 
in ha. Deze trend is in de hele sector zichtbaar, ook 
landelijk. 
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Figuur 12: Arealen glastuinbouwgewassen in Noord-Nederland in 2005, 2010 en 2015 



Aantal opengrondstuinbouwbedrijven in Drenthe stabiel 

Het totaal aantal opengrondstuinbouwbedrijven in 
Noord-Nederland is tussen 2005 en 2015 met 20% 
afgenomen tot 262. De helft van die bedrijven lag 
in 2015 in de provincie Drenthe; de beide andere 
provincies hadden elk een kwart binnen hun 
grenzen. In Drenthe was er geen afname, maar in 
de beide andere provincies nam het aantal 
bedrijven af met ruim 30%. In Nederland als geheel 
was de afname 27%. 

Tabel 12 Ontwikkeling aantal overige tuinbouwbedrijven a) in Noord-Nederland in de periode 2005-2015  
 
Regio  Aantal bedrijven in:   
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005)  
Nederland  9.006 7.640 6.576 73 
Noord-Nederland 326 277 262 80 
Groningen  103 84 69 67 
Friesland  91 67 63 69 
Drenthe  132 126 130 98  
 
a) Het betreft bloembollen-, fruit- en vollegrondsgroenteteelt en boomkwekerij. 
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Areaal bloembollen in Noord-Nederland sterk gestegen 

Noord-Nederland had in 2015 een totaal areaal opengrondstuinbouw van ruim 5.000 
ha ofwel 6% van het landelijk areaal (91.000 ha). Dat areaal is met name de 
afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Vooral zijn bloembollen de laatste tien jaar 
belangrijker geworden, zowel absoluut als relatief (ten opzichte van andere 
opengrondsteelten). De fruitteelt is na 2010 in areaal afgenomen.  
In Noord-Nederland namen de bloembollen- (9%) en de vollegrondsgroententeelt 
(5%), de boom- (5%) en de bloemkwekerij (10%) en de fruitteelt (1%) in 2015 in 
vergelijking met de landelijke arealen een klein aandeel in. 

Tabel 13 Arealen opengrondstuinbouw in Noord-Nederland in 2005, 2010 en 2015  
         
Gewastype  Areaal in 2005 Areaal in 2010  Areaal in 2015
  ha % ha % ha %__________  
Bloembollen  1.357 40 1.571 42 2.346 46 
Vollegrondsgroenten 1.019 30 1.083 29 1.317 26 
Boomkwekerij  656 19 652 17 922 18 
Bloemkwekerij 207 6 194 5 266 5 
Fruitteelt  183 5 256 7 218 4  
 
Totaal opengrondstuinbouw 3.422 100 3.756 100 5.070 100 
 
Het betreft hier alle groepen opengrondstuinbouwgewassen. 

Trend: 
meer 
bollen, 
minder 
fruit 
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Deel 1e: Overige en gemengde bedrijven 
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 Aantal gemengde bedrijven gedaald – specialisatie is doorgegaan 

 Sterke daling aantal melkveebedrijven met akkerbouwgewassen 

 Aantal overige graasdierbedrijven daalt sinds 2010 in Noord-Nederland 



Aantal gemengde bedrijven gedaald – specialisatie is doorgegaan 

Het totaal aantal gemengde bedrijven in Noord-Nederland is 
tussen 2005 en 2015 met ruim 40% afgenomen tot ruim 
300; dit was in 2015 10% van het totaal aantal gemengde 
bedrijven in Nederland. Van die 300 bedrijven bevond in 
2015 zich 45% in de provincie Drenthe, 35% in de provincie 
Groningen en 20% in de provincie Friesland. De specialisatie 
in één duidelijke hoofdtak is dus doorgegaan. Dezelfde trend 
is nationaal te zien.  

Het betreft hier 
alle bedrijven die 
niet onder de 
hiervoor getoonde 
gespecialiseerde 
bedrijven behoren 
(zie pag. 7). 

Tabel 14 Totaal aantal gemengde agrarische bedrijven in Noord-Nederland in 2005,  
2010 en 2015 
      _ 
Regio  Aantal bedrijven in:    
  2005 2010 2015 2015  
     (in % van 2005) 
Nederland  5.200 3.840 3.080 59 
Noord-Nederland 542 385 312 58 
Groningen  177 127 108 61 
Friesland  112 78 66 59 
Drenthe  253 180 138 55 

Gemengde bedrijven hebben 
bijvoorbeeld akkerbouw en melkvee 
of akkerbouw en vleeskuikens of 
melkvee en schapen. 
Overigens kunnen gespecialiseerde 
bedrijven kringlopen proberen te 
sluiten door samen te werken met 
andersoortige bedrijven. 
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Specialisatie zet nog steeds door, gemengd bedrijf verdwijnt 

Snijmais valt niet onder 
akkerbouwgewassen. 

Het aantal melkveebedrijven met akkerbouwgewassen is sinds 2005 sterk gedaald. De daling was het 
sterkste in de provincies Drenthe (65%) en Friesland (59%) en het kleinst in Groningen (42%). Het 
totaal aantal melkveebedrijven met akkerbouwgewassen in Noord-Nederland is gedaald van 1.050 naar 
450. Daarmee is ook het aandeel van de melkveebedrijven met akkerbouwgewassen gedaald, namelijk 
van 20% naar 10%. Deze ontwikkeling weerspiegelt de specialisatie in de melkveehouderij.  

In de periode 2005-2015 daalde het totaal 
aantal melkveebedrijven in Noord-
Nederland met 13%, van 5.353 naar 
4.676; per provincie (eindaantal tussen 
haakjes): 
• Groningen: 11% (910)
• Friesland: 14% (2.719)
• Drenthe: 12% (1.047)
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Figuur 13: Aantal melkveebedrijven met akkerbouwgewassen in 2005, 2010 en 2015 
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Het aantal overige graasdierbedrijven in Noord-Nederland is sinds 2005 
en vooral sinds 2010 gedaald met bijna 20% tot een kleine 3.500. 
Dezelfde daling is te zien bij de overige tuinbouwbedrijven, namelijk tot 
262. Het aantal gemengde bedrijven daalde met meer dan 40%, in 
Drenthe zelfs met 45%. 

Het betreft hier overige 
graasdierbedrijven, overige 
tuinbouwbedrijven en gemengde 
bedrijven. Overige graasdieren (naast 
melkkoeien en jongvee) zijn 
zoogkoeien, vleeskalveren en -stieren, 
schapen en geiten. Overige 
tuinbouwbedrijven zijn in dit overzicht 
opengrondstuinbouwbedrijven.  
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Aantal overige graasdierbedrijven daalt sinds 2010 in Noord-Nederland 

Figuur 14 Ontwikkeling aantal overige graasdierbedrijven 
(links), overige tuinbouwbedrijven (midden) en gemengde 
bedrijven (rechts) in Noord-Nederland in de periode 2005-2015 
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Deel 1f: Verbreding 
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 Natuurbeheer belangrijke verbredingsactiviteit in Noord-Nederland

 Grote verschillen in aandeel verbreding tussen provincies

 Grote verschillen in aandeel natuurbeheer tussen provincies



Figuur 15 Aantal bedrijven naar soort verbreding in 
Noord-Nederland in 2008, 2010 en 2016 

Verbredingsactiviteiten vormen een relatief onbelangrijke post in Noord-Nederland, uitgezonderd 
natuurbeheer, dat op ongeveer 20% van de bedrijven wordt toegepast. Dat percentage is overigens 
tussen 2010 en 2016 gedaald van 21 naar 18% (1.770 bedrijven). Verkoop van producten aan 
consumenten die op het bedrijf komen, vond in 2016 plaats op ruim 300 bedrijven. Op 230 bedrijven 
vond een of andere vorm van recreatie plaats. Een kleine 100 bedrijven was actief in de zorglandbouw. 

Verbreding betreft activiteiten op het 
agrarische bedrijf die een aanvulling 
vormen op de agrarische 
bedrijfsvoering en ook direct daarmee 
samenhangen. De activiteiten kunnen 
bestaan, omdat er agrarische 
bedrijvigheid is. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om ‘zorglandbouw’, 
‘boerencampings’ en verkoop van 
landbouwproducten aan huis. 

51 

Natuurbeheer belangrijke verbredingsactiviteit in Noord-Nederland 
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Grote verschillen in aandeel verbreding tussen provincies 

Figuur 16 Aandeel bedrijven met verbreding naar provincie 
2008, 2010 en 2016 

Het aandeel van de bedrijven dat met verbreding bezig is, varieert sterk tussen jaren en provincies. In 
Drenthe was dat aandeel in 2016 12%, in Groningen 19% en in Friesland 33%. Dat aandeel lijkt eerder 
af dan toe te nemen. 

De hier berekende percentages 
zijn berekend door de aantallen 
bedrijven die aan een 
verbredingsactiviteit meedoen, bij 
elkaar op te tellen en te 
vergelijken met het totaal aantal 
bedrijven in de betreffende 
provincie. Er zullen echter 
bedrijven zijn die meer dan één 
verbredingsactiviteit uitvoeren. 
Daardoor vormen de percentages 
in deze figuur een overschatting 
van het werkelijke aantal 
betrokken bedrijven. 
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Grote verschillen in aandeel natuurbeheer tussen provincies 

Hetzelfde patroon als bij het totaal aandeel bedrijven met verbreding komt terug in deze figuur. Drenthe 
scoorde in 2016 relatief laag met 5%, Groningen zat op 14% en Friesland op 28%. 

Het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer is een subsidie voor het 
treffen van beheermaatregelen, waarmee 
de biodiversiteit op landbouwgrond 
vergroot moet worden. Daarbij gaat het 
onder andere om weidevogelbeheer en 
kruidenrijk grasland. 

Verbreding wordt in de Landbouwtelling 
niet ieder jaar geïnventariseerd. Vandaar 
de afwijkende jaren 2008, 2010 en 2016. 
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Figuur 17 Aandeel bedrijven met natuurbeheer naar provincie 
in de jaren 2008, 2010 en 2016 



Deel 1g: Verkavelingssituatie 
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 Twee derde van de landbouwgrond in handen van de gebruikers 

 Kwart van kavels is huiskavel met 45% van areaal 

 Verkavelingssituatie zeer verschillend per gebied 



Tweederde van de landbouwgrond in handen van de gebruikers 

Gemiddeld is in Noord-Nederland twee derde van de grond in eigendom bij de gebruiker. Daarnaast 
wordt 16% gepacht en is 4% erfpacht. De resterende 12,5% bestaat uit tijdelijke pachtvormen. 

In deze tabel gaat het om 
reguliere pachtvormen. 
Kortlopende pachtvormen als 
‘teelt-, eenmalige en 
natuurpacht’ zijn in dit 
overzicht niet opgenomen, 
zodat de totalen over 
eigendom, pacht en erfpacht 
niet op 100% uitkomen. 

Tabel 15a Aandeel eigendom, pacht en erfpacht in Noord-Nederland naar COROP-
gebied en provincie  
 
Gebied  % eigen- % pacht % erfpacht 
  dom    
Noord-Friesland 62,0 21,0 5,7 
Zuidwest-Friesland 64,7  21,8 5,0 
Zuidoost-Friesland 70,6 15,1  3,7 
Oost-Groningen 77,4   9,1      3,2 
Delfzijl en omgeving 75,4    11,4      1,3 
Overig Groningen 73,3    12,2      3,2 
Noord-Drenthe 62,7    17,3      0,9 
Zuidwest-Drenthe 61,6    18,5      1,3 
Zuidoost-Drenthe 65,8    12,2      3,2  
    
Friesland  65,2    19,5      5,0 
Groningen  75,0  11,0 3,0 
Drenthe  63,6  15,6 1,9  
    
Noord-Nederland 67,7  16,0 3,6 

In Nederland als geheel is de 
verdeling als volgt: 
• Eigendom: 58% 
• Pacht: 26% 
• Erfpacht: 2% 
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Kwart van kavels is huiskavel met 45% van areaal 

Gemiddeld is in Noord-Nederland een kwart van de kavels huiskavel met daarbij 45% van het 
bedrijfsareaal. In Friesland ligt meer dan de helft van de grond op huiskavels. 

