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Inleiding  

In het collegeprogramma is opgenomen dat er een integrale landbouwvisie wordt opgesteld, die de 
kaders biedt voor een samenhangend landbouwbeleid van de provincie voor de lange termijn. In de 
Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe geeft de provincie duidelijkheid 
over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Op 30 oktober 2013 zijn tijdens een Staten-
excursie de eerste contouren van de visie besproken.  

Centraal in de Wegwijzer staat het streven naar een landbouw die economisch gezond, duurzaam en 
maatschappelijk in evenwicht is. De Wegwijzer landbouw is een nadere uitwerking van de geactuali-
seerde Omgevingsvisie voor de lange termijn. Op haar beurt zal de uitvoering van de Wegwijzer  
landbouw in stapjes via concrete uitvoeringsdocumenten zoals het Kader voor Economische Investe-
ringen (KEI) en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 worden opgepakt. Het uitvoeringspro-
gramma in de Wegwijzer landbouw geeft ook al richtingen voor concrete projectontwikkeling aan, 
waarvan een aantal ook al in ontwikkeling en uitvoering is.  

Advies  

1. De Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe vaststellen.  

Beoogd effect 

Met het document maakt de provincie duidelijk met welke visie, binnen welke kaders en met wie de 
komende jaren gewerkt wordt aan een economisch gezonde, duurzame en maatschappelijk inge-
bedde landbouw. De Wegwijzer landbouw beschrijft op hoofdlijnen hoe deze ambities de komende 
jaren gerealiseerd moeten worden.  
 
De Wegwijzer landbouw bouwt voort op de Drentse traditie van gebiedsgerichte samenwerking en 
maatwerk. Belangrijke partners daarin zijn de gemeenten, waterschappen en sectorale en maat-
schappelijke organisaties. De provincie ondersteunt waar mogelijk.  

Argumenten 

1.1. Economisch gezonde, duurzame en maatschappelijk ingebedde landbouw als ambitie  
In de Omgevingsvisie wordt aangegeven dat de ontwikkeling van een robuuste en duurzame  
landbouw van groot belang is voor de Drentse samenleving. De ontwikkeling gaat echter niet vanzelf. 
Er is een aantal lopende en nog komende ontwikkelingen (rendabiliteit, beschikbaarheid natuurlijke 
hulpbronnen, maatschappelijke positie van de landbouw, kwaliteit van landbouw, natuur en milieu, 
klimaatverandering) die effect hebben op de landbouw en de maatschappij als geheel. Deze ontwikke-
lingen maken de verdere verduurzaming tot een noodzaak. 
Ook de Europese (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en nationale beleidsontwikkelingen zetten in 
op een verdere innovatie en verduurzaming van de landbouw. Regionaal richt de AgroAgenda Noord-
Nederland zich op een versterking, innovatie en vergroening van de landbouw. De Wegwijzer  
landbouw sluit aan bij die ontwikkelingen en wil er een Drentse invulling aan geven. Inzet is om te 
zorgen voor een landbouw die zowel economisch rendabel, als schoon en efficiënt en maatschappelijk 
goed ingebed is. De Landbouwvisie geeft daar invulling aan door de filosofie van de drie P's te volgen. 
De drie P's staan voor Profit (economische rendabiliteit), Planet (schoon en efficiënt voor bodem,  
water en lucht) en People (maatschappelijke inbedding). 
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1.2. Basis voor samenwerking nu en straks 
De Wegwijzer landbouw zal alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen worden bereikt. Verschil-
lende partijen hebben daarin allen hun eigen rol. Partijen worden uitgenodigd hun rol op te pakken en 
samen met de provincie te werken aan de verdere verduurzaming van de landbouwsector en daarmee 
aan de totale Drentse samenleving. Verbindingen zullen worden gezocht met het Europese en natio-
nale beleid en, waar mogelijk gebiedsgericht, vertaald naar de "Drents eigen" situatie. 
 
1.3. Noodzakelijke uitwerking omgevingsbeleid 
De Wegwijzer landbouw is een uitwerking van het omgevingsbeleid. Vanwege de relatie met wijzi-
gingen in het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma, is er sprake van gewijzigd beleid en dient 
dit nieuwe beleid zoals verwoord in deze Wegwijzer landbouw door uw Staten te worden vastgesteld. 
 
