
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 12 juli 2022 
Ons kenmerk 28/5.7/2022001076 
Behandeld door team Landelijk Gebied   
Onderwerp: Informatiebehoefte PS ten aanzien van beleid duurzame landbouw  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de voorgenomen uitwerking op de drie vragen die 
uw Commissie van Onderzoek aan ons heeft voorgelegd naar aanleiding van de 
aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) uit het rapport "Zoektocht 
naar duurzaamheid in landbouwbeleid" (juni 2020), die door middel van Staten-
besluit 2020-948 is overgenomen: 
 
1. een voorstel voor een begrippenlijst rondom duurzame landbouw; 
2. een voorstel op welke wijze het geformuleerde beleid aangaande duurzame 

landbouw concreter gemaakt zal worden, met (eind)doelen met bij voorkeur 
met streefgetallen; 

3. een voorstel op welke wijze en op welke momenten PS voortgangs- en  
evaluatie-informatie over dit beleid zullen ontvangen naast de reguliere  
planning- en control-momenten. 

 
Met deze brief geven wij aan hoe wij op dit moment werken aan de voorbe- 
reiding van de voorstellen. Op basis van deze brief gaan wij graag met een dele-
gatie van de Commissie van Onderzoek in gesprek om te verkennen of de inge-
zette weg overeenkomt met de verwachtingen van de Commissie van Onderzoek. 
U heeft lang op deze brief moeten wachten. Daarvoor bieden wij onze excuses 
aan. 
 
Tussen het sturen van de brief van de brief van de Commissie van Onderzoek en 
deze eerste reactie van ons college is er veel binnen de landbouw en het land-
bouwbeleid gebeurd en nog steeds in beweging wat direct invloed heeft op de 
vragen die de Commissie van Onderzoek stelt. Er is meer duidelijkheid gekomen 
over de contouren van het Europees Landbouwbeleid (het GLB-NSP), een nieuwe 
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kabinetsperiode is gestart met een serie beleidsbrieven over o.a. het stikstof- 
beleid, Nationaal Programma Landelijk Gebied en het 7e Nitraatactieprogramma.  
Deze veranderende omgeving heeft invloed op hoe wij op Drentse schaal werken 
aan verduurzaming van de landbouw en daarmee ook aan de uitwerking van de 
aanbevelingen van de NRK. De veranderende omgeving en doelen met be- 
trekking tot verduurzaming van de landbouw willen wij meenemen in de wijze 
waarop wij de voorstellen, waar de Commissie van Onderzoek naar vraagt, in- 
vullen. Dit heeft in de afgelopen periode tijd gevraagd en zal ook nog meer tijd 
vragen. 
1. Een voorstel voor een begrippenlijst rondom duurzame landbouw; 

Bij PS is de behoefte aan een duidelijke begrippenlijst rondom het beleids-
thema duurzame landbouw. De NRK concludeert in haar rapport dat cruciale 
begrippen in het landbouwbeleid duidelijker kunnen worden omschreven. 
Dit voorkomt dat GS en PS verschillende "talen spreken" en bevordert de con-
cretisering van beleid. 

 
Deze opmerking herkennen wij. In praktijk zien we dat de begrippen zoals duur-
zame landbouw, kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw en biologische 
landbouw niet altijd helder worden gedefinieerd en elkaar overlappen. Tevens 
zien wij ook landelijk en Europees verschillen in de invulling van de diverse be-
grippen. Momenteel wordt er gewerkt aan een oplegnotitie voor het programma 
Duurzame Landbouw. Bij deze oplegnotitie zal tevens een begrippenlijst worden 
toegevoegd. Hiermee geven wij de invulling vanuit het programma Toekomst- 
gerichte Landbouw per begrip weer. Dit draagt bij aan het voorkomen van het 
spreken van “verschillende talen” in onze organisatie en helpt ons in de commu-
nicatie extern om in beeld te brengen hoe wij de begrippen hanteren. Wij vinden 
het hierbij wel belangrijk dat wij aansluiten bij de begrippen zoals die ook lan-
delijk zullen worden gehanteerd. 
 