De aandelen van het aantal en 
van het areaal van de kavels dat 
op meer dan 5 km afstand van 
de bedrijfsgebouwen ligt zijn 
indicatoren voor eventuele 
versnippering: 
 
Kavels op > 5 km afstand 
 Aantal Areaal 
 (%) (%) 
• Friesland:  12,3 7,5 
• Groningen:  15,4 11,8 
• Drenthe:  19,6 15,9 
• Totaal N-NL:  15,7 11,1 

Tabel 15b Aandeel huis- en veldkavels in Noord-Nederland naar COROP-gebied 
en provincie  
 
Gebied  Huiskavels (%) Veldkavels (%) 
  Aantal Areaal Aantal Areaal 
Noord-Friesland 26,0 51,5 74,0 48,5 
Zuidwest-Friesland 29,5 57,9 70,5 42,1 
Zuidoost-Friesland 26,5 54,7 73,5 45,3 
Oost-Groningen 19,6 30,4 80,4 69,6 
Delfzijl en omgeving 26,8 48,0 73,2 52,0 
Overig Groningen 28,6 48,5 71,4 51,5 
Noord-Drenthe 17,8 33,7 82,2 66,3 
Zuidwest-Drenthe 20,1 43,4 79,9 56,6 
Zuidoost-Drenthe 17,6 31,1 82,4 68,9 
    
Friesland  27,0 54,2 73,0 45,8 
Groningen  25,3 41,8 74,7 58,2 
Drenthe  18,4 35,1 81,6 64,9 
    
Totaal  23,5 45,1 76,5 54,9 
Noord-NL (absoluut) 12.120 233.700 39.430 284.210 
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Verkavelingssituatie zeer verschillend per gebied 

Gedetailleerde verkavelingskaarten zijn op aanvraag verkrijgbaar als bijlagen bij dit rapport: 
• Aandelen pacht, erfpacht en eigendom per COROP- en PC4-gebied voor de akkerbouw en de 

melkveehouderij; 
• Ligging van huis- en veldkavels per PC4-gebied voor beide sectoren; 
• Veldkavels op een afstand van 5 km of meer van de huiskavel; dit is een maat voor de rij-afstanden 

die boeren moeten afleggen voor hun veldwerkzaamheden. 

Over de verkavelingssituatie zijn de volgende conclusies getrokken: 
• In Friesland is het aandeel huiskavels het grootste en egaal verdeeld over de provincie. In Noord-

Groningen is het aandeel huiskavels duidelijk groter dan in het zuiden van de Provincie. Drenthe heeft 
een wat lager aandeel maar redelijk egaal verdeeld over de provincie; 

• De gemiddelde kavelgrootte is in de hele provincie Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën 
duidelijk groter dan in Friesland en de rest van Drenthe; 

• In het ene gebied komen veel meer kavels voor op een afstand van 5 km of meer van de 
bedrijfsgebouwen dan in het andere. Het aantal is relatief hoog in de Veenkoloniën en de kop van 
Friesland; 

• Erfpacht komt weinig voor in Noord-Nederland en dan vooral langs de Waddenkust en in het Oldambt. 
• De noodzaak en de mogelijkheden tot verbetering van de verkavelingssituatie zijn maatwerk op 

regionaal niveau. Daarbij zal voor de melkveehouderij sneller noodzaak zijn dan in de akkerbouw in 
verband met de gewenste beweidingsmogelijkheden. 
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Deel 1h: Veebezetting en bemestingssituatie 
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In Noord-Nederland gemiddeld 2,5 GVE melkvee per ha 

Figuur 18 Percentage bedrijven met meer of minder dan 2,5 
GVE melkvee per ha en gemiddeld aantal GVE melkvee per ha in 
2015 

Het aandeel melkveebedrijven met meer dan 2,5 GVE melkvee per ha was in 2015 in de drie provincies 
vergelijkbaar: het hoogst in Groningen (50%), iets lager in Friesland (49%) en het laagst in Drenthe 
(48%). 
Het gemiddelde van GVE melkvee per ha was eveneens het hoogst in Groningen (2,52), iets lager in 
Friesland (2,48) en het laagst in Drenthe (2,43). 

In 2015 bedroeg het aandeel bedrijven 
met meer dan 2,5 GVE melkvee per ha 
en het gemiddelde aantal GVE melkvee 
per ha in respectievelijk: 
• Groningen: 50% en 2,5
• Friesland: 49% en 2,5
• Drenthe: 48% en 2,4
Melkvee is inclusief jongvee en 
zoogkoeien. 
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Voor Nederland als geheel bedroeg het 
aantal GVE melkvee per ha gemiddeld 
2,7; het aandeel bedrijven met meer 
dan 2,5 GVE bedroeg 53%. 



Grote variatie in aantal GVE per ha 

Kaart 1 Gemiddelde GVE/ ha per 
bedrijf per postcode-4-gebied 
(van alle bedrijven met graasvee) 

Het aantal GVE graasvee per ha bedrijf verschilt sterk tussen gebieden. Dat betekent ook dat het te 
verwachten effect van de plannen van de Nederlandse overheid en de melkveehouderij om het aantal 
melkkoeien in Nederland terug te brengen voor verschillende gebieden (en bedrijven) verschillend 
uitpakt.  

N.B. Het gaat hier om de 
situatie op bedrijfsniveau. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een 
intensief melkveebedrijf in een 
PC4-gebied met verder alleen 
akkerbouw tot een hoge 
GVE/ha kan leiden. 



Percentage bedrijven met meer dan 2,5 GVE per ha varieert sterk 

Kaart 2 Percentage bedrijven met > 2.5 
GVE/ha per postcode-4-gebied 
(van alle bedrijven met graasvee) 

Het aandeel graasveebedrijven met meer dan 2,5 GVE graasvee per ha was in 2015 het hoogst in 
Groningen (50%), iets lager in Friesland (49%) en het laagst in Drenthe (48%). 
Het gemiddelde van GVE graasvee per ha per bedrijf verschilt niet veel per provincie: 2,5 in Groningen 
en Friesland en 2,4 in Drenthe. 
Over Noord-Nederland als geheel had 49% van de bedrijven in 2015 meer dan 2,5 GVE graasvee per ha 
en 61% meer dan 2,3 GVE graasdier per ha.  

Een grens van 2,5 of eventueel 2,3 GVE 
graasdier per ha zou in de toekomst een 
rol kunnen spelen bij de beoordeling van 
wat aanvaardbaar wordt geacht als norm 
voor ‘grondgebondenheid’. 



Deel 1i: Fosfaat 

62 

 In Noord-Nederland ruim 100 kg fosfaatproductie per ha 

 Friesland heeft de hoogste fosfaatproductie en -plaatsingsruimte 



In Noord-Nederland ruim 100 kg fosfaatproductie per ha 

De drie provincies zaten op vergelijkbaar niveau wat betreft mineralenproductie per ha. In Friesland was 
de C-productie per ha hoger dan in de andere twee provincies door een hoog aandeel rundermest. 

In 2015 bedroeg de N-, P2O5-, K- en C-
productie per bedrijf uitgedrukt in kg/ha 
respectievelijk in: 
• Noord-Nederland: 301, 105, 293, 838
• Groningen: 293, 103, 286 en 823
• Friesland: 294, 101, 299 en 854
• Drenthe: 322, 117, 286 en 818
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Voor Nederland als geheel bedroeg de N-, 
P2O5-, K- en C-productie per bedrijf 
uitgedrukt in kg/ha: 485, 187, 376 en 
1.013. 

Deze figuur betreft alle 
veehouderijbedrijven met meer dan 3 
GVE (alle dieren) en meer dan 3 ha. 

Figuur 19 Gemiddelde mineralenproductie per bedrijf in kg per 
ha in 2015 



Friesland heeft de hoogste fosfaatproductie en -plaatsingsruimte 

In 2015 bedroeg de fosfaatproductie, -
plaatsingsruimte en het -overschot 
uitgedrukt in ton fosfaat respectievelijk in: 
• Groningen: 8.010, 5.015, en 3.095
• Friesland: 18.860, 13.470 en 6.225
• Drenthe: 8.800, 4.065 en 4.650
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Figuur 20 De totale fosfaatproductie, -
plaatsingsruimte en -overschotten voor 
bedrijven met vee, in 2015 per provincie 
(ton fosfaat) 

In alle drie provincies was gemiddeld sprake van een fosfaatoverschot bij de veehouderijbedrijven. In 
2015 diende hiervan 10% verplicht te worden verwerkt. De rest kon/mocht worden afgezet op 
veehouderijbedrijven met nog beschikbare plaatsingsruimte en op akkerbouwbedrijven, die echter niet 
zijn meegenomen in de hier getoonde plaatsingsruimte. Dit betekent dat een deel van het 
bedrijfsoverschot in de regio kan en mag worden afgezet. Omdat bij het gesommeerde bedrijfsoverschot 
geen rekening is gehouden met negatieve overschotten (bedrijven die nog mestruimte over hebben) is 
dit groter dan het verschil van gesommeerde productie en gesommeerde plaatsingsruimte. Er kan dus 
meer mest in de regio worden afgezet dan uit deze figuur zou kunnen worden afgeleid. 
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Deel 2: Sociale aspecten 
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Deel 2: Sociale aspecten 
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 Aantal bedrijfshoofden jonger dan 45 jaar sterk gedaald 

 In Groningen meer 65-plussers dan 45-minners 

 Opleidingsniveau agrarische bedrijfshoofden neemt toe 

 Meer eigen en vreemde arbeid per bedrijf op dalend aantal bedrijven 

 Daling vrouwelijke arbeidskrachten sterker dan van mannelijke 

 Eén op vijf bedrijfshoofden heeft betaalde werkzaamheden buitenshuis 

 Opvolgingssituatie laatste decennium verbeterd 



Aantal bedrijfshoofden jonger dan 45 jaar sterk gedaald 

Een bedrijfshoofd geeft leiding aan het 
bedrijf en is in veel sectoren ook de 
belangrijkste uitvoerder van de 
werkzaamheden. In geval van een 
maatschap geldt de maat of vennoot  
met de grootste zakelijke en 
bedrijfsmatige verantwoordelijkheid als 
bedrijfshoofd en worden van hem of 
haar leeftijd en opleiding vermeld. Dit 
overzicht is exclusief rechtspersonen. 
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Figuur 21 Aantal bedrijven naar leeftijd 
bedrijfshoofden in Noord-Nederland 

Het aantal bedrijven in de agrarische sector daalt. Daardoor daalt ook het aantal bedrijfshoofden. 
Bovendien verandert de leeftijdsopbouw van de agrarische sector. Het aandeel bedrijfshoofden jonger 
dan 45 jaar is tussen 2010 en 2015 gedaald van een kwart naar een vijfde en wel van 3.300 naar 2.400. 
Dat is maar nauwelijks meer dan het aantal bedrijfshoofden ouder dan 65 jaar (2.200). 

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in Noord-Nederland was in 2015 56 jaar. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Aantal <45 Aantal 45-55 Aantal 55-65 Aantal > 65

2005 2010 2015



In Groningen meer 65-plussers dan 45-minners 

Deze figuur laat de leeftijdsopbouw per provincie zien. De ontwikkeling daarin is voor de drie provincies 
vergelijkbaar. De verschillen in percentages in de drie provincies zijn minimaal in alle drie de aangegeven 
jaren. Ook de daling van het totaal aantal bedrijfshoofden is zeer vergelijkbaar, namelijk ongeveer 17% 
in 10 jaar. In Groningen was het aantal 65-plussers in 2015 groter dan het aantal bedrijfshoofden jonger 
dan 45 jaar, in Friesland evenveel en in Drenthe was het aantal 65-plussers kleiner. 