1.4. Rol en verantwoordelijkheid PS 
Het vaststellen van de Wegwijzer landbouw is een verantwoordelijkheid van uw Staten. De Wegwijzer  
landbouw biedt een kader voor de uitvoering van het landbouwbeleid de komende jaren. Met het vast-
stellen van dit kader geeft u invulling aan uw kaderstellende rol in het dualistische systeem. 
 
1.5.  Digitale vormgeving 
De Wegwijzer landbouw is digitaal vormgegeven. Dit maakt het mogelijk de hoofdlijnen te presenteren 
en de uitwerking van verschillende onderdelen in zogenoemde boxen via linkjes toegankelijk te  
maken. De hoofdtekst met de boxen vormen samen de Landbouwvisie. Het geheel is via een website 
te benaderen en is als pdf beschikbaar. De digitale versie krijgt een eigen code, waarmee de oor-
spronkelijkheid van de digitale versie wordt beveiligd. Uw Staten stellen deze versie vast. Met deze 
vorm wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van de digitale overheid.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
De financiële doorvertaling vindt plaats via onder andere de reguliere programma's zoals het KEI, 
onderdeel agribusiness, en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. 

Europese context 
De inzet is om voor de uitvoering van de ambities middelen in te zetten vanuit Europese fondsen  
vanuit de innovatie- en duurzaamheidsdoelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid.  

Monitoring en evaluatie 
Monitoring en evaluatie vindt plaats via de verantwoording in de reguliere programma's zoals het KEI, 
en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. 

Extern betrokkenen 
In het voortraject zijn gemeenten en belangenorganisaties op het gebied van landbouw, natuur, eco-
nomie en platteland betrokken geweest bij de opstelling van de Landbouwvisie. De Wegwijzer  
landbouw is besproken in de Commissie Landelijk Gebied. 

Communicatie  
De Landbouwvisie wordt digitaal vormgegeven. 
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Bij de totstandkoming van de Wegwijzer landbouw is zowel intern als extern aandacht besteed aan 
communicatie. Er heeft geen communicatie naar de algemene media plaatsgevonden. Na vaststelling 
door Gedeputeerde Staten is er een persbericht uitgegaan.  

 
Bijlag en  
1.  Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe 
2. Achtergronddocument Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
Geen. 
 
 
 
 
Assen, 18 juni 2014 
Kenmerk: 25/3.1/2014003657 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, 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 juni 2014, kenmerk 
25/3.1/2014003657; 
 
gelet op: 

• het belang van een economisch gezonde, duurzame en maatschappelijk ingebedde landbouw voor 
Drenthe; 

• de samenwerking met maatschappelijke en private partners;   

• het positief advies van de Commissie Landelijk Gebied over de Landbouwvisie; 

• de keuze om het huidige beleid voort te zetten;  

• de keuze om drie nieuwe elementen toe te voegen aan het huidige beleid, zijnde: 
o een beeld geven van de gewenste ontwikkelingen naar een meer duurzame, robuuste  

landbouw in Drenthe; 
o aangeven dat een duurzame landbouw wederkerige relaties heeft met zowel de economische, 

de sociale als de fysieke omgeving;  
o aangeven dat gebruik kan worden gemaakt van ecosysteemdiensten van de bodem; 

 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe vast te stellen. 
 
Assen, 24 september 2014 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 



Boeren op goede gronden
Wegwijzer voor de  
Drentse landbouw

START  



Voorwoord

De landbouw is voor mij onlosmakelijk verbonden met Drenthe. Een groot deel van het landschap is er 
door gevormd en de landbouw draagt sterk bij tot de economie en de werkgelegenheid. Nederland is 
wat landbouwproducten betreft het tweede exportland ter wereld. Een prestatie waar ik trots op ben.

Deze positie kun je alleen bereiken én handhaven wanneer de landbouw enerzijds sterk inzet op 
innovatie en tegelijkertijd bijdraagt aan een meer duurzame samenleving. Voor mij is daarom van 
groot belang dat de landbouw ook in 2040 nog past in de  toekomstige samenleving, niet alleen als 
leverancier voor voedsel maar juist ook als maatschappelijke factor.