Hierna treft u een overzicht aan waarin de diverse duurzaamheidscomponenten 
worden benoemd. Wij gebruiken dit overzicht op dit moment om de gedachten 
te ordenen waar het in de verduurzaming van de landbouw om zal moeten gaan. 
Het helpt ons in het opstellen van de begrippenlijst. Het is een overzicht dat lan-
delijk in diverse notities terugkomt. In de verdere aanscherping en verfijning  
kunnen zich nog wijzigingen voordoen, maar het geeft ons voor nu een goede 
basis. Het sluit ook aan bij de opgaven die in het Nationaal Programma Landelijk 
gebied worden gedefinieerd: Natuur/biodiversiteit, Klimaat, Stikstof, Water en 
Bodem. 
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2. Een voorstel op welke wijze het geformuleerde beleid aangaande duur-

zame landbouw concreter gemaakt zal worden, met (eind)doelen met bij 
voorkeur met streefgetallen; 
Bij PS is de behoefte aan concreet geformuleerd beleid aangaande duurzame 
landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van concrete maatschappelijke 
(eind)doelen met streefgetallen. De NRK geeft aan dat concreet geformu-
leerd beleid PS helpen effectief kaders te stellen en achteraf het beleid te 
kunnen controleren. 

 
Ten opzichte van de onderzoeksperiode van de rekenkamer is de rol van pro- 
vincie met betrekking tot de invulling van de landbouw veranderd. Daar waar wij 
voorheen vooral hebben ingezet op het stimuleren van duurzame landbouw en 
zijn uitgegaan van geen aanvullende regelgeving vanuit de provincie (coalitie- 
akkoord) zien wij nu een grote verschuiving met een prominentie regierol voor 
de provincie in de uitvoering van het NPLG, waarbij de kaders vanuit Europese en 
Nationale regelgeving worden bepaald. 
 
De landbouwsector is momenteel zeer dynamisch en de doelen en opgaven voor 
de landbouw worden de komende periode door middel van het NPLG geconcre-
tiseerd. Duidelijk is dat de sector voor een enorme transitie staat. We zien deze 
dynamiek ook terug in onze programma's en projecten. Voor kortlopende pro-
jecten kan worden gewerkt met hele concrete doelen en streefwaarden voor een 
aantal programma's is dit minder gewenst omdat deze juist als doel hebben om 
te faciliteren, verkennen en onderzoeken van de mogelijke invulling van de voor-
liggende opgave. Juist bij deze opgaven staat vooral het proces en de gezamen-
lijke zoektocht centraal, voorbeelden hiervan zijn o.a. het Interbestuurlijk pro-
gramma Vitaal Platteland waarin vooral de zoektocht naar de invulling van de 
kringlooplandbouw centraal staat. Dit zien we ook binnen het programma Boer 
Burger Natuur Drenthe, waarin we anticiperen op de nieuwe opgaven maar 
waarbinnen we ook nadrukkelijk concrete doelen op korte termijn in kaart  
brengen en een monitoringsprogramma opzetten. 
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Samen met de landbouw- en natuurorganisaties zijn wij op dit moment aan het 
uitdenken om welke indicatoren en streefwaarden het nu gaat als wij spreken 
over verduurzaming van de landbouw. Een eerste concept waar wij binnen het 
programma Boer Burger Natuur Drenthe over in gesprek zijn met de landbouw- 
en natuurorganisaties is op de volgende pagina weergegeven. Het geeft weer op 
welke wijze een indicator iets zegt over de doelen en opgaven. 
 