Bij een hoofd ouder dan 65 jaar 
kan het wel zo zijn dat een zoon of 
dochter veel werk op het bedrijf 
doet. Het grote aantal 65-plussers 
kan een aanduiding zijn dat het 
proces van bedrijfsoverdracht en  
-overname stokt. Want dan heeft 
de oudere generatie nog steeds de 
grootste zakelijke en bedrijfs-
matige verantwoordelijkheid. 
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Figuur 22 Aandeel bedrijven naar 
leeftijd bedrijfshoofden per provincie 
in Noord-Nederland 



Opleidingsniveau agrarische bedrijfshoofden neemt toe 

Figuur 23 Aantal bedrijven naar opleiding bedrijfshoofd 

Het gemiddelde opleidingsniveau van de agrarische bedrijfshoofden in Noord-Nederland is de afgelopen 
tien jaar toegenomen, omdat het aantal hoofden met alleen afgerond lo (lager onderwijs) of lbo (lager 
beroepsonderwijs) is afgenomen. Van de bijna 10.000 bedrijfshoofden in 2016 behoorden 2.000 tot deze 
categorieën. De meerderheid van de hoofden had een voltooide mbo, in 2016 63%. Het aantal hoofden 
met een hbo- of universitaire opleiding is ongeveer gelijk gebleven. Het aandeel hbo’ers neemt toe. 

Voor de Landbouwtelling 
inventariseert het CBS één keer per 
drie jaar het opleidingsniveau van de 
bedrijfshoofden die mee moeten doen 
met de gecombineerde opgave. 
Omdat de wet- en regelgeving steeds 
ingewikkelder wordt, is een goede 
opleiding van groot belang voor het 
goed kunnen leiden van een bedrijf. 
Bij oudere bedrijfshoofden hebben de 
kinderen op het bedrijf vaak een 
hogere opleiding dan het hoofd zelf. 
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Meer eigen en vreemde arbeid per bedrijf op dalend aantal bedrijven 

De totale arbeidsinzet op de agrarische bedrijven in Noord-Nederland is de afgelopen tien jaar met 11% 
gedaald. Dat is minder dan het aantal bedrijfshoofden (19%). Het aantal arbeidskrachten en aje per 
bedrijf is toegenomen in samenhang met schaalvergroting. Het aantal betaalde en onbetaalde aje per 
bedrijf is vooral sinds 2010 toegenomen. Er is dus zowel meer gezinsarbeid als ‘vreemde’ arbeid op de 
bedrijven. Per saldo is de totale arbeidsinzet afgenomen op vrijwel gelijkblijvend areaal. 

In deze tabel staan naast de 
bedrijfshoofden ook de andere 
arbeidskrachten (ak) die op de 
land- en tuinbouwbedrijven 
werkzaam zijn. Verder wordt in 
deze tabel onderscheid gemaakt 
in betaalde en onbetaalde aje 
(arbeidsjaareenheden; 
vergelijkbaar met het begrip 
fte). Onbetaalde aje horen bij 
bedrijfshoofden en andere 
gezinsleden die geen loon 
ontvangen maar van het 
bedrijfsresultaat moeten leven. 

Tabel 16 Arbeidsinzet op de agrarische bedrijven in Noord-Nederland in 2005, 
2010 en 2015 
 
Arbeid      Arbeidsinzet Noord-Nederland 
   2005 2010 2015 
Arbeidskrachten (ak)    
Aantal totaal   34.130 32.480 30.440 
Wv. aantal bedrijfshoofden  14.100 12.880 11.680 
Aantal ak per bedrijf  2,4 2,5 2,6__ 
Arbeidsjaareenheden (aje)    
Totaal   23.660 22.510 21.810 
W.v. betaald   3.850 4.820 4.470 
W.v. onbetaald  19.810 17.690 17.330 
Aantal aje per bedrijf  1,7 1,7 1,9 

70 



Daling vrouwelijke arbeidskrachten sterker dan van mannelijke 

De totale arbeidsinzet is de afgelopen tien jaar met 11% gedaald. Het aantal vrouwelijke 
arbeidskrachten is sterker gedaald (17%) dan het aantal mannelijke arbeidskrachten (9%). Bij de 
onbetaalde aje is het aantal even sterk gedaald (14%). De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten is in het totaalbeeld licht verschoven, namelijk van 67/33 in 2005 naar 69/31 in 2015. 
Bij de gezinsarbeid is de verhouding in de drie weergegeven jaren constant gebleven op 75/25. 

Tabel 17 Arbeidsinzet op agrarische bedrijven in Noord-Nederland naar geslacht in 2005, 2010 en 2015 
 
Arbeidskrachten  Arbeidsinzet Noord-Nederland  Aandeel (%)  
  2005 2010 2015 2005 2010 2015 
       
Aantal totaal  34.131 32.475 30.436    
 W.v. mannelijk 22.801 21.529 20.931 67 66 69 
 W.v. vrouwelijk 11.330 10.946 9.505 33 34 31 
Onbetaalde aje 19.814 17.692 17.331 
 W.v. mannelijk 14.923 13.273 13.018 75 75 75 
 W.v. vrouwelijk 4.891 4.419 4.313 25 25 25 
 
In deze tabel wordt onderscheid gemaakt naar mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten bij de totale arbeidsinzet en bij de 
onbetaalde aje, de bedrijfshoofden en de meewerkende gezinsleden. 
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Eén op vijf bedrijfshoofden heeft betaalde werkzaamheden buitenshuis 

Figuur 24 Aandeel bedrijfshoofden met 
nevenwerkzaamheden buitenshuis, 2013 

In Nederland had in 2013 ongeveer 20% van de agrarische bedrijfshoofden betaalde werkzaamheden 
buitenshuis. In Noord-Nederland was dat met 18% niet veel lager. Het percentage was relatief hoog in 
Drenthe met 20%. In Groningen en Friesland lag dit percentage op 17 à 18%. Van 2 à 3% van de 
bedrijfshoofden is niet bekend of zij in dat jaar een dergelijke betrekking hadden.  

In de Landbouwtelling wordt niet ieder jaar 
naar betaalde werkzaamheden buitenshuis 
gevraagd. Het laatst beschikbare jaar is 
2013. 

72 

Het komt vrij vaak voor dat meewerkende 
partners of kinderen een baan buitenshuis 
hebben. Voor het bedrijfshoofd is dit minder 
vanzelfsprekend, omdat het bedrijfshoofd 
de grootste zakelijke en bedrijfsmatige 
verantwoordelijkheid op het bedrijf heeft.  



Opvolgingssituatie laatste decennium verbeterd 

Van de bedrijfshoofden met een leeftijd van 51 jaar of ouder had in 2016 43% een opvolger. Dat is een 
stijging met 8 en 13%-punten ten opzichte van 2012 en 2008. Het continuïteitspercentage zat na een 
dal weer op 64%. Naar verwachting komen de komende 20 jaar ongeveer 3.500 bedrijven in Noord-
Nederland vrij of te koop door gebrek aan een opvolger. Dat is ongeveer een derde van het huidige 
aantal. 

Bedrijfsopvolging 
wordt een keer 
per vier jaar 
geïnventariseerd 
bij ondernemers 
van 51 jaar of 
ouder. Het 
continuïteits-
percentage geeft 
aan welke deel 
van de bedrijven 
de komende jaren 
blijft bestaan. 

Tabel 18 Bedrijfsopvolging en continuïteit in Noord-Nederland in 2008, 2012 en 2016  
 
Aantal bedrijven  Rechtspersonen en opvolging   
   2008 2012 2016 
Totaal aantal bedrijven (A)  13.340 12.470 9.880 
Aantal rechtspersonen (B)  299 304 304 
Aantal bedrijven met: 
 bedrijfshoofd jonger dan 51 jaar (C) 5.590 4.570 3.270 
 ouder dan 51 jaar, met opvolger (D) 2.260 2.690 2.730 
 ouder dan 51 jaar, zonder opvolger (E) 5.200 4.900 3.570 
        
Opvolgingspercentage (D/(A-B-C)), % 30 35 43 
Continuïteitspercentage (B+C+D)/A, % 65 61 64 
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Deel 3: Economische aspecten 
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Deel 3a: Agrocluster 
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 Voedings- en genotmiddelenindustrie goed voor 15.000 banen 

 Agrocluster groeit sterk in toegevoegde waarde en werkgelegenheid 

 15 à 17% van toegevoegde waarde en werkgelegenheid 

 Grote bijdrage grondgebonden sectoren aan toegevoegde waarde 

 Grote bijdrage grondgebonden sectoren aan werkgelegenheid 



Voedings- en genotmiddelenindustrie goed voor 15.000 banen 

In de voedings- en genotmiddelenindustrie in Noord-Nederland werkten in 2015 ruim 
15.000 mensen, ruim 1% meer dan in 2010. Dat was 12,5% van het totaal aantal banen 
in deze bedrijfstakken in Nederland. De meeste werkgelegenheid kwam voort uit de 
brood- en banketbakkerijen en deegwarenindustrie (3.600 banen) en de zuivelindustrie 
(4.500 banen). De zuivel-, veevoeder- en groenten- en fruitverwerkende industrie zijn 
sinds 2010 sterk gegroeid. 

Tabel 19 Werkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie in 2015 
            
Bedrijfstak       Totaal aantal banen in:  Aandeel N-NL  Mutatie N-NL 
       N-NL Nederland  in Nederland (%) t.o.v. 2010 
          (%)  
Zuivelindustrie      4.500 13.540 33,2  21,6 
Meel- en zetmeelindustrie     890 2.660 33,5  -14,4 
Suikerindustrie      200 730 27,4  -16,7 
Brood- en banketbakkerijen en  
deegwarenindustrie      3.590 31.900 11,3  -9,6 
Overige veevoedings-, voedingsmiddelen-  
 en tabaksindustrie a)     9.740 106.050 9,2  4,3_________ 
 
Totaal voedings- en genotmiddelenindustrie    15.330 122.980 12,5  +1,3  
 
a) Deze post bestaat uit een heel scala aan bedrijfstakken binnen deze groep. 
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Agrarische exportactiviteiten zonder 
verwerking zoals de 
pootaardappelexport zijn niet in dit 
overzicht opgenomen. Die vallen 
onder de SBI-code 462 
‘Groothandel in landbouwproducten 
en levende dieren’. 



Agrocluster sterk gegroeid in toegevoegde waarde en werkgelegenheid 

Het totale agrocluster in Noord-Nederland was in 2014 goed voor een toegevoegde waarde van 7,3 miljard euro ofwel 13,4% 
van de totale toegevoegde waarde in Noord-Nederland en voor een werkgelegenheid van ruim 100.000 banen ofwel 17,3% 
van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. De toegevoegde waarde en de werkgelegenheid groeiden tussen 2010 en 2014 
met ongeveer 17%. Voor Noord-Nederland als totaal groeide in dezelfde periode de toegevoegde waarde met 5%, terwijl de 
werkgelegenheid met 2% afnam. 

Tabel 20 Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het agrocluster a) in Noord-Nederland in 2014 
         
Onderdeel Agrocluster   Toegevoegde Mutatie Werkgele-  Mutatie 
    waarde t.o.v. 2010 genheid   t.o.v. 2010 
    (mln euro) % (arbeidsjaren)  %  
Agrocluster, totaal   7.360 16,8 103.190 17,7 
Aandeel in totale economie van Noord-Nederland 13,4  17,3  
Agrocluster, buitenlandse grondstoffen  2.640 37,8 29.110 39,4 
     
Agrocluster, binnenlandse grondstoffen  4.730 7,7 74.080 10,9 
Aandeel in totale economie van Noord-Nederland 8,6  12,4  
 Primaire productie   1.060 0,8 25.320 3,5 
 Verwerking    1.000 22,0 12.460 16,5 
 Toelevering    1.940 6,7 27.820 21,8 
 Distributie    724 3,6 8.490 -3,3  
 
Noord-Nederland totaal   55.040 4,0 597.000 -2,0  
 
a) Het totale agrocluster bestaat uit de voedings- en genotmiddelenindustrie plus de primaire agrarische sector.  
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15 à 17% van toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Noord-NL 

Figuur 25 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde van het totale agrocluster inclusief primaire sector 

Het totale agrocluster inclusief primaire sector 
in Noord-Nederland vertegenwoordigt 15% van 
de toegevoegde waarde en 17% van de 
werkgelegenheid in dat cluster in Nederland. 
Het grootste aandeel ligt in de provincie 
Groningen met 7% en het laagste in de 
provincie Drenthe met 3 à 4%. 