Deze wegwijzer geeft bouwstenen aan waar ieder agrarisch bedrijf naar behoefte uit kan kiezen en 
die de totale sector in Drenthe duurzamer zal maken. Ik vind het daarbij belangrijk dat iedere onder-
nemer zelf keuzes maakt en nagaat op welke wijze hij of zij kan bijdragen aan de verdere verduurzaming. Dat is uiteindelijk in ieders 
eigen belang. Kennis, innovatie en ondernemerschap zie ik hierbij als de motor voor ontwikkeling.

In de wegwijzer richten we ons voornamelijk op de grondgebonden landbouw. Ik besef ook dat de milieuruimte voor de landbouw 
zijn grenzen heeft. Voor mij is het vanzelfsprekend dat we ons dan in de eerste plaats inzetten voor de grondgebonden landbouw. 
Drenthe kenmerkt zich immers door een sterke melkveehouderij en akkerbouw. Beiden zijn beeldbepalend voor het Drentse 
landschap. Ik maak me sterk om deze belangrijke economische sectoren in Drenthe een goed ontwikkelingsperspectief te bieden. 
Een perspectief waarbij winst voor landbouw, samen gaat met winst voor milieu en maatschappij.

In deze wegwijzer schetsen wij het toekomstbeeld dat wij hebben voor de grondgebonden landbouw. We geven aan welke 
 ontwikkelingen er al plaatsvinden en hoe wij onze rol denken te kunnen benutten om een bijdrage te kunnen leveren om dat beeld 
te verwezenlijken.

Rein Munniksma,
gedeputeerde vitaal platteland
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Waarom deze wegwijzer?

Wij hechten aan een hoge kwaliteit van onze Drentse samenleving. In onze Omgevingsvisie 
(2010) hebben we aangegeven dat de ontwikkeling van een robuuste en duurzame 
landbouw daarin van groot belang is. Dat gaat echter niet vanzelf. We zien een aantal 
lopende en nog komende ontwikkelingen die effect hebben op de landbouw en de 
maatschappij als geheel. Deze ontwikkelingen maken de verdere verduurzaming tot een 
noodzaak. We noemen de belangrijkste.

1. De rendabiliteit landbouw   De productiviteit van de landbouw in Nederland en daarmee ook in Drenthe 
behoort tot de hoogste ter wereld. Daarmee hebben we een zeer concurrerende landbouw. Maar die positie is 
niet vanzelfsprekend. Om de concurrentie positie ook in de toekomst vast te houden blijft aandacht voor vooral 
bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap nodig. Daartoe zullen we in Drenthe alle potenties die Drenthe 
te bieden heeft moeten benutten. Door actief de positie van de landbouw te versterken, randvoorwaarden 
te verbeteren, het ondernemerschap te versterken, innovaties te stimuleren, ketens te versterken, te zoeken 
naar nieuwe markten, nieuwe samen werkingsverbanden aan te gaan en nieuwe diensten aan te bieden kan 
de rendabiliteit worden verhoogd, zodat de landbouw ook in 2040 nog steeds kan concurreren met andere 
regio’s. 

2. De beschikbaarheid van onze natuurlijke hulpbronnen   De landbouw maakt gebruik van tal 
van natuurlijke hulpbronnen. Sommige daarvan raken geleidelijk aan uitgeput (fosfaat), degenereren (de 
bodem) of zijn onderhevig aan grote kostenstijgingen (energie). Voor andere (water) geldt dat de kwaliteit 
en beschikbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Om ook in de toekomst de voedselvoorziening en de 
positie van de landbouw veilig te stellen zal zorgvuldig met die natuurlijke hulpbronnen moeten worden 
omgesprongen. Als niet meer van de natuurlijke hulpbronnen gebruik kan worden gemaakt is voedsel productie 
in veel gevallen onmogelijk of wordt vele malen duurder doordat additionele maatregelen moeten worden 
genomen. Een zorgvuldig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen waarborgt het duurzaam voortbestaan van 
de landbouw in Drenthe.