Wij verwachten dat in oktober 2022 dit concept verder is uitgewerkt met daarin 
opgenomen die streefwaarden waar op bedrijfsniveau aan gewerkt kan worden. 
In 2023 zullen wij vanuit het programma Boer Burger Natuur Drenthe met de  
eerste groep melkveehouders en akkerbouwers als deelnemers starten. Deze 
nieuwe lijst met indicatoren is daarmee een doorontwikkeling van de lijst met  
indicatoren uit het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe en beslaat 
meerdere duurzaamheidsthema’s, bijvoorbeeld voor gewasbeschermingsmid- 
delen en biodiversiteit en landschap. De vraag en uitdaging is vervolgens hoe 
deze streefwaarden op Drentse schaal opgeteld kunnen worden en hoe de  
voortgang daarin kan worden gerapporteerd. Dit is nog in onderzoek. Hierbij 
maken we gebruik van de ervaringen die wij in het programma Duurzame Melk-
veehouderij Drenthe hebben opgedaan. 
 
 

 
 
De voorgestelde aanpak is voor zover wij weten vooruitstrevend en wordt nog 
niet in andere provincies op deze wijze toegepast. Daarmee is het voor ons ook 
een ontdekkingstocht, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak het mo- 
gelijk maakt om van maatregel naar doelsturing te komen. 
 
De indicatoren die beschikbaar komen zijn ook op andere vlakken binnen het 
programma Toekomstgerichte Landbouw te gebruiken. Bijvoorbeeld als criteria 
bij de beoordeling van innovatieprojecten die wij subsidiëren vanuit de subsidie-
regeling Toekomstgerichte Landbouw. Indieners kan gevraagd worden op welke 
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wijze hun innovatie/onderzoek bijdraagt in de ondersteuning van boeren om de 
streefwaarden op hun bedrijf te kunnen realiseren. Daarmee ontstaat een in- 
tegraal instrumentarium en afwegingskader, gericht op het halen van de indica-
toren die representatief zijn voor een ‘duurzame landbouw’. 
 
Een transitie naar kringlooplandbouw betekent een grote verandering van be-
drijfsvoering, een andere wijze van bemesten, voeren van de koeien, mogelijk an-
dere afzet, andere diensten, nieuwe samenwerkingen. Deze transitie is niet in 
een projectperiode te doen van vier jaar, maar duurt mogelijk een generatie. Met 
het programma Duurzame Melkveehouderij waar we in 2018 mee zijn gestart, 
zetten wij in om op positieve, stimulerende manier beweging in gang te zetten 
naar duurzame kringlooplandbouw. De beloning die deelnemers ontvangen zijn 
ter stimulering, als positieve prikkel en om management aanpassingen te doen 
die lage/geen investeringen vragen en waarmee kosten te besparen zijn (minder 
inputs: kunstmest en krachtvoer, meer kruidenrijk grasland, meer eiwit van eigen 
land). Met de inzet van acht boerencoaches hebben we in beeld wat de 230 deel-
nemende boeren in het programma Duurzame Melkveehouderij doen aan het 
verduurzamen van hun bedrijf.  
 
Door de KPI aanpak hebben we inzicht in gemiddelde scores van alle deelnemers 
samen, dat is uniek als provincie. Na afloop van het project hebben wij zicht op: 

• % bedrijven dat bij start streefwaarde behaalde 

• % bedrijven dat gedurende vier jaren één of meerdere keren streefwaarde 
behaalde 

• Bedrijven die ieder jaar streefwaarde hebben behaald in % 

• Totaal uitbetaald aan beloningen  
 
In de bijlage is een rapportage opgenomen van de 1e groep van 50 boeren die 
vanaf de start van het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe hebben 
deelgenomen. Voorjaar 2024 sluiten wij het programma Duurzame Melkveehou-
derij Drenthe af en dan komen de resultaten beschikbaar van alle 230 boeren die 
hebben deelgenomen. 
 