In de figuur over de werkgelegenheid zijn de 
data uit de industrie verwerkt en aangevuld met 
het aantal werkzame personen in de primaire 
sector, dus op de agrarische bedrijven zelf. Dat 
betreft bedrijfshoofden met eventuele 
meewerkende gezinsleden en eventuele 
personeelsleden. 
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Grote bijdrage grondgebonden clusters aan toegevoegde waarde 

Figuur 26 Verdeling van toegevoegde waarde (%, miljoen euro) naar cluster 

In Noord-Nederland nemen de akkerbouw- en grondgebonden veehouderijclusters een groter aandeel en de opengronds- en 
glastuinbouw-, intensieve veehouderij- en visserijclusters een kleiner aandeel in dan gemiddeld in Nederland. De 
grondgebonden clusters spelen een belangrijke rol in Noord-Nederland qua toegevoegde waarde (6,7 miljard euro) en zijn 
tussen 2010 en 2014 sterk gegroeid. De toegevoegde waarde van het akkerbouwcluster is bijna 2 keer zo groot als van het 
melkveehouderijcluster. Maar het areaal grasland en voedergewassen voor de melkveehouderij is 2 keer zo groot. Per ha 
creëert het akkerbouwcluster daarom ca 4 keer zoveel toegevoegde waarde als het (melk)veehouderijcluster. 
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Grote bijdrage grondgebonden clusters aan werkgelegenheid 

Figuur 27 Verdeling van werkgelegenheid (%, banen) naar cluster 

In Noord-Nederland is de verdeling van de werkgelegenheid van het agrocluster over de sectoren anders 
dan gemiddeld in Nederland. De akkerbouw- en grondgebonden veehouderijclusters (voornamelijk 
melkveehouderij) nemen een groter aandeel in, de opengronds- en glastuinbouw-, intensieve 
veehouderij- en visserijclusters een kleiner aandeel. De grondgebonden clusters spelen een belangrijke 
rol in Noord-Nederland qua werkgelegenheid (35.600 banen) en zijn tussen 2010 en 2014 met ruim 
10.000 banen gegroeid. Dit beeld loopt vrijwel synchroon met de verdeling van de toegevoegde waarde. 
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Deel 3b: Primaire sector - de 
melkveehouderij 
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 Hoger inkomen melkveehouders in Groningen in 2014 en 2015 

 Inkomen op melkveebedrijven in Noord-Nederland onder modaal 

 300 melkveebedrijven in Noord-Nederland met negatief inkomen 

 Verschillen in bedrijfstoeslagen tussen sectoren en provincies 

 Relatief groot deel inkomen bestaat uit bedrijfstoeslagen 

 Lagere solvabiliteit op Friese melkveebedrijven dan elders in Noord-Nederland 

 Solvabiliteit melkveebedrijven in Noord-Nederland relatief laag 

 Moderniteit stabiliseert na jaren van afname 

 Vernieuwing in noordelijke melkveehouderij op laag niveau 

 Economische robuustheid melkveehouderij sterk bedrijfsafhankelijk 



Hoger inkomen melkveehouders in Groningen in 2014 en 2015 

Figuur 28 Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (oaje) op 
melkveebedrijven in de periode 2011-2015 

Het inkomen per oaje lag in de melkveehouderij tussen 2011 en 2015 gemiddeld op € 40.000 in goede 
jaren. Maar in jaren met een lage melkprijs kan het inkomen flink onderuit gaan, zoals in 2015 en 2016. 
De melkveehouders in Groningen deden het in 2015 beter dan gemiddeld in Nederland, mogelijk mede 
door een wat grotere bedrijfsomvang dan elders.  

Per onbetaalde aje 
(arbeidsjaareenheid) wil 
zeggen dat het inkomen 
wordt berekend over de 
uren van de meewerkende 
gezinsleden, dus het 
bedrijfshoofd en de 
eventueel medewerkende 
partner en kinderen. 
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Inkomen op melkveebedrijven in Noord-Nederland onder modaal 

Het gemiddelde inkomen op melkveebedrijven bedroeg in de periode 2011-2015 € 32.500 per oaje, dus 
onder modaal. Op 20% van de bedrijven was dit minder dan € 15.000 en op nog eens 20% meer dan  
€ 46.000. Dit inkomensniveau is vergelijkbaar met het gemiddelde van Nederland, waar het totale 
inkomen per bedrijf wat lager was maar ook de onbetaalde arbeidsinzet door een kleiner aantal koeien. 
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Tabel 21 Resultaat melkveebedrijven, gemiddeld per bedrijf, 2011-2015   
 
    Nederland Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
      Groningen Friesland Drenthe 
Aantal bedrijven   16.800 4.690 910 2.740 1.040 
Oppervlakte cultuurgrond (ha)   49 61 65 61 57 
Aantal melkkoeien   87 99 106 99 94 
Standaardopbrengst (euro)   324.200 357.430 385.240 354.950 339.810 
Aantal onbetaalde aje   1.5 1.7 1.6 1.7 1.7 
      
Resultaten per bedrijf, euro      
Opbrengsten    373.220 391.760 418.830 385.670 384.270 
Betaalde kosten en afschrijvingen  323.200 338.270 360.890 334.390 328.830 
Buitengewone baten en lasten   660 810 460 900 880 
Inkomen uit bedrijf   50.680 54.300 58.400 52.180 56.320 
      
Inkomen uit bedrijf, euro per onbetaalde aje     
Gemiddeld    33.200 32.500 37.000 30.740 33.650 
20%-waarneming   12.650 14.970 15.270 15.200 15.000 
80%-waarneming   45.650 46.200 60.060 43.190 44.480 



300 melkveebedrijven in Noord-Nederland met negatief inkomen 

Van de 4.700 melkveebedrijven in Noord-Nederland verdiende 
35% gemiddeld minder dan € 25.000 per oaje en 7% of ruim 
300 bedrijven had zelfs een negatief inkomen. Dit laatste 
percentage was vergelijkbaar voor de drie provincies. Het 
percentage bedrijven met een inkomen van € 50.000 of meer lag 
in Groningen met 34% twee keer zo hoog als in Friesland en 
Drenthe en ook nationaal (17 à 18%). 

Bedrijven met een (licht) negatief 
inkomen gaan niet direct failliet. 
Wel teren ze in op hun eigen 
vermogen en worden investeringen 
uitgesteld, wat op lange termijn 
niet goed is voor de 
levensvatbaarheid van het bedrijf. 

Tabel 22 Verdeling van het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje in de melkveehouderij in 
Noord-Nederland in de periode 2011-2015 over inkomensklassen  
    
Inkomensklasse (euro) NL Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
    Groningen Friesland Drenthe 
<0  9 7 6 7 6 
0-25.000  36 35 30 35 39 
25.000-50.000 37 37 30 40 37 
50.000-75.000 12 13 20 12 10 
>75.000  6 8 14 5 8 
 
Totaal aantal bedrijven 16.800 4.690 906 2.740 1.040 
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Door gemiddelde 
inkomens weer te 
geven over vijf jaar 
(‘normaliseren’) 
ontstaat een min of 
meer structureel 
beeld van de 
inkomenssituatie in 
de sector. 



Verschillen in bedrijfstoeslagen tussen sectoren en provincies 

Figuur 29 Bedrijfstoeslagen uit het GLB per ha (euro/ha) 
naar regio en totaal Nederland 2015 

Gemiddeld ontvingen de akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland in 2015 een hoger bedrag aan 
bedrijfstoeslagen dan de melkveebedrijven: 450 tegenover 400 euro per ha. Met name vallen de 
akkerbouwbedrijven in Drenthe op met gemiddelde toeslagen van 560 euro per ha.  

In Nederland waren de bedrijfstoeslagen 
of betaalrechten (nieuwe naam) vanuit 
het GLB (Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid) gebaseerd op de 
gemiddelde hectarepremies in de jaren 
2000-2002. Die zogenoemde historische 
basis is losgelaten en vanaf 2019 zal 
voor iedere ha met opengrondsteelten 
hetzelfde bedrag aangevraagd kunnen 
worden. Dat bedrag zal bestaan uit een 
basis- en een vergroeningstoeslag van 
ongeveer € 250 en € 120 per ha. 
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De bedrijfstoeslagen uit het GLB zijn 
bedoeld om een duurzame en 
marktgerichte landbouw te bevorderen. 



Relatief groot deel inkomen bestaat uit bedrijfstoeslagen 

Figuur 30 Bedrijfstoeslagen uit GLB per bedrijf 
(euro) naar regio en totaal Nederland 2015 

Gemiddeld ontvingen de akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland in 2015 een hoger totaalbedrag dan de 
melkveebedrijven: 37.000 tegenover 27.500 euro. Met name vallen de akkerbouwbedrijven in Drenthe 
op met gemiddelde toeslagen van meer dan 50.000 euro. Die hoge bedragen hebben vooral te maken 
met de bedrijfstoeslagen op zetmeelaardappelbedrijven, waar de zetmeelaardappelen van oudsher een 
hoog bedrag per ha aan subsidie ontvingen. Deze situatie loopt evenwel af richting 2019, als alle 
hectares in Nederland hetzelfde bedrag per ha toegewezen zullen krijgen. 

N.B. Deze bedragen kunnen niet één-op-één 
afgetrokken worden van de inkomenscijfers 
in de akkerbouw en melkveehouderij in dit 
rapport. Een belangrijke reden is dat de 
bedragen in deze figuur per bedrijf zijn 
uitgedrukt en de inkomens per oaje; 
gemiddeld is er meer dan 1 oaje op een 
bedrijf. 
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Lagere solvabiliteit op Friese melkveebedrijven dan elders in Noord 

Het balanstotaal op het gemiddelde melkveebedrijf bedroeg eind 2015 € 2 à 
3 miljoen. Drie kwart daarvan zat in de grond. De solvabiliteit was gemiddeld 
in Noord-Nederland 64%, iets lager dan nationaal en dan gemiddeld in 
Groningen en Drenthe (67 à 68%). Friesland zat met 62% onder het 
gemiddelde.  

Solvabiliteit is het 
aandeel van het 
balanstotaal dat met 
eigen vermogen 
gefinancierd is. 
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Tabel 23 Balans en solvabiliteit  van melkveebedrijven in Noord-Nederland en per provincie per einde 2015  
 
   Nederland Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
     Groningen Friesland Drenthe 
Aantal melkkoeien  87 106 114 105 99 
      
Gemiddeld per bedrijf, 1.000 euro      
Balanstotaal vaste activa  2.350 2.610 3.040 2.560 2.370 
w.v. grond   1.700 1.940 2.360 1.870 1.780 
Vreemd vermogen  1.040 1.170 1.230 1.230 976 
Eigen vermogen  1.310 1.440 1.810 1.330 1.390 
Solvabiliteit (%)  68 64 68 62 67 
      
Gemiddeld per melkkoe, euro      
Balanstotaal vaste activa  40.300 31.200 34.400 36.300 28.400 
w.v. grond   29.200 23.200 26.700 26.500 21.300 
Vreemd vermogen  17.800 14.000 13.900 17.400 11.700 
Eigen vermogen  22.500 17.200 20.500 18.900 16.700 



Solvabiliteit melkveebedrijven in Noord-Nederland relatief laag 

Net als bij de inkomens is er ook een grote spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven. In Noord-
Nederland had 35% van de melkveebedrijven eind 2015 een solvabiliteit lager dan 60%. Voor Nederland 
als geheel was dit percentage slechts 15%. Dit kan erop duiden dat er in of vóór 2015 meer dan 
gemiddeld in Noord-Nederland is geïnvesteerd in grond, gebouwen en dergelijke. Nationaal had meer 
dan een kwart een solvabiliteit van meer dan 80%. In Noord-Nederland was dit 12%. Groningen scoorde 
qua solvabiliteit beter dan Drenthe en Friesland het laagst. In Friesland is de schaalvergroting rond 2015 
sterk geweest. 

De solvabiliteitscijfers 
zijn niet genormaliseerd, 
omdat de actuele stand 
van de balans belangrijk 
is om te beoordelen of 
een bedrijf economisch 
‘robuust’ is. 

Tabel 24 Verdeling van de solvabiliteit in Noord-Nederland en de provincies per eind 
2015 over solvabiliteitsklassen in de melkveehouderij 
     
Klasse NL Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
(euro)   Groningen Friesland Drenthe 
<50 3 7 6 9 3 
50-60 12 28 13 35 22 
60-70 27 28 21 30 29 
70-80 32 25 46 15 32 
80-90 22 9 12 9 10 
>90 4 3 3 2 4 
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Moderniteit stabiliseert na jaren van afname 

Figuur 31 Moderniteit melkveehouderij in de periode 2001-2015 

De moderniteit nam in de melkveehouderij toe tot ongeveer 2008. Na een dalende trend stabiliseerde de 
moderniteit zich rond 35%, met een piek in de provincie Groningen (38%). 