3. De maatschappelijke positie van de landbouw   Van oudsher is de landbouw in Drenthe sterk 
geïntegreerd in de lokale samenleving. De ontwikkeling naar grotere gespecialiseerde bedrijven met hun focus 
op de wereldmarkt leidt soms onbewust naar een schaalvergroting van de landbouw, waardoor in toenemende 
mate onbegrip en onbalans kan ontstaan tussen landbouwbedrijven en hun maatschappelijke omgeving. 
De landbouw in Drenthe heeft geen toekomst zonder maatschappelijk draagvlak. Het versterken en zichtbaar 
maken van de productiewijze van de landbouw en interacties tussen landbouw en overige maatschappelijke 
functies versterkt dit draagvlak. 
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4. De kwaliteit van landschap, natuur en milieu   De kwaliteit van landschap, natuur en milieu is door 
belasting en verschraling de laatste eeuw sterk achteruitgegaan. De landbouw heeft daarin een grote rol 
gespeeld. Wet- en regelgeving heeft inmiddels veel van de milieubelasting teruggedrongen en zal dat nog 
verder doen. Tal van projecten laten inmiddels zien dat met de juiste kennis en aandacht voor landschap en 
milieu de rendabiliteit van bedrijven niet onder druk hoeft te staan, terwijl de kwaliteit van natuur, landschap 
en milieu tegelijk sterk kunnen verbeteren. Drenthe geldt nog steeds als provincie met veel rust en ruimte 
en een relatief hoge milieukwaliteit. Het is van belang dat de landbouwsector daar ook aan bijdraagt en van 
meeprofiteert.

5. De klimaatverandering   De landbouw zal moeten leren omgaan met de klimaatverandering. Vooral 
langere perioden van droogte enerzijds en extreme regenval anderzijds zorgen voor een noodzakelijke 
aanpassing van en door de landbouwsector. Het veranderende klimaat bedreigt de conventionele vormen van 
landbouw, maar biedt de landbouw ook nieuwe kansen. 'Het weer uit het verleden biedt geen garanties voor 
de toekomst'. Anticiperen op de nieuwe omstandigheden is noodzakelijk voor de landbouwsector. Zij kan dat 
onder andere doen door de landbouwproductie robuuster en weerbaarder te maken, bijvoorbeeld door het 
inzetten van nieuwe (data)technologie en door de teelt van nieuwe rassen en gewassen. 

Ook de Europese en nationale beleidsontwikkelingen zetten in op een verdere verduur-
zaming van de landbouw. Regionaal richt de AgroAgenda Noord Nederland zich 
op een versterking en vergroening van de landbouw. Deze wegwijzer 
sluit aan bij die ontwikkelingen en probeert er een Drentse invulling 
aan te geven. Wij zien het als onze taak om te zorgen voor een 
landbouw die zowel economische rendabel, als schoon en efficiënt 
en maatschappelijk goed ingebed is. In deze nota geven wij daar 
invulling aan door de filosofie van de 3 P’s te volgen. De 3 P’s staan 
voor Profit (economische rendabiliteit), Planet (schoon en efficiënt 
voor bodem, water en lucht) en People (maatschappelijke inbedding).

Bij deze wegwijzer is een achtergronddocument beschikbaar waarin informatie 
is opgenomen over de  economische betekenis van de landbouw in Drenthe en welke 
 ontwikkelingen en trends in de landbouw spelen. Dit achtergronddocument heeft als bouwsteen gefungeerd voor 
het opstellen van de wegwijzer.
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Wat willen we bereiken?

Voor 2040 zien wij dit ideaal beeld.

1. Een duurzame Drentse samenleving met een duurzame landbouw als belangrijke spil. Het is een landbouw 
met een toegevoegde waarde en economisch renderend. Ze draagt bij aan innovaties, levert producten en 
diensten waar de maatschappij, mondiaal, regionaal of lokaal, behoefte aan heeft. Een duurzame landbouw is 
ook een moderne landbouw die anticipeert op lopende en komende ontwikkelingen. Zij is energetisch zelfvoor-
zienend en levert energie en grondstoffen voor hoogwaardige organische producten, daarmee is zij de basis 
onder de biobased economy in Drenthe en Noord Nederland.