3. Een voorstel op welke wijze en op welke momenten PS voortgangs- en 

evaluatie-informatie over dit beleid zullen ontvangen naast de reguliere 
planning- en control-momenten. 
Bij PS is de behoefte om op vaste momenten voortgangsinformatie aan-
gaande duurzame landbouw te ontvangen in een nader af te spreken vorm 
(brief, bijeenkomst, overzicht etc.). ln deze voortgangsinformatie zou ex- 
pliciet ingegaan moeten worden op de doelen en streefgetallen die onder 
punt 2 worden genoemd. 

 
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de NRK, is in het voorjaar van 2022 
binnen de provincie een functie ingevuld om de monitoring en rapportage voor 
(duurzame) landbouw te organiseren. Dit bestaat uit een drietal onderdelen.  
 
Ten eerste gaat het om het inzichtelijk maken van meerjarige ontwikkelingen in 
de landbouw in Drenthe. Samen met de provincies Groningen en Fryslân laten wij 
op dit moment door de Wageningen Economic Research een actualisatie 
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uitvoeren van de landbouwcijfers in Noord-Nederland. De resultaten hiervan  
zullen op de site van de provincie Drenthe ‘drentheincijfers.nl’ opgenomen  
worden en worden vervolgens periodiek geactualiseerd. Deze cijfers komen daar-
mee ook direct beschikbaar voor uw Staten. Wij verwachten dat wij eind 2022 de 
eerste resultaten in grafiek/tabelvorm op de website publiceren. 
 
Ten tweede zullen de indicatoren waarover bij vraag 2 is gesproken een plaats 
moeten krijgen in de monitoring en rapportage. De uitwerking hiervan is mede 
afhankelijk van de te kiezen indicatoren en streefwaarden en in welke vorm en 
frequentie deze kunnen worden gemonitord en gerapporteerd. Dit moet nog 
worden uitgewerkt. Een exacte datum is op dit moment nog niet te geven. 
 
Ten derde sluiten wij landbouw voor wat betreft biodiversiteit en landschap aan 
bij de basiskwaliteit Natuur van de provincie Drenthe. Het gaat erom inzichtelijk 
te krijgen wat de staat van biodiversiteit en landschap is in het agrarisch gebied. 
Op dit moment hebben wij geen instrument in handen om dit zichtbaar te  
maken en in de tijd te volgen. Vanuit het programma Boer Burger Natuur  
Drenthe zijn wij gestart om met name op dit onderdeel een instrument te ont-
wikkelen om dit zichtbaar te maken en in de tijd te kunnen volgen. Omdat veran-
dering in biodiversiteit en landschap over meerdere jaren gevolgd moeten  
worden om daadwerkelijk veranderingen te kunnen zien, zal het instrument zo 
moeten worden ingericht dat ook na afloop van het programma Boer Burger  
Natuur Drenthe de monitoring en rapportage wordt voortgezet. Wij starten  
hiermee in de zeven gebieden van de gebiedsgerichte samenwerking binnen het 
programma Boer Burger Natuur Drenthe. Daarnaast wordt er vanuit het CBS en 
RVO gewerkt om data op gebied van biodiversiteit en landschap te ontsluiten. 
Wellicht kan ons dit helpen om de ontwikkeling van biodiversiteit en landschap 
in Drenthe zichtbaarder te maken. 
 
Nadat deze onderdelen gereed zijn zullen wij een voorstel voorleggen in welke 
frequentie deze gegevens worden geactualiseerd en op welk moment en hoe 
deze gegevens met PS besproken kunnen worden. 
 
In de afgelopen periode hebben wij u op meerdere excursies meegenomen naar 
landbouwbedrijven, waar wij u hebben geïnformeerd over de voortgang in de di-
verse programmaonderdelen. Vaak ook in combinatie met een toelichting door 
deelnemers/boeren. Wij zijn van plan om dit te blijven doen in een frequentie 
van 1-2 keer per jaar.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe 



Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe  
29 juni 2022 
 
In 2016 namen de groenmanifest partners het initiatief voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & 
Natuur. Het gaat om een samenwerkingsverband van provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch 
Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. De gezamenlijke ambitie van de partners is dat er in 2025 in Drenthe zoveel als 
mogelijk sprake is van het gesloten kringlopen stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en 
bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 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.  
Maar vooral… de beweging op gang brengen bij boeren naar een duurzame landbouw en het in gang 
zetten en in de praktijk ervaren van sturen op doelen in plaats van op maatregelen.  
 