Moderniteit is gedefinieerd als de 
balanswaarde gedeeld door de 
vervangingswaarde (in 
procenten). Een hoge 
moderniteit geeft dus aan dat de 
werktuigen, installaties en 
gebouwen niet verouderd zijn. 
Dat werkt meestal goed uit op de 
bedrijfszekerheid en op de 
milieubelasting. 
Overigens is de technische 
levensduur van machines vaak 
langer dan de economische. 
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Rond 2015 is veel nieuwbouw 
gepleegd in verband met een 
groeiende veestapel. 



Vernieuwing in noordelijke melkveehouderij op laag niveau 

Het percentage vernieuwing verschilt erg per jaar. In veel jaren lag deze in de melkveehouderij rond 5%, 
met een piek van 35% in 2008, een jaar met historisch hoge melkprijzen en daardoor een hoge 
liquiditeit. Er zijn verschillen tussen provincies. De golfbeweging in vernieuwing liep niet synchroon over 
de gebieden. Rond 2015 is er met name in Friesland en Drenthe veel geïnvesteerd. 

Bedrijfseconomisch gezien zou de 
vernieuwing gelijk op moeten lopen met de 
afschrijving van gebouwen, installaties en 
werktuigen. In de praktijk hangt de 
vernieuwingsgraad vaak samen met de 
behaalde bedrijfsresultaten en de daaruit 
voortvloeiende liquiditeit. Ook wettelijke 
bepalingen kunnen aanleiding geven tot 
vernieuwing om daarmee aan de eisen te 
voldoen. 
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Figuur 32 Percentage vernieuwing van gebouwen, installaties en 
werktuigen in de melkveehouderij in Noord-Nederland 



Bedrijfseconomische robuustheid kan 
worden gedefinieerd als een combinatie 
van solvabiliteit, moderniteit en netto 
investeringen. 
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Economische robuustheid melkveehouderij sterk bedrijfsafhankelijk 

De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke melkveebedrijven is op een deel van de 
bedrijven goed door een hoge solvabiliteit, een goede moderniteit en ruimte voor vervangings- en 
vernieuwende investeringen. Er is echter ook een deel dat op deze indicatoren relatief laag scoort en bij 
grote noodzakelijke ingrepen, zoals een verkleining van de melkveestapel of een eventuele aanschaf van 
fosfaatrechten, in de problemen kan komen.  

Figuur 33 Bedrijfseconomische 
robuustheid en netto-investeringen van de 
melkveebedrijven Noord-Nederland 



Deel 3c: Primaire sector – de akkerbouw 
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 Sterke schommelingen inkomen akkerbouwers door prijsfluctuaties 

 Gemiddelde inkomens op noordelijke akkerbouwbedrijven goed 

 Deel Friese akkerbouwers heeft laag inkomen 

 Gunstige solvabiliteit in de noordelijke akkerbouw 

 Solvabiliteit meeste Groningse akkerbouwbedrijven 80% of meer 

 Toenemende moderniteit in noordelijke akkerbouw 

 Wisselende vernieuwingsgraad in de noordelijke akkerbouw 

 Noordelijke akkerbouw staat er gemiddeld goed voor 



Sterke schommelingen inkomen akkerbouwers door prijsfluctuaties 

Figuur 34 Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (oaje) op 
akkerbouwbedrijven in de periode 2011-2015 

Net als in de melkveehouderij schommelt het inkomen op akkerbouwbedrijven sterk tussen jaren, al is 
de golfbeweging anders door afhankelijkheid van de prijzen van andere producten. Gemiddeld lag het 
niveau in Noord-Nederland hoger dan nationaal en ook hoger dan op melkveebedrijven (€ 76.000 
tegenover € 33.000). De Friese akkerbouwbedrijven scoorden lager dan in Groningen en Drenthe. 

Per onbetaalde aje 
(arbeidsjaareenheid) wil 
zeggen dat het inkomen 
wordt berekend over de 
uren van de meewerkende 
gezinsleden, dus het 
bedrijfshoofd en de 
eventueel medewerkende 
partner en kinderen. 
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Gemiddelde inkomens op Noordelijke akkerbouwbedrijven goed 

Het gemiddelde inkomen per oaje op Noordelijke akkerbouwbedrijven bedroeg in de periode 2011-2015 
€ 76.000. Bij 20% was dat minder dan € 40.000 en bij nog eens 20% meer dan € 100.000. Met name 
de Groningse bedrijven deden het goed met € 80.000 en ook de Drentse met € 77.000. 
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Tabel 25 Gemiddelde kosten, opbrengsten en inkomen akkerbouw in de periode 2011 – 2015 in Noord-Nederland 
 
    Nederland Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
      Groningen Friesland Drenthe 
Aantal bedrijven   7.240 1.840 920 300 620 
Oppervlakte cultuurgrond (ha)  58 83 84 73 86 
Standaardopbrengst (euro)   195.200 226.050 227.650 299.500 188.330 
Aantal onbetaalde aje   1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 
      
Resultaten per bedrijf, euro      
Opbrengsten    315.260 376.700 377.200 413.110 358.490 
Betaalde kosten en afschrijvingen  255.340 287.240 285.950 336.580 265.570 
Buitengewone baten en lasten  5.340 5.410 5.710 5.880 4.750 
Inkomen uit bedrijf   65.240 94.880 96.960 82.410 97.660 
      
Inkomen uit bedrijf, euro per onbetaalde aje      
Gemiddeld    59.120 76.220 80.410 63.170 76.620 
20%-waarneming   12.620 39.750 46.660 27.410 40.080 
80%-waarneming   85.440 98.210 104.270 90.530 86.420 



Deel Friese akkerbouwers heeft laag inkomen 

Van de 1.800 akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland verdiende 
13% minder dan € 25.000 per oaje en 3% of 50 bedrijven had zelfs 
een negatief inkomen. Dit laatste percentage was opvallend hoog in 
de provincie Friesland (10%). Meer dan de helft van de bedrijven 
had een inkomen van € 50.000 of meer, ook in Friesland. Het beeld 
in Noord-Nederland is gunstiger dan nationaal, waar 33% van de 
bedrijven minder dan € 25.000 verdiende en 47% meer dan  
€ 50.000. 

Tabel 26 Verdeling van het inkomen per onbetaalde aje in de akkerbouw in Noord-Nederland in 
de periode 2011-2015 over inkomensklassen 
 
Klasse (euro) NL Nederland Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
    Groningen Friesland Drenthe 
<0  14 3 3 10 1 
0-25.000  19 10 9 15 10 
25.000-50.000 20 19 16 21 23 
50.000-75.000 18 25 23 23 30 
>75.000  29 42 49 31 37 
Totaal  7.240 1.840 919 298 619 

Bedrijven met een (licht) 
negatief inkomen gaan niet 
direct failliet. Wel teren ze in op 
hun eigen vermogen en worden 
investeringen uitgesteld, wat op 
lange termijn niet goed is voor 
de levensvatbaarheid van het 
bedrijf. 
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Door gemiddelde 
inkomens weer te 
geven over vijf jaar 
(‘normaliseren’) 
ontstaat een min of 
meer structureel 
beeld van de 
inkomenssituatie in 
de sector. 



Gunstige solvabiliteit in de Noordelijke akkerbouw 

Het balanstotaal op het gemiddelde akkerbouwbedrijf bedroeg eind 2015 € 3 à 4 
miljoen. Drie kwart daarvan zat in de grond. De solvabiliteit was gemiddeld in 
Noord-Nederland 80%, even hoog als nationaal. Groningen scoorde met 88% het 
hoogste en Friesland met 77% het laagste. De gemiddelde solvabiliteit lag in de 
akkerbouw hoger dan in de melkveehouderij, waar men rond 2015 veel heeft 
geïnvesteerd. 
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Tabel 27 Balans en solvabiliteit  van akkerbouwbedrijven in Noord-Nederland en per provincie per einde 2015 
 
    NL Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
      Groningen Friesland Drenthe 
Oppervlakte cultuurgrond (ha)  58 84 88 71 83 
Gemiddeld per bedrijf (* 1.000 euro)      
Balanstotaal vaste activa   3.090 3.800 4.230 3.020 3.540 
w.v. grond    2.460 3.090 3.470 2.300 2.930 
Vreemd vermogen   770 909 835 1.032 957 
Eigen vermogen   2.320 2.890 3.400 2.000 2.580 
Solvabiliteit (%)   80 80 83 73 77 
      
Gemiddeld per ha cultuurgrond (euro)      
Balanstotaal vaste activa   53.100 45.400 47.900 42.800 42.400 
w.v. grond    42.300 36.900 39.300 32.600 35.100 
Vreemd vermogen   13.200 10.900 9.500 14.600 11.500 
Eigen vermogen   39.900 34.500 38.500 28.100 31.000 

Solvabiliteit is het 
aandeel van het 
balanstotaal dat 
met eigen 
vermogen 
gefinancierd is. 



Solvabiliteit meeste Groningse akkerbouwbedrijven 80% of meer 

Tabel 28 Verdeling van de solvabiliteit in Noord-Nederland en de provincies per eind 
2015 over solvabiliteitsklassen in de akkerbouw 
 
Klasse NL Noord-NL Provincie Provincie Provincie 
(%)   Groningen Friesland Drenthe 
<50 1 1 1 5 0 
50-60 4 2 1 9 0 
60-70 14 14 12 14 16 
70-80 31 27 18 17 45 
80-90 32 35 33 39 36 
>90 19 21 35 15 3 

De solvabiliteitscijfers 
zijn niet genormaliseerd, 
omdat de actuele stand 
van de balans belangrijk 
is om te beoordelen of 
een bedrijf economisch 
‘robuust’ is. 

Net als bij de inkomens is er ook een grote spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven. In Noord-
Nederland had 3% van de akkerbouwbedrijven eind 2015 een solvabiliteit lager dan 60%. Voor 
Nederland als geheel was dit percentage 5%. Nationaal had de helft van de akkerbouwbedrijven een 
solvabiliteit van meer dan 80%. In Noord-Nederland was dit 56%. Bij de verdeling scoorde Groningen 
beter dan Drenthe en Friesland, maar in vergelijking met de melkveehouderij was het beeld in deze 
sector veel gunstiger. 
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Een hogere solvabiliteit 
hangt vaak samen met 
een hoger inkomen, 
zodat er meer gespaard 
kan worden. 



Moderniteit in noordelijke akkerbouw over top heen 

Figuur 35 Moderniteit Akkerbouw in de periode 2001-2015 

De moderniteit in de Noordelijke akkerbouw nam tot 2007 toe en sindsdien weer geleidelijk af. De 
laatste jaren kwam deze uit rond 32%.  

Moderniteit is gedefinieerd 
als de balanswaarde gedeeld 
door de vervangingswaarde 
(in procenten). Een hoge 
moderniteit geeft dus aan 
dat de werktuigen, 
installaties en gebouwen niet 
verouderd zijn. Dat werkt 
meestal goed uit op de 
bedrijfszekerheid en op de 
milieubelasting. 
Overigens is de technische 
levensduur van machines 
vaak langer dan de 
economische. 
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Wisselende vernieuwingsgraad in de noordelijke akkerbouw 

Figuur 36 Percentage vernieuwing van 
gebouwen, installaties en werktuigen in 
de akkerbouw in Noord-Nederland 

Het percentage vernieuwing verschilt erg per jaar. In veel jaren lag deze in de akkerbouw rond 5%. Er 
zijn verschillen tussen provincies in vernieuwingspercentage. De golfbeweging in vernieuwing liep wel 
min of meer synchroon over de gebieden. 

Bedrijfseconomisch gezien zou de 
vernieuwing gelijk op moeten lopen 
met de afschrijving van gebouwen, 
installaties en werktuigen. In de 
praktijk hangt de vernieuwingsgraad 
vaak samen met de behaalde 
bedrijfsresultaten en de daaruit 
voortvloeiende liquiditeit. Ook 
wettelijke bepalingen kunnen 
aanleiding geven tot vernieuwing om 
daarmee aan de eisen te voldoen. 
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Noordelijke akkerbouw staat er gemiddeld goed voor 

De bedrijfseconomische robuustheid van de noordelijke akkerbouwbedrijven is gemiddeld genomen goed 
door een hoge solvabiliteit, een goede moderniteit en ruimte voor vervangings- en vernieuwende 
investeringen. 