2. Wij vinden het belangrijk dat de landbouw ook maatschappelijk van belang is. De landbouw vervult 
functies op het gebied van natuur, recreatie, zorg, landschap en economie. De grenzen vervagen en gezamen-
lijk worden de onderlinge spelregels bepaald. In samenspel met leveranciers en afnemers worden de product-
specificaties vastgesteld. Dat geldt niet alleen voor de melk en aardappelen maar ook voor de bijproducten als 
mest en afvalwater. Samen zijn we verantwoordelijk, samen zijn we probleemeigenaar en ieder draagt daar 
naar vermogen aan bij. Samen zijn we ook verantwoordelijk voor het sluiten van de ketens. 
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3. Die vorm van een duurzame landbouw vergt ook ondernemers die zich bewust zijn van hun handelen, die 
kennis hebben van het productieproces en de impact op de omgeving. Door die kennis zijn zij in staat steeds 
weer de juiste keuzes te maken om met beschikbare middelen het optimale rendement te halen en afhanke-
lijk van de lokale situatie de juiste balans te vinden tussen de maatschappelijke, economische en ecologische 
duurzaamheid. Gebruik wordt gemaakt van de laatste stand der techniek en verdere innovaties worden 
geïnitieerd.

4. Een duurzame landbouw is een landbouw die in evenwicht is met haar fysieke omgeving. Dat geldt voor alle 
milieucompartimenten en alle functies. Bodem en watersysteem zijn leidend voor de keuze van gewassen en 
bedrijfsvoering. De landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke potenties. Landschap en landbouw 
zijn complementair aan elkaar. Landschapselementen zijn niet slechts decor maar dragen bij aan de agrarische 
bedrijfsvoering en die bedrijfsvoering is aangepast aan de schaal en karakteristieken van het landschap. De 
landbouw houdt rekening met de andere functies en draagt daar met haar bedrijfsvoering aan bij. 

5. Daarbij maakt de landbouw optimaal gebruik van de ecosysteemdiensten en bevordert deze. Daarmee 
draagt zij bij aan behoud en vergroting van de biodiversiteit, tegelijkertijd bespaart zij op kosten in de bedrijfs-
voering. De landbouwsector heeft oog voor de langjarige processen die nodig zijn voor het verbeteren van de 
bodemvruchtbaarheid. Dit wordt onder andere bereikt door een beter functionerend bodemecosysteem, die 
dan ook beter benut wordt. De bodem is niet alleen een belangrijk teeltsubstraat maar functioneert daarnaast 
onder andere ook als drager, waterbuffer, waterfilter en waterreservoir. Een gezonde bodem vormt de basis 
voor een duurzame landbouw.

6. Natuurlijk, waar gewerkt wordt vallen spaanders maar we streven er wel naar een landbouwsector met 
minimale nadelige en ongewenste effecten op de omgeving en andere belangen. De emissies van 
broeikasgassen, microverontreinigingen en meststoffen (o.a. ammoniak, nitraten, fosfaat) worden integraal 
beschouwd en zoveel mogelijk voorkomen. Ook afwenteling is tot een minimum beperkt. De landbouw is bij 
het  produceren gericht op het zoveel mogelijk sluiten van de lokale en regionale stikstof-, fosfaat-, en koolstof-
kringlopen. Minder grond- en hulpstoffen zijn nodig voor het leveren van een optimale productie. 

Het voorgaande is een beeld waar wij graag samen met alle partijen die op enige manier bij de landbouw 
betrokken zijn aan zouden willen werken. We zijn ons bewust dat dit stapje voor stapje zal gaan, met vallen en 
opstaan maar wél met een lonkend perspectief.
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Beleid en ontwikkelingen

De landbouw werkt continue aan haar economische rendabiliteit, aan schonere productie-
methoden en de relatie met de maatschappelijke omgeving. Ook recentelijk zijn daarin 
belangrijke stappen gezet: op Europees niveau met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
en regionaal met bijvoorbeeld de AgroAgenda Noord Nederland, het Innovatieprogramma 
Landbouw Veenkoloniën 2012-2020, het provinciaal actieplan 'Drenthe koerst naar een 
Biobased Economy' en de 'Energiestrategie Drenthe'. 