Duurzame Melkveehouderij Drenthe is onderdeel van de ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur.  
 
In 2018 zijn de ambities van de landbouw- en natuurpartners en provincie Drenthe vertaald naar 5 
KPI’s en is deze verbonden met een beloningsregeling. De gekozen streefwaarden zijn door de 
stuurgroep van de ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur bepaald. Provincie Drenthe was de 
eerste provincie die zoiets deed. Ook waren er nog geen marktpartijen die sturen op doelen op dat 
moment.  
 
 

 
 
Passende KPI’s zijn een sleutel tot deze integrale aanpak van klimaat, waterkwaliteit, stikstof en 
biodiversiteit. Op het boerenbedrijf komen zij allemaal samen, elke boer (groot, klein, op veen, zand) 
kan hiermee werken. Omdat deze onderwerpen effect hebben op elkaar, is de integrale aanpak de 
enige juiste. Soms werken waarden elkaars doel tegen en soms versterken ze elkaar. Het is zoeken 
naar optimale KPI-waarden waarbij de duurzaamheidsvragen zo goed mogelijk worden bediend en 
tegelijk elkaar niet tegenwerken. We zetten hiermee in op een integrale aanpak. Ondernemers willen 
af van de huidige opstapeling van regeltjes en voorschriften / maatregelen. Door meer te sturen op 
doelen en het monitoren van bedrijfsresultaten via indicatoren, kan je daar wat aan doen. Boeren 
gaan dan zelf maatregelen kiezen die passen bij hun bedrijf omgeving. 
 



Kritische Prestatie Indicatoren (kpi’s) zijn indicatoren voor prestaties die de voortgang op 
duurzaamheidsdoelen inzichtelijk maken en worden beïnvloed door specifieke maatregelen of acties 
op een specifiek schaalniveau voor een specifieke doelgroep (boeren). Daarbij ligt de focus op de 
prestaties waar de boer zelf invloed op heeft. Dit heeft de voorkeur boven het voorschrijven van 
maatregelen. Op deze manier vormen KPI’s de verbinding tussen duurzaamheidsdoelen enerzijds en 
het handelingsperspectief en vakmanschap van boeren anderzijds. Boeren kunnen zo kiezen wat het 
meest effectief, passend en lonend is in zijn eigen context om het doel wat hij/zij wil bereiken te gaan 
halen. 
 
De score op 5 KPI’s maakt de voortgang op onze duurzaamheidsdoelen inzichtelijk, de 
melkveehouder bepaalt zelf welke maatregelen hij/zij toepast om de doelstellingen te halen. Het 
ondernemerschap blijft hiermee bij de melkveehouder. In de kringloopwijzer houdt elk melkveebedrijf 
in Nederland een administratie bij wat betreft stikstof en andere mineralen. Deze kringloopwijzer 
rekent alle technisch genomen maatregelen door, plus het verbeterde management van de boer 
(voerspoor en bemesting). De KPI’s zijn te monitoren via de Kringloopwijzer. 
 
Een eerste groep van 45 melkveehouders kreeg in 2018 de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Duurzame Melkveehouderij Drenthe. In 2019 is de aanpak uitgerold naar een grotere groep 
melkveehouders, waardoor in totaal 232 melkveehouders deelnemen.  
 