Bedrijfseconomische robuustheid 
kan worden gedefinieerd als een 
combinatie van solvabiliteit, 
moderniteit en netto investeringen. 
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Figuur 37 Bedrijfseconomische 
robuustheid en netto-investeringen 
akkerbouwbedrijven Noord-Nederland 
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provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 1 4 oktober 201 5

Ons kenmerk 4213.41201500441 3

Behandeld door de heer G.H. Arkema (0592) 36 54 36

Onderwerp: Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur

Geachte voorzitter/leden,

Bij brief van 22juli 2015 (binnengekomen 27 juli 2015, bijgevoegd) hebben de
partners uit het Groenmanifest ons voorstellen gedaan voor een Ontwikkelagenda
Melkveehouderij en Natuur en een actief grondbeleid. De partners uit het Groen-

manifest nemen zo hun verantwoordelijkheid om in het kader van onder andere de

Programmatische Aanpak Stikstof met gezamenlijke voorstellen te komen om de

Drentse grondgebonden melkveehouderij in een betere positie te brengen.

Wij herkennen in de ambities van de partners uit het Groenmanifest onze eigen pro-

vinciale ambities. ln het collegeakkoord staat al omschreven dat wij ons richten op de

transitie naar een biobased/circulaire economie, gericht op concrete resultaten.

Daarnaast sluiten de ambities van de partners uit het Manifest naadloos aan op

hetgeen waaraan wij ons onder andere in de Versnellingsagenda Noord-Nederland

hebben gecommitteerd, op een traject als de Kringloopwijzer en op de inspanningen

die wij momenteel doen om te komen tot een verbrede inzet van het instrumentarium

voor verkaveling alsmede tot een actief grondbeleid.

Tot slot past samenwerking met de partners uit het Groenmanifest bij onze ambitie,

zoals verwoord in het collegeakkoord, om actief te participeren in maatschappelijke

netwerken zoals die van de partners uit het Groenmanifest.



2

Wijwillen de komende periode geÞruiken om de voorstellen samen met de partners

uit het Groenrnanifest uit te werken tot concrete projeotvoorstellen. ln de conceptbe-
groting 2016 is daarvoor financiële ruimte gecreëerd.

HierbiJ treft u onze reactie aan de partners uit het Groenmanifest aan zoals wij die
verzonden heþben, Via de regulíere planning & control-cyclus blijven wiJ u op de

hoogte houden van de voortgang van de uitvoering.

L
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Ons kenmerk 4213.4 1201500441 3

Behandeld door de heer G.H. Arkema (0592) 36 54 36

Onderwerp: Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur

<Aanhef>

Bij brief van 22 juli 2015 (binnengekomen 27 juli 2015) hebt u ons voorstellen gedaan

voor een 'Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur' en een actief grondbeleid. Wij
hebben met grote belangstelling kennisgenomen van uw voorstellen om de Drentse
grondgebonden melkveehouderij in een betere positie te brengen. Hierna zal blijken

dat wij samen met u voorstellen naar concrete projecten willen uitwerken. Alleen op
een enkel punt is dit anders. Wij lichten dit dan toe. Wij nodigen u uit voor een overleg
op 16 oktober 2O15 van 10.00-12.OO uur waarin portefeuillehouder de heer

H. Jumelet u onze standpunten toelicht en waarin van gedachten kan worden ge-

wisseld over het vervolg.

Uw gezamenlijke ambitie omschrijft u als volgt
"Onze gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake rs

van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en be-
drijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grond-
gebonden melkveehouderij en zljn gericht op een duurzame productie. Dat is goed

voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur."
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Wij denken met u dat de Drentse grondgebonden melkveehouderij met de voorge-

stelde maatregelen landelijk, groen en duurzaam, op voorsprong wordt gezet. Wij
herkennen in de ambities van de partners uit het Groenmanifest onze eigen ambities,

zoals die onder andere in de Versnellingsagenda Noord-Nederland zijn vastgelegd. Er

is dus sprake van een gedeelde ambitie. ln uw ideeën zien wij kans om op onderdelen
gerichter, creatiever en meer gebundeld te werken en nieuwe accenten te leggen.

Het waarmaken van de gedeelde ambitie vergt een breed maatschappelijk draagvlak.

Wij stellen daarom voor om maatschappelijke partners bij realisering van onze ambitie

te betrekken en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een breed maatschap-
pelijk draagvlak, een actieve sturing op voortgang en resultaten te houden. Wij stellen

in dit licht voor om de onderdelen van uw voorstellen bij bestaande structuren te be-

leggen. De Commissie Landelijk Gebied zou voor algehele voortgang en verant-
woording rondom de ambities een adviserende rol kunnen krijgen. Bij het Programma

Natuurlijk Platteland kan de verbinding tussen ecologische herstelmaatregelen en de

door u voorgestelde maatregelen op gebiedsniveau kunnen worden belegd. Vanuit de

AgroAgendaAr/ersnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland kunnen wij

werken aan het implementeren van de maatregelen op bedrijfsniveau. Wijwillen dit
graag met u uitwerken.

Om de gezamenlijke ambities te realiseren is het volgens ons nodig dat alle partijen

bestendig bijdragen en met ons gezamenlijk op dit dossier naar buiten treden. Wij
vernemen graag in een plan van aanpak, inclusief tijdpad, hoe u als partners uit het

Groenmanifest uw betrokkenheid en focus met betrekking tot dit dossier over langere

termijn ziet.

Hierna zullen wij voor de afzonderlijke onderdelen reageren. Voor een enkel onder-
deel betekent dit een nuancering ofvoorbehoud.

Op bedrijfsniveau legt u de volgende voorstellen aan ons voor:
a) Actieve deelname in uitvoering versnellingsagenda.

b) Financiering van de implementatie van de gereedschapskisf 'proeftuin Natura

2000 Overijssel'.

c) Ondersteuning van 250 melkveebedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een

d u urzaam be d rijfspl a n.

d) Koppeling Nbwet-vergunningen aan het opstellen en uitvoeren van een duurzaam

bedrijfsplan.
e) Koppeling van verkavelingsinstrumenten aan het opstellen en uitvoeren van een

d u urzaam bed rijfspl an.

0 Onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor de koplopers.

Wij kunnen ons goed vinden in uw voorstellen. Waar gerefereerd wordt aan a) actieve

deelname in de Versnellingsagenda Noord-Nederland, betreft dit staand beleid waar-

voor ook een bestaande organisatie is ingericht.
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Uw voorstellen onder b) en c) passen binnen de POP3-verordening. Wij adviseren u

om binnen de Noordelijke Versnellingsagenda deze voorstellen in concrete projecten

uit te werken en/of aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven. Wij denken daar-

over graag mee. Wij rekenen echter ook op een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Voor

de uitvoering kan veelal worden aangesloten bij het traject van de Kringloopwijzer. ln
essentie biedt de gereedschapskist uit de Proeftuin Natura 2000 Overijssel mogelijk-

heden aan veehouders om met een aantal gerichte maatregelen hun kostprijs te ver-
lagen. Dit sluit naadloos aan op het provinciale traject Kringloopwijzer.

Voor het onder d), e) en f) gestelde moeten wij een voorbehoud maken. Deze voor-
stellen zijn juridisch gecompliceerd. Wij laten een juridische verkenning uitbrengen
die wij met u zullen bespreken, waarna een gezamenlijke conclusie kan worden ge-

trokken.

Wat betreft de eventuele beloning voor koplopers komt daar nog bij dat Drenthe hierin
een zekere ervaring heeft. Die heeft er nog niet toe geleid dat het peloton bereikt is.

Cruciaal is dat maatregelen moeten passen bij de wens en insteek van de individuele
ondernemer. De beloning zit in een modern duurzaam bedrijf dat produceert in relatie

tot zijn omgeving op een economisch rendabele manier.

Naast voorgaande willen wij met u verkennen of het zinvol is om langs andere wegen
verduurzaming op bedrijfsniveau aan te jagen. Wij zien de agenda als een dyna-
mische agenda. Op basis van uitkomsten van monitoring van de uit te werken voor-
stellen en nieuwe inzichten kan blijken dat aanpassingen en/of aanvullingen wenselijk
zijn.

Op gebiedsniveau legt u de volgende voorstellen aan ons voor:
g) Het jaarlijks opstellen van de stand van zaken in Drenthe op gebiedsniveau t.a.v.

stiksfol fosfaat en ammoniak.
h) Ondersteuning van vijf knelpuntgebieden bij het opstellen en uitvoeren van een

duurzaam gebiedsplan.

i) Het beschikbaar stellen van extra middelen voor actief grondbeleid voor o.a. fi-
nanciering van de onrendabele top. Uitgaande van een investeringsvolume van

€ 10 miljoen komt dat neer op € 2,5 miljoen subsidie en € 7,5 miljoen 'revolverend'

in de periode 2015-2020.
j) Onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor koplopergebieden.

Wij kunnen ons goed vinden in uw voorstellen. Wij staan positief tegenover het ver-
zamelen van de onder g) gevraagde informatie. De wijze waarop een en ander zijn

beslag kan krijgen willen wij samen met u uitwerken.

Voor wat betreft punt h) denken wij dat het ondersteunen van vijf knelpuntgebieden
ambitieus is. Wij stellen voor het komende jaar eerst één pilot uit te voeren rond bij-
voorbeeld het Dwingelderveld en vervolgens verdere mogelijkheden te bekijken. Een

dergelijke pilot zou onder gezamenlijke aansturing kunnen plaatsvinden. Dit voorstel

verdient een verdere uitwerking waarbijwij op een actieve rol van u als partners uit het

Groenmanifest richting het gebied rekenen
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Over uw voorstel onder i): in het POP3-programma is de maatregel 'Verbetering ver-
kaveling'opgenomen voor onder andere het kavelruilbureau en gebiedsprojecten. De
middelen die hiervoor geprogrammeerd zijn, bieden ook ruimte voor uitvoering van uw
voorstellen. Wijzullen dit verder met u verkennen.

Voor de reactie op j) verwijzen wij naar onze reactie op het vergelijkbare voorstel op
bedrijfsniveau. Op dit moment zijn wij nog niet overtuigd van het nut van verdere be-
loningsprikkels voor koplopers.

Qua grondbeleid legt u het volgende voorstel aan ons voor:
Natuur- en wateropgaven verbinden met kringlooplandbouw door actief grondbeleid,
m.n. door landingsplekken en ruilgrond voor Drentse melkveehouders te hebben. ln
de desbetreffende verplaatsingsregeling moet een koppeling met een duurzaam be-
drijfsplan worden opgenomen die een concurrentievoordeel biedt bij het voldoen aan
kri ng I oo pvoorwaard e n'.

Wij begrijpen dit voorstel als een concretisering van hetgeen u hiervoor op'gebieds-
niveau' voorstelde. lnhoudelijk is daarbij het volgende van belang. ln de in maart 2015
ondertekende Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe wordt nadrukkelijk
gezocht naar mogelijkheden om bijverplaatsingen van agrarische bedrijven een plus
te bereiken, bovenop de doelstellingen die deze verplaatsingen evident vanuit onze
natuuropgave moeten hebben. Dit past bij onze benadering voor natuur die uitgaat
van de trits benutten, beleven, beschermen. Momenteel kijken wijvanuit deze bena-
dering onder andere naar de mogelijkheden om via kavelruil tot een meer efficiënte
kavelinrichting en duurzamer en rendabeler bedrijven te komen. Wij bezien ook de
mogelijkheden om onze prioritering op de kansen vanuit deze invalshoek aan te
passen.