1. Het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid creëert de voorwaarden waaronder de 
land bouwers hun vele taken in de samenleving kunnen vervullen. Primair staat het waarborgen van de 
voedselzekerheid, maar het GLB gaat ook over plattelandsgemeenschappen en de mensen die daar wonen, 
over het platteland en de kostbare natuurlijke rijkdommen ervan. Het GLB is de opgave voor de landbouw-
sector waarmee het een invulling moet geven aan de bredere Europese doelstellingen die zijn verwoord in de 
Europa 2020 strategie (Horizon 2020). Een van de onderdelen waar directe betrokkenheid van de provincie bij 
is, is het plattelandsontwikkelings programma POP3, waarvan een groot deel een landsdelige invulling krijgt.

2. De AgroAgenda Noord Nederland geeft richting aan een ontwikkeling waarbij de agro & food sector 
in de drie noordelijke provincies zich richt op het marktgerichter produceren, een verdere vergroening en 
het invulling geven aan maatschappelijke wensen. De biobased economy en het ontwikkelen van een sterke 
agroketen zijn daartoe belangrijke speerpunten. De ambitie voor 2020 is dat de noordelijke agrosector modern 
en  renderend is, schoon en efficiënt produceert en in balans is met mens en omgeving. Wij sluiten aan bij de 
ambitie van de AgroAgenda en we zullen deels invulling geven aan de programmalijnen voor Drenthe.

3. Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën is een gebiedsgerichte uitwerking van de 
AgroAgenda. Het programma heeft tot doel te bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een 
vitale sector is en blijft. In het Innovatieprogramma is specifiek aandacht voor de ontwikkeling van een 
biobased economy. Voor 2020 zijn concrete doelen geformuleerd, zoals het verbeteren van de opbrengsten 
per ha., het verbeteren van de inkomenspositie van ondernemers, de reductie van energie en het sluiten van 
mineralenkringlopen, een verdere vergroening en het doorontwikkelen van de kennisnetwerken.

4. Onze nota 'Drenthe koerst naar een Biobased Economy', is een sectorale uitwerking van de 
AgroAgenda en heeft tot doel impulsen te geven aan de ontwikkeling van een biobased economy in Drenthe 
met het doel om bij te dragen aan twee belangrijke pijlers van het collegeprogramma: werkgelegenheid en 
duurzaamheid. In de nota 'Drenthe koerst naar een Biobased Economy' zijn 8 actielijnen benoemd die de 
komende periode zullen worden uitgevoerd. Waar relevant hebben wij de genoemde acties opgenomen in ons 
maatregelenpakket. 
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5. In de 'Energiestrategie Drenthe' en de bijbehorende energiebalansen zijn vijf mogelijke sporen beschreven 
waarlangs de gestelde doelen op het gebied van energie (besparen, produceren en opslaan) kunnen worden 
gerealiseerd. Voor de landbouwsector zijn twee sporen van belang, te weten het spoor dat zich richt op groene 
grondstoffen en productie processen en het spoor dat is gericht op groene energie en slimme systemen. In 
de Energiestrategie is aangegeven wat de doelen zijn voor deze sporen en ook wat wordt verwacht van de 
landbouwsector en haar vertegenwoordiging.

We constateren dat ons ideaalbeeld zoals we dat in het volgende hoofdstuk zullen schetsen heel goed past bij de 
gangbare inzichten en het ingezette beleid van de hierboven genoemde beleidsdocumenten. Met deze wegwijzer 
geven we aan welke aanvullende accenten wij willen leggen en welke en maatregelen wij in de komende periode 
willen bevorderen, Drenthe breed. 
Daarbij maken we graag gebruik van alle projecten en initiatieven die in het verleden succesvol zijn uitgevoerd of al 
in gang zijn gezet. Deze projecten lieten de afgelopen jaren zien dat er met voldoende kennis in de praktijk belang-
rijke resultaten voor de landbouw kunnen worden geboekt. De projecten hebben onder andere ten doel gehad om 
bestaande kennis naar de praktijk te brengen, kennis door te ontwikkelen en met name te laten toepassen door de 
ondernemers die daar zelf hun keuze in maken: ondernemerschap centraal. Daarin spelen naast andere overheden 
als gemeenten en waterschappen, ook de ketenpartijen en belangenorganisaties als LTO, DAJK, Agrarische Natuur 
Verenigingen, Natuur en Milieufederatie Drenthe en de terrein beherende organisaties een belangrijke rol.
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Onze rol