Spreiding van deelnemers over Drenthe  

 
 
 
Tijdslijn Duurzame Melkveehouderij Drenthe  
• 2016 Initiatief van groenmanifest partners voor Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur   

 
• 2017 Test met 12 melkveehouders 

 
• 2018 Provincie Drenthe en landbouw- en natuurpartners ambities vertaald in 5 KPI’s 

 



• 2018 Om melkveehouders te stimuleren de streefwaarden te behalen: een beloningsregeling 
 
• 2019 uitbreiding naar 232 melkveehouders (= 25% van Drentse melkveehouders) 

 
• 2020 Start begeleiding door 8 boerencoaches 
 
• 2023 31 december einde DMD 

 
• 2023 Start vervolg met agenda BBND  
 
 
Inzichten doelstelling  
Een transitie naar kringlooplandbouw betekent een grote verandering van bedrijfsvoering, een andere 
wijze van bemesten, voeren van de koeien, mogelijk andere afzet, andere diensten, nieuwe 
samenwerkingen. Deze transitie is niet in een projectperiode te doen van 4 jaar, maar duurt mogelijk 
een generatie. Duurzame Melkveehouderij zet juist in om op positieve, stimulerende manier beweging 
in gang te zetten naar kringlooplandbouw. Gezien de bedragen per boer van EUR 500,- per KPI en 
max. EUR 2500,- per jaar, kan de boer daar geen grote investeringen van doen. De bedragen zijn ter 
stimulering, als positieve prikkel en om management aanpassingen te doen die lage / geen 
investeringen vragen en waarmee kosten te besparen zijn (minder inputs: kunstmest en krachtvoer, 
meer kruidenrijk grasland, meer eiwit van eigen land).  
 
Door de KPI aanpak hebben we inzicht in cijfers, dat is uniek als Provincie.  
Voor iedere boer biedt deze aanpak uitdaging. We sturen niet op één bedrijfstype, maar op 
doelsturing. We laten het vakmanschap bij de boer.  
 
De gebiedscontactpersonen krijgen van de deelnemers terug dat deze aanpak een stuk 
bewustwording geeft. Het zet aan tot nadenken over sturing van KPI's op eigen bedrijf. Het 
geeft inzicht hoe maatregelen invloed hebben op de KPI’s en dat alles hangt aan de Kringloopwijzer. 
De melkveehouders nemen al veel maatregelen: aandacht voor moment van bemesten, gebruik van 
vaste mest, ruw eiwit gehalte verlagen, gebruik minder kunstmest, leeftijd koeien verhogen. 
Boeren zijn blij met eindelijk waardering voor hun inzet om emissies te verlagen. Ze waarderen het dat 
provincie Drenthe dit doet. Het landbouwsysteem zet daar tot nu toe niet op in. 
De waardering maakt actiever. Ze zijn enthousiast over het project:  

• ondernemerschap bij boer: hij bepaalt zélf hoe hij streefwaarde haalt  
• integrale aanpak van opgaven, alles komt immers samen op erf van boer 
• belonen i.p.v. straffen,  
• duidelijke doelstelling in de vorm van KPI met streefwaarde  

 
Om alle doelen te halen is heel lastig, alles moet dan continue in balans zijn op het bedrijf. Als boer 
heb je te maken met weersinvloeden, die hebben groot effect op je voederwinning. Een boer is 
constant aan het bijsturen.  
Met deze aanpak zetten we een beweging in gang naar een duurzame melkveehouderij. Maar boeren 
hebben meer tijd nodig om doelstelling te behalen.  
Voor boeren die nog grote stappen moeten maken is de beloning onvoldoende om bedrijfsvoering aan 
te passen. En de toekomst is onzeker, daardoor gaat boer niet investeren.  
 
De inzet van de gebiedscontactpersonen is heel waardevol gebleken. De keuze om hier 
melkveehouders voor de vragen geeft korte lijnen tussen provincie en deelnemers. Deelnemers 



ervaren dat de provincie Drenthe dichtbij de boeren staat, dat je makkelijk in contact komt met de 
provincie. Het geeft ook betrokkenheid uit de sector en gevoel samen te werken aan gezamenlijk doel. 
 