Wij willen met u graag verkennen in hoeverre thema's vanuit verduurzaming bij ver-
plaatsingsopgaven kunnen worden betrokken en hierop een plus kunnen geven. Dat
kan helpen om onze inzet voor een actief grondbeleid juist daar te doen waar die
vanuit onze totale integrale opgave de grootste meerwaarde levert.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

walcoll

n Provinciale Staten van Drenthe
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Provincie Drenthe 
College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 122 
9400 AC  Assen   
 
 
 
 
Ons kenmerk:     Uw kenmerk:   Datum: 

GM/2015/02         22 juli 2015 
 
Betreft: 

Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur en actief grondbeleid 
 
 
 
Geacht college, 
 
In januari vroeg de provincie Drenthe de Groenmanifestpartners om inbreng te leveren bij het 
opstellen van de PAS-beleidsregels. Hierover vond op 26 maart een gesprek plaats met 
gedeputeerde Munniksma. Op 31 maart stuurden de Groenmanifestpartners een brief aan 
uw college met daarin een reactie op de PAS-beleidsregels, een aankondiging van een 
Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur en een verzoek om inzet van actief 
grondbeleid. De opgave en ambitie die wij schetsten in deze brief is nog steeds urgent en 
actueel. 
 
Inmiddels is deze Ontwikkelagenda in samenhang met het gewenste actief grondbeleid op 
vrijdag 26 juni gepresenteerd aan gedeputeerde Jumelet. De gehouden presentatie treft u 
aan in de bijlage bij deze brief. 
 
Ambitie Ontwikkelagenda 

Onze gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van 
gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. 
Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grondgebonden 
melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een 
toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur. Wij vragen van de 
provincie Drenthe om deze ambitie mede te onderschrijven en een daarbij behorende 
uitvoeringsstrategie te kiezen.  
 
Cijfers laten zien dat de koploperbedrijven al flinke stappen zetten op het gebied van 
verduurzaming. De uitvoeringsstrategie zal zich daarom moeten richten op verduurzaming 
van het peloton. Hiervoor is het van belang om aan de implementatie van gesloten 
kringlopen concurrentievoordelen voor individuele melkveehouders te koppelen.  



 
Uit onze verkenning is gebleken dat diverse lopende trajecten op zichzelf bijdragen aan de 
gezamenlijke ambitie: de kringloopaanpak in de versnellingsagenda melkveehouderij Noord-
Nederland, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Programma Natuurlijk 
Platteland. Maar de crux is een programmatische koppeling tussen de genoemde drie 
trajecten met in aanvulling daarop de inzet van een gebiedsgerichte aanpak voor 
melkveehouderij en natuur met extra actief grondbeleid dat aansluit bij het beleid zoals 
verwoord in de nieuwe nota Grondbeleid.  
 
Bedrijfsniveau 
Onze ambitie is dat in 2020 alle Drentse bedrijven wat betreft kringloopaanpak presteren op 
minimaal het niveau waarop in 2013 al de 25% beste bedrijven presteerden. Deze ambitie 
vraagt van de provincie Drenthe: 
a. actieve deelname in de uitvoering van de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-

Nederland; 
b. financiering van de implementatie van de gereedschapskist “proeftuin Natura 2000 

Overijssel” in Drenthe; 
c. ondersteuning van 250 melkveebedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een 

duurzaam bedrijfsplan; 
d. koppeling van Natuurbeschermingswetvergunningen aan het opstellen en uitvoeren van 

een duurzaam bedrijfsplan; 
e. koppeling van verkavelingsinstrumenten aan het opstellen en uitvoeren van een 

duurzaam bedrijfsplan; 
f. onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor de koplopers. 
 
Gebiedsniveau 

Onze ambitie is dat in 2020 in circa 5 knelpuntgebieden een duurzaam gebiedsplan is 
opgesteld en uitgevoerd. In deze knelpuntgebieden heeft de helft van alle melkveebedrijven 
ook een duurzaam bedrijfsplan opgesteld. In de knelpuntgebieden zijn in totaal minimaal 5 
bedrijven verplaatst of voor wat betreft verkaveling toekomstbestendig gemaakt. Deze 
ambitie vraagt van de provincie Drenthe: 
g. het jaarlijks opstellen van de stand van zaken in Drenthe op gebiedsniveau ten aanzien 

van stikstof, fosfaat en ammoniak; 
h. ondersteuning van 5 knelpuntgebieden bij het opstellen en uitvoeren van een duurzaam 

gebiedsplan; 
i. het beschikbaar stellen van extra middelen voor actief grondbeleid voor onder andere 

financiering van de onrendabele top, uitgaande van een investeringsvolume van €10 mln. 
komt dat neer op  €2,5 mln. subsidie en €7,5 mln. revolverend in de periode 2015- 2020; 

j. onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor koplopergebieden. 
 
Actief grondbeleid natuur en landbouw 

De provincie Drenthe kent momenteel circa 10 gebieden met “natuur en water” opgaven. De 
Groenmanifestpartners stellen voor deze opgaven te verbinden met “kringlooplandbouw”, 
waarvoor extra actief grondbeleid wordt ingezet (vraag i). De sleutel tot succes is daarbij het 
creëren van landingsplekken en ruilgrond voor Drentse melkveehouders. Via 
gebiedsmakelaars kan daarbij een link worden gelegd tussen overdruk- en 
onderdrukgebieden in Drenthe. Door een koppeling van de verplaatsingsregeling aan een 
duurzaam bedrijfsplan (vraag e.), wordt het voldoen aan kringloopvoorwaarden beloond met 
een concurrentievoordeel. 
  



 
 
Door de hiervoor genoemde vragen om te zetten in een actief door provincie Drenthe en 
Groenmanifestpartners ondersteund uitvoeringsprogramma kan in onderlinge samenwerking 
een aanzienlijke versnelling worden gerealiseerd bij de gecombineerde gebiedsopgaven 
voor natuur, water en kringlooplandbouw. 
 
Graag zien wij uw reactie op deze Ontwikkelagenda en uw beleidsvoornemens in deze 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Groenmanifestpartners 
 
 
 
 
 
 
 

A. Steenbergen  R. Hoekstra 
 
LTO Noord   Natuur en Milieufederatie Drenthe 
    Mede namens Het Drentse Landschap 
    Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
 
 
 
 
Bijlage: Presentatie Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur 



BESCHRIJVING PROJECTEN ONTWIKKELAGENDA MELKVEEHOUDE RIJ  
 
Bijlage 5 bij Statenstuk Toekomstgerichte Landbouw in Drenthe 

 

 
Afschrift  : Dirk Jan Immenga, Arnout Venekamp, Gerko Arkema 
Datum : 25 april 2017 
Onderwerp : Beschrijving projecten Ontwikkelagenda Melkveehouderij 

 
 
 
In het kader van de GS nota waarin om toekenning van middelen aan de Ontwikkelagenda 
Melkveehouderij wordt gevraagd, schets ik hierna de hieromtrent aangegane bestuurlijke afspraken 
en hoe die op dit moment hun invulling krijgen. 
 
Provincie is bestuurlijk gecommitteerd aan Ontwikke lagenda 
Bij brief van 22 juli 2015 hebben de partners uit het Groenmanifest, op verzoek van het college van 
Gedeputeerde Staten, voorstellen gedaan voor een Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur, 
hierna verder te noemen Ontwikkelagenda Melkveehouderij. De voorstellen moeten het sluiten van de 
kringlopen van de melkveehouderijen stimuleren en zo meehelpen om de sector toekomstgericht te 
maken. De voorstellen sluiten naadloos aan bij het perspectief dat de provincie voor de sector ziet en 
Gedeputeerde Staten spreken van ‘’gedeelde ambities’’ en omarmen de voorstellen bij brief van 14 
oktober 2015. Provinciale Staten worden geïnformeerd. In de pers wordt gemeld dat de partners 
projectvoorstellen kunnen indienen die passen binnen de doelen van de Ontwikkelagenda. 
 
Projecten zijn ‘gerijpt’ 
Een gezamenlijke programmaorganisatie wordt opgezet. Deze ziet er als volgt uit: 
 
Partners en provincie zitten dus gezamenlijk aan het stuur – een tamelijk unieke samenwerkingsvorm. 
Vanaf medio februari 2016 is de organisatie feitelijk operationeel. Het vergt wel enige voorbereidingen 
om de plannen vanuit de gedeelde ambities naar concrete projectvoorstellen uit te werken. De 
programmaorganisatie kiest er voor om via de reguliere begrotingscyclus middelen vrij te spelen. 
 
De eerste fase voor de verschillende projecten is gestart. Bijgevoegd vindt u per projectonderdeel 
kernachtig de inhoud van de diverse projecten en de bedragen die erin omgaan. Het gaat om 
voorstellen voor: 
 
1. Duurzaamheidsplannen voor melkveehouderijen 
2. Uitrollen verduurzamingsmaatregelen bij melkveehouderijen (Proeftuin Drenthe) 
3. Landbouwstructuurverbetering (ondersteuning verplaatsing melkveehouderijen) 
4. Consulent duurzame veehouderij 
5. Het bevorderen van samenwerking tussen melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven 
6. Het ontwikkelen van duurzame gebiedsplannen 
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Essentie projecten uit het programma Ontwikkelagend a Melkveehouderij  
 
 
1 Duurzaamheidsplannen 
Inhoud 
Melkveehouders kunnen ondersteuning gebruiken om verduurzaming integraal en met name voor de 
lange termijn te benaderen en het in een allesomvattend plan vast te leggen. We willen 
melkveehouders ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk duurzaamheidsplan als leidraad 
voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.  
 
Een pilot leidt tot een uitgewerkt en getest format voor een integraal duurzaamheidsplan, bestaande 
uit een aantal losse modules, dat de duurzaamheidambities van de melkveehouder samenvat. Het 
plan houdt rekening met de commerciële realiteit van het betreffende melkveehouderijbedrijf en met 
de financierbaarheid van het duurzaamheidsplan. Het format van het plan heeft de potentie van 
opschaling naar de 250 en uiteindelijk naar de 2000 melkveehouders die deelnemen aan het project 
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland en draagt bij aan de verduurzaming van de noordelijke 
melkveehouderij. 
 
Middelen 

 2017 2018 2019 2020 

- Duurzaamheidsplannen 
          

150.000        300.000        300.000  170.000 

 
2 Introductie emissiearme technieken (Proeftuin Dre nthe) 
 
Inhoud 
Hoofddoel van dit project is om met inzet van de gereedschapskist met maatregelen uit de Proeftuin 
Ammoniak Overijssel, te komen tot verlaging van de ammoniakuitstoot van de melkveehouderij in 
Drenthe. Bij deze inzet richten zich de pijlen uiteindelijk (fase 3) op het in beweging brengen van het 
peloton aan melkveehouders. De strategie binnen het project gaat er vanuit dat in eerste aanleg (6-
10) voorbeeldbedrijven worden geworven. Deze bedrijven/ondernemers worden tegen het licht 
gehouden en op basis van een aantal criteria geselecteerd. Na selectie worden bedrijven gevraagd 
maatregelen/ instrumenten uit de gereedschapskist op hun bedrijf te introduceren en kennis en 
ervaringen die zij hierbij op doen te delen met geïnteresseerde collega’s. De voorbeeldbedrijven zullen 
een bijdrage leveren in de laagdrempeligheid en navolgbaarheid van maatregelen door het peloton.  
 
Het succes van het project is afhankelijk van de win-win situatie die op bedrijfsniveau kan worden 
gecreëerd. Dit betekent dat maatregelen/ investeringen enerzijds een positief effect hebben op de 
ammoniakemissie en anderzijds het rendement van het bedrijf, dan wel de gezondheid/ productie van 
de dieren of de ontwikkelingsmogelijkheden van een bedrijf(verzilverbaar) positief beïnvloeden. De 
bedrijfssituatie, maar ook de ambities en toekomstvisie van de ondernemer zal van invloed zijn op 
zijn/haar keuzes uit het pallet aan maatregelen. Bij de werving van voorbeeldbedrijven wordt gestreefd 
naar spreiding over de stikstofgevoelige delen van Drenthe en spreiding in het pakket aan 
maatregelen/ instrumenten dat op de bedrijven wordt geïmplementeerd. In het traject van de 
voorbeeldbedrijven wordt gestreefd naar wisselwerking tussen projectuitvoerders/ kennis input, 
primaire ondernemers (koplopers) en de aan deze ondernemers gekoppelde adviseurs. Als dit 
systeem functioneert, volgt de slag richting het peloton. Het project wordt opgedeeld in drie fasen. 
1. Werving en selectie van voorbeeldbedrijven (Q4 2016). 
2. Inrichten / in stelling brengen van voorbeeldbedrijven en inrichten werkstructuur rond deze 

bedrijven (Q1 en Q2 2017). 
3. Slag richting peloton, bedrijven echt open stellen, kennisdelen, bewustwording organiseren, 

olievlekwerking. (Q3 en verder 2017). 
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Middelen 
 2017 2018 2019 2020 

- Uitrol verduurzamingsmaatregelen (Proeftuin Drenthe)         275.000        250.000  
        

200.000   200.000 

 
3 Landbouwstructuurverbetering 
 
Inhoud 
Met het LEI worden afspraken gemaakt over de beoogde monitoring, rapportage rond stikstof, 
ammoniak en de organische stof balans. Hierbij wordt aangesloten bij de Versnellingsagenda 
Melkveehouderij Noord-Nederland. Voor de werkzaamheden wordt door het LEI bij de provincie een 
offerte ingediend, die gevraagd wordt als opdrachtgever ook de financiële verplichting aan te gaan.  
 