Ons ideaalbeeld, zoals hiervoor weergegeven, zal alleen met een gezamenlijke  inspanning 
kunnen worden bereikt. Verschillende partijen hebben daarin allen hun eigen rol. 
Wij nodigen al die partijen uit hun rol ook op te pakken en samen met ons te werken aan de 
verdere verduurzaming van de landbouwsector en daarmee aan de totale Drentse samen-
leving. Wij gaan graag het overleg aan om de verschillende rollen op elkaar af te stemmen 
om te komen tot een optimaal resultaat. Verbindingen zullen worden gezocht met het 
Europese en nationale beleid en we zullen dit vertalen, waar mogelijk gebiedsgericht, naar 
de 'Drents eigen' situatie.

De basis van het Drentse ruimtelijke beleid hebben wij vorm gegeven in onze Omgevingsvisie. Dit is een kader 
stellend document waarmee wij ontwikkelingen mogelijk maken maar soms ook beperken. De Omgevingsvisie 
geeft in samenhang met de Provinciale Omgevingsverordening invulling aan onze regulerende rol. Maar er is 
meer van ons nodig om te komen tot de gewenste verduurzaming.
Wij willen bijdragen aan veranderingen die de verduurzaming van de landbouw mogelijk maken. Dat betekent 
dat we ondernemers, organisaties en burgers willen verbinden en faciliteren waar dat nodig is om tot resultaat te 
kunnen komen. Wij willen een meedenkende en meewerkende overheid zijn die de samenleving in staat stelt om 
kansen te verzilveren. 
Wanneer kansrijke ideeën of projecten niet zelfstandig tot uitvoering kunnen worden gebracht willen wij initiatief-
nemers stimuleren. Soms is er een (klein) zetje nodig van een derde partij om te kunnen slagen; wij willen graag 
dat zetje geven.
Er zijn echter kansen of bedreigingen waar niet wij maar andere overheden of organisaties voor verantwoordelijk 
zijn. Wij willen ons daar niet achter verschuilen. Wij willen ook hier van toegevoegde waarde zijn door de deze 
punten bespreekbaar te maken, te agenderen. Want wij achten onszelf in staat om ook bij anderen onze invloed 
uit te oefenen om zodoende te komen tot de verduurzaamde Drentse samenleving, met daarin een centrale 
positie voor de landbouw.
Uitgaande van onze eigen rolopvatting leggen we voor de komende periode onze focus op een beperkt aantal 
doelstellingen, waarop we ook daadwerkelijk van meerwaarde kunnen zijn voor de landbouwsector en de 
maatschappij. Deze zijn verwoord in onze ambities en speerpunten. De maatregelen en programma’s worden hier 
op toegesneden.
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Proft: Landbouw als  
duurzame economische motor
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Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Het economisch beleid van de provincie Drenthe is gericht op het stimuleren van werkgelegenheid. De landbouw 
is een belangrijke economische sector en zal dat ook in de toekomst blijven. Naast versterking van de sectoren 
waar we in Drenthe goed in zijn, zien we vooral de ontwikkelingskansen in duurzame energie en de biobased 
economy voor de landbouwsector. Daarnaast is ook de vrijetijdseconomie van oudsher een belangrijke pijler in het 
landelijk gebied. 