Lobby doelsturing  
Naast de beweging in gang zetten naar een duurzame melkveehouderij willen we ook inzetten dat 
meer overheden en marktpartijen de aanpak van sturen op doelen in plaats van maatregelen gaan 
overnemen. Door diverse provincies en gemeenten worden wij benaderd. Een belangrijk resultaat van 
de Drentse lobby dat in de perspectief brief van minister Staghouwer de KPI aanpak als lange termijn 
perspectief is opgenomen.  
 
Inzichten eerste 45 deelnemers 
Melkveehouders krijgen een beloning als hij/zij de streefwaarde van onze KPI’s haalt of een reductie 
laat zien. Deelnemers worden 3 jaren beloond voor het nemen van duurzame stappen in hun 
bedrijfsvoering. De deelnemers kunnen kiezen uit 4 jaren.  
 
 
De eerste 45 melkveehouders hadden de mogelijkheid om 3 jaren te kiezen uit: 2017, 2018, 2019 of 
2020. Zij hebben inmiddels dus 3 x een beloning ontvangen. De inzichten van deze groep delen we 
hieronder:  
 
 
% bedrijven dat bij start streefwaarde behaalde  
 

  
 

 
 
2017 is het basisjaar van de eerste groep deelnemers. Bij de start zien we dat op alle onderdelen al 
boeren de KPI halen. De streefwaarde van ammoniakemissie is scherp en dat laat deze grafiek ook 
zien.  
 
 
 
 



% bedrijven dat gedurende 4 jaren 1 of meerdere keren streefwaarde behaalde  
 

 

 
Te zien in deze grafiek is dat op alle 5 KPI’s voortgang is geboekt door de deelnemers in de 
projectperiode.  
 
% bedrijven die ieder jaar streefwaarde hebben behaald  

 

 



 
Deze grafiek laat zien dat 27 bedrijven alle jaren de broeikasgasemissie onder de 1350 g/kg melk 
hebben weten te houden. 4 bedrijven hebben alle jaren de ammoniakemissie onder de 50 kg/hectare 
gehouden.  
 
 
Toelichting per KPI  
Stikstofbodemoverschot  
Boeren moeten constant rekening houden met de weersomstandigheden en daar op in spelen. Het 
stikstofbodemoverschot is het verschil tussen stikstof bemesting + depositie en de stikstofafvoer in de 
vorm van geoogste producten. 2018, 2019 en 2020 kenmerken zich door grote perioden van droogte. 
Tijdens deze perioden blijft de groei en daarmee de stikstofafvoer van de bodem achter. Toch hebben 
10 boeren (22,2%) alle jaren het stikstofbodemoverschot onder de 125 kg/hectare weten te houden.  
Via de gebiedscontactpersonen hebben we in beeld wat de deelnemers aan maatregelen nemen om 
stikstofbodemoverschot te verlagen: moment van bemesten, sleepslang gebruiken, 
ruwvoederproductie optimaliseren, ruw eiwit gehalte verlagen, minder kunstmest , water toevoegen 
aan mest en weiden met minimale verliezen.  
 
Fosfaatbodemoverschot  
Het fosfaat bodemoverschot is het verschil tussen fosfaat bemesting en de fosfaatafvoer in de vorm 
van geoogste producten. De jaren 2018, 2019 en 2020 kenmerken zich door grote perioden van 
droogte. Tijdens deze perioden blijft de groei en daarmee de fosfaatafvoer van de bodem achter.  
 