Er is een analyse gemaakt van het beschikbare instrumentarium voor de verbetering van de 
landbouwstructuur, in combinatie met de opgaven op het gebied van water, milieu en natuur in de 
landbouwgebieden die grenzen aan de Natura 2000 gebieden. Geconcludeerd wordt dat extra 
instrumentarium niet nodig is; wel zijn van de kant van de provincie extra financiële inspanningen 
nodig voor de verplaatsingsmogelijkheden voor bedrijven in landbouwgebieden.  
 
Voorgesteld wordt om vanuit de ontwikkelagenda op het gebied van landbouwstructuurverbetering 
niet afzonderlijk in gebieden processen te gaan starten maar aan te sluiten bij lopende 
projecten/processen. Daarbij gaat het om vier gebieden: 
- Amerdiep 
- Elperstroom / Mantingerveld (Oude Diep)  
- Vledder Aa (2e fase) 
 
Middelen 

2017 2018 2019 2020 

Ontwikkelagenda melkveehouderij: 
landbouwstructuurversterking       500.000  

             
750.000   

             
750.000   

 
- 

 
4 Consulent duurzame melkveehouderij 
 
Inhoud 
De consulent Duurzame Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse 
melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en 
duurzaamheid. De activiteiten van de consulent vloeien voort uit het programma Toekomstgerichte 
landbouw en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur Drenthe, waarin de partners uit het 
Groenmanifest een gezamenlijk gedragen koers hebben uitgezet. Ambitie is dat Drentse 
melkveehouderijbedrijven in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderij horen en gericht 
zijn op een duurzame productie. De consulent zal als ‘makelaar en schakelaar’ verbindingen leggen 
tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse 
landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.  
Mirjam Balkema werkt in opdracht van de stuurgroep voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en 
Natuur Drenthe. Daarin zijn LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe (mede namens Het 
Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), het Drents Agrarisch Jongerencontact 
en de provincie vertegenwoordigd. De stuurgroep zal de ervaringen met de consulent evalueren. 
 
Middelen 

2017 2018 2019 2020 

Consulent duurzame melkveehouderij         100.000        250.000        250.000  - 



 4 

 
5 Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij  

 
Inhoud 
De werkgroep samenwerking akkerbouw en melkveehouderij bestaat vanuit de ambities om 
kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof verder te sluiten. Deze samenwerking hangt tussen 
het bedrijfs- en gebiedsniveau in. Ondanks dat veelvuldig wordt samengewerkt tussen akkerbouwers 
en melkveehouders bestaan er geen concrete cijfers over de effecten die dit heeft op duurzaamheid. 
Modellen die nu gebruikt worden, zoals de kringloopwijzer, kijken op bedrijfsniveau en dan lijkt 
samenwerking met een akkerbouwer negatief terwijl gevoelsmatig de samenwerking zorgt voor een 
verduurzaming. Om meer zicht te krijgen op samenwerking worden 2 trajecten ingezet: 
1) Prolander voert een analyse van perceelgegevens uit om te kijken hoe veel in Drenthe op 

perceelniveau wordt samengewerkt, hierbij wordt puur gekeken naar samenwerking in de vorm 
van grondruil. Deze analyse is eind 2016 gereed. 

2) Met 3 samenwerkingsverbanden in Drenthe (totaal 8-12 ondernemers) wordt een project gestart 
waarbij de samenwerking wordt geanalyseerd. Enerzijds bied dit traject inzicht in de voordelen 
van samenwerking, anderzijds krijgen de deelnemers op basis van de analyse ondersteuning om 
de samenwerking te verduurzamen en daarmee hun rendement te verbeteren. De opgedane 
kennis wordt gedeeld met andere ondernemers in de akkerbouw en melkveehouderij in Drenthe 
Genoemde onderdelen in dit project zijn bodemkwaliteit, mineralen, inkomen, rantsoen i.r.t. 
gewassen (soja, voederbieten, vlinderbloemige in rantsoen, graslandkennis), gewasbescherming 
(kniptor/ritnaalden), vergroening, regelgeving (fosfaat, verdient samenwerking ruimte?, pilot 
regelgeving bij samenwerking), menselijk aspect: vertrouwen, kennis delen (b.v. grondbewerking). 

Ter voorbereiding wordt bekeken welke informatie al bestaat uit andere projecten. 
 
Middelen 

2017 2018 2019 2020 

- Samenwerking akkerbouw en veehouderij           40.000         75.000         75.000  40.000 

 
6 Duurzame gebiedsplannen 
 
Inhoud 
Op gebiedsniveau is de ambitie van de Ontwikkelagenda dat in 2020 in circa 5 knelpuntgebieden een 
duurzaam gebiedsplan is opgesteld en uitgevoerd. Een duurzaam gebiedsplan is gericht op het zoveel 
mogelijk sluiten van kringlopen van stikstof, fosfaat en organisch stof op gebiedsniveau. Er bestaat 
nog geen voorbeeld van een duurzaam gebiedsplan. Aan de hand van twee concrete gebieden gaan 
we daarom ervaring opdoen met het opstellen van een duurzaam gebiedsplan. 
 
In fase 1 gaat een team van deskundigen onder leiding van een procesbegeleider van CLM 
Onderzoek en Advies aan de slag met het opstellen van een Duurzaam casco voor twee 
geselecteerde knelpuntgebieden. In dit kader wordt een aantal werksessies georganiseerd. 
In fase 2 wordt het Duurzaam casco door melkveehouders, akkerbouwers en andere gebruikers uit 
het gebied uitgewerkt in een Duurzaam gebiedsplan voor 2020. Zij worden hierbij begeleid door 
iemand die het vertrouwen heeft in het gebied. Wensen / initiatieven uit het gebied kunnen hierbij 
worden meegenomen. 
 
Middelen 

2017 2018 2019 2020 

- Duurzame gebiedsplannen           55.000         50.000         50.000  - 

  



VISIE 
Vanuit de overtuiging dat duurzaam de toekomst is: 

grondgebonden melkveehouderij toekomstgericht maken / 
grondgebonden melkveehouderij duurzaam op voorsprong zetten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGISCHE DOELEN 
(1) Gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- 

en bedrijfsniveau 
(2) Drentse bedrijven behoren tot de top van de duurzame grondgebonden 

melkveehouderij en zijn gericht op duurzame productie 

OPERATIONELE DOELEN  

(1) In 2020 presteren alle Drentse 
melkveehouderijbedrijven v.w.b. fosfaat-, 
stikstofoverschot en ammoniakemissie per ha 
per jr op het niveau van de 25% beste bedrijven 
uit 2013 

OPERATIONELE DOELEN  

(2) In 2020 is de organische stofbalans van 
grondgebonden melkveehouderijen op 
bedrijfsniveau positief 
 

 

OPERATIONELE DOELEN  

(3) In 2020 bedraagt de minimale weidegang 120 
dagen per jaar en 6 uur per dag en is minimaal 
gelijk aan het percentage weidegang in 2012 

 

INSPANNINGEN 
 

(1)  
We rapporteren  
jaarlijks over de 
ontwikkeling van 
emissie in  
- stikstof,  
- ammoniak,  
- fosfaat 
- en organische 
stof in de sector 
 
 

INSPANNINGEN 
 

 (2) 
We bevorderen 
emissiereduceren-
de technieken in 
de Proeftuin 
Drenthe  door 
gereedschappen 
uit de Proeftuin 
Natura 2000 
Overijssel te 
introduceren en 
praktische voor- 

INSPANNINGEN 
 

 (3) 
We bieden 
melkveehouderijen 
een 
’duurzaamheids-
plan ’ met brede 
scope aan 
 

 

 
 

INSPANNINGEN 
 

 (4) 
We ontwikkelen 
een 
gereedschapskist 
met 
instrumenten 
voor landbouw 
structuurverbete
ring  

 
 

INSPANNINGEN 
 
 (5) 

We analyseren 
waar we de 
instrumenten  ivm 
structuurverbeter-
ing het meest 
doelmatig kunnen 
inzetten 

 
 
 

INSPANNINGEN 

 
 (6) 

We introduceren 
een consulent 
duurzame 
melkveehouderij  
die bruggen 
bouwt vanuit 
ondernemers 
naar overheid 
over faciliteren bij 
duurzame 

INSPANNINGEN 
 

 (7) 
We maken kansen 
voor en voordelen 
van 
samenwerking 
tussen 
akkerbouw en 
veehouderij 
inzichtelijk 
 

 

INSPANNINGEN 
 
(8) 
Op 
‘demonstratiebe-
drijven’  laten we 
mogelijkheden 
voor 
samenwerking 
tussen akkerbouw 
en veehouderijen 
zien 

 

INSPANNINGEN 
 

 (9) 
We ontwikkelen 
een ‘casco’ voor 
een duurzaam 
gebiedsplan  
 
 

 
 

 
 

INSPANNINGEN 
 

 (10) 
Casco uitwerken 
naar een aantal 
duurzame 
gebiedsplannen  
met concrete 
actieplannen 

 

 
 

PILOT: 10 
voorbeeldbedrijven 
reduceren NH3 
emissie 
Kost 
Fase 1 € 55K  
Fase 2 +/- € 700K 

 PILOT: 12 
duurzaamheids-
plannen 
 
 

Kost  
Fase 1: +/- € 70K 
Fase 2: € 850K 

Rapportage (0 -
meting) 2016 
 
 
Kost 
Fase 1 € 50K  
Fase 2 € 50K 

Consulent 
duurzame 
melkveehouderij  
 
Kost  
Fase 1: € 100K 
Fase 2: € 500K 

Instrumentenkoffer  
 
 
 
Kost  
Niet van toepassing 

 

Stimuleringsregel -
ing duurzaam 
ondernemen in de 
groene sector 
Kost  
€ 2.000K t/m 2020 

 

Inventarisatie + 3 
samenwerkings-

verbanden 
 
Kost  
Fase 2: +/- € 190K 

Ontwikkelagenda 
Melkveehouderij & Natuur 

 

Doelen & inspanningen  
Overzicht 17 maart 2017 

Casco duurzaam 
gebiedsplan  

 
 

Kost  
Fase 1: +/- € 56K 

 

Duurzaam 
gebiedsplan  

 
 
Kost  
Fase 2: € 100K 
 

Indicator  
N.v.t. 
 
 
 

 

Indicator  
Koppelen aan 
rapportage � 
relatieve ‘’winst’’ 
per emissiebron 

Indicator  
Koppelen aan 
rapportage � 
relatieve ‘’winst’’ 
per emissiebron 

Indicator  
Berekenen welke 
bijdrage 
activiteiten aan 
doelen leveren 

Indicator  
N.v.t. 
 
 
 

 

Indicator  
Evaluatie 
partners 
opdracht en 
functioneren 

Indicator  
Rapport met 
analyse voor-
/nadelen 
samenwerking, 

Indicator 
Berekenen hoe 
kringloopneutraal 
samenwerkings-
verbanden zijn qua 
mest, mineralen, 

Indicator  
Een door 
ondernemers uit 
betrokken 
gebied gedragen 

Indicator  
Bereken 
potentiële 
bijdrage 
gebiedsplan aan 

Inventarisatie  
 
 
 
Kost  
Fase 1: +/- € 44K 
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