Ammoniakemissie 
Ammoniakemissie wordt berekend op basis van de hoeveelheid eiwit die aan de dieren wordt 
gevoerd, hoeveelheid weidegang en emissie reducerende maatregelen (dichte roostervloer etc).  
Zoals te zien in deze analyse is de hoeveelheid weidegang over alle jaren nagenoeg gelijk. Ook 
emissie reducerende maatregelen worden niet op korte termijn aangepast.   
De grootste verklaring kan daarom worden gezocht in de hoeveelheid eiwit die wordt gevoerd. Zoals 
bovenstaand aangegeven zijn 2018, 2019 en 2020 droge jaren geweest. Het gras is in die jaren vaak 
eiwitarmer en zal dus de emissie lager zijn.  
Een andere verklaring zou kunnen worden gezocht in de intensiteit van de bedrijven. Het kengetal 
wordt berekend per ha. Hoe meer hectares waarover de ammoniak kan worden verdeeld, hoe lager 
het getal.  
De streefwaarde van < 50 kg/hectare is erg zwaar. Ter illustratie: het topniveau van Stichting 
Milieukeur ‘Planetproof’ =  < 75 kg/hectare. Toch haalt 55,6% van de bedrijven gedurende de looptijd 
van het project deze score. 
 
De gebiedscontactpersonen hebben in beeld gebracht wat de deelnemende boeren aan maatregelen 
nemen om de KPI’s te halen. Maatregelen die boeren nemen om ammoniakemissie te verlangen: 
moment van bemesten, ruwvoederproductie optimaliseren, ruw eiwit gehalte verlagen, sleepslang 
gebruiken, water toevoegen aan mest, weiden, emissie arme vloer, roosters nat houden, klaver 
inzaaien en geen kunstmest gebruiken. In de kringloopwijzer worden sommige maatregelen nog niet 
meegenomen zoals sleepslangen en andere maatregelen zoals klaver inzaaien zie je pas enkele jaren 
later het effect van in de kringloopwijzer. De score valt dus in de praktijk dus nog beter uit. Ook 
hebben we van boeren vernomen dat ze wel water bij mest willen doen, maar dat in hun gebied geen 
water voor handen is.  
 
 
 



Broeikasgasemissie 
Broeikasgasemissie wordt met name bepaald door het rantsoen wat wordt gevoerd. Methaan is de 
grootste bron van CO2 uitstoot, dit is ongeveer 2/3 van het totaal. Dit deel is zeer beperkt te 
beïnvloeden door management. Als dat al kan zijn dat vaak lange termijn aanpassingen, bijvoorbeeld 
in de hoeveelheid mais in het rantsoen. Op korte termijn kan de boer sturen met aankoop van 
grondstoffen, hoe minder hoe beter. Ook tussen grondstoffen zit verschil, soja rekent per kg 10x 
zoveel CO2 toe als tarwe.   
Energie heeft geen tot nauwelijks invloed in dit geval. Energie (stroom, gas, diesel) bepaald rond de 
5% van de CO2 uitstoot van een melkveebedrijf. Door het project is bewustwording gekweekt bij 
deelnemers dat dit nauwelijks invloed heeft!  
 
Enkele maatregelen die boeren nemen: ruwvoederproductie optimaliseren, ruw eiwit gehalte verlagen 
en vaste mest gebruiken. 
 
De streefwaarde van deze KPI ligt in vergelijking met Planetproof basis < 1200 niet hoog. Kijken we 
naar % bedrijven dat langjarig onder de 1200 g/kg zitten dan is dat 73% van de deelnemende 
bedrijven.  
 
Weidegang 
Binnen de groep zijn grote verschillen in weidegang. 13 bedrijven zit onder de weidegang doelstelling 
van 120 dagen. Maar daar tegenover staat dat zelfs 10 bedrijven juist het dubbelde aantal uren (1440 
uren) aan weidegang doet.  
 
Weidegang is eigenlijk meer een maatregel, een belangrijke maatregel die bijdraagt aan het verlagen 
van ammoniakemissie. 
 
Weidegang is aantrekkelijk geworden door de extra premie die de zuivelorganisaties betalen aan de 
boeren. Landelijk zien wel dat steeds meer boeren gaan weiden. Echter is het niet voor iedere boer 
haalbaar gezien de verkaveling van het bedrijf. 
 
 
Uitbetaalde beloningen: 
Voor de 45 deelnemers was 45 x 3 jaren x EUR 2500,- beschikbaar = EUR 337.500,- . In totaal is 
EUR 225.500,- aan beloning uitbetaald.  