Toelichting
1. De landbouw is en blijft een belangrijke economische factor in Drenthe. De wereldmarkt zal ook in de 

toekomst de belangrijkste afzetmarkt voor de producten uit de Drentse landbouw blijven, het gaat dan vooral 
om zetmeel, melk en suiker. De lokale markt is in economische termen relatief klein maar heeft kansen om te 
groeien. 
De Drentse landbouw behoort op het gebied van economische potenties, innovatiekracht, ketensamenwerking, 
vernieuwende ecologie en biodiversiteit en sociale oriëntatie tot de wereldtop. Uitgangspunten bij de verdere 
verduurzaming van de landbouw in Drenthe zijn: 
• de concurrentiekracht van de landbouw te baseren op kwantiteit, kwaliteit, voedselveiligheid en voedsel-

zekerheid en een toegevoegde waarde na te streven in product en productieproces;
• in te zetten op kennisintensieve in plaats van op arbeidsintensieve productie;
• een koploperspositie te creëren door te experimenteren met meer doelgericht (in plaats van middelen-

gericht) beleid, bijvoorbeeld op het gebied van de transitie naar duurzame landbouw.
Meer dan in het verleden zal de beschikbaarheid en efficiënt gebruik van de productiefactoren natuur-
lijke hulpbronnen (waaronder grond en water), arbeid (inclusief kennis) en kapitaal bepalend zijn voor de 
 continuïteit van de bedrijven in de landbouw.  
Veranderingen in de (Europese) overheidssteun, de transitie naar een vrijere markt en de toenemende druk om 
emissies vanuit de landbouw te verminderen doen een groot beroep op de innovatiekracht van de bedrijven 
teneinde ook in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering te garanderen.

2. Bij de ontwikkeling van de biobased economy richten we ons al op de vervanging van fossiele grond-
stoffen door hernieuwbare grondstoffen die gebruikt kunnen worden in de farmacie, chemie en daarmee meer 
toegevoegde waarde aan de productie en grondstoffen leveren. Bij de teelt van deze grondstoffen heeft de 
landbouw een belangrijke rol. De hogere toegevoegde waarde, maar ook de eisen die door de afnemers aan 
het productieproces worden gesteld kunnen leiden tot een versnelde verduurzaming van de teelten. Belangrijk 
in dat proces is dat producent en afnemer dicht bij elkaar zitten waardoor er een goed overleg plaats kan 
vinden over de gewenste kwaliteit en productieomstandigheden.
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3. Bij de ontwikkeling van duurzame energie zijn er, conform onze windvisie, voor de landbouw mogelijk-
heden in het ontwikkelen van enkele windmolenparken. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het plaatsen 
van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en het produceren van organisch materiaal (van mest tot koolzaad) 
voor het opwekken van duurzame energie zoals groengas of olie. Ook organische restmaterialen kunnen 
hiertoe, nadat de waardevolle stoffen eruit zijn gehaald, worden ingezet. Leidend hierin is de provinciale 
'Energiestrategie Drenthe, Op weg naar een duurzame Drentse Energiehuishouding'. 

4. De kwaliteiten van Drenthe worden ook benut voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Schone 
lucht, rust en het karakteristieke landschap zijn belangrijke marketingthema’s voor de ontwikkeling van de 
vrijetijdseconomie. Een verdere verduurzaming van de landbouw draagt bij aan de ontwikkeling van de vrije-
tijdseconomie in het landelijk gebied. 
Daarvan kan de landbouw zelf ook profiteren door de ontwikkeling van een tweede tak op de bedrijven die 
gericht is op het verkopen van een toeristisch product, zoals het aanbieden van verblijfsaccommodatie of het 
aanbieden van activiteiten of producten aan toeristen.

Onze ambitie

We streven in Drenthe naar een agrarische sector die economisch sterk en levensvatbaar is en 
een belangrijke en continue bijdrage levert aan de Drentse economie, zowel in de primaire 
productie als in de keten. Daartoe geven we de komende jaren vooral aandacht aan:
• het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen in de gehele sector – vooral door de toegevoegde waarde in de 

keten te vergroten;
• de transitie van de relatief beschermde Europese markt naar de vrije wereldmarkt – door ondernemers bij deze 

transitie te begeleiden;
• het verhogen van de productiviteit – door meer te produceren met minder inzet van grond en grondstoffen;
• het versterken van de lokale economie – door te stimuleren dat de landbouw vooral gebruik maakt van lokale 

arbeidskrachten en dienstverlening;
• het optimaal benutten van de natuurlijke potenties – door juist die agrarische activiteiten daar te laten plaats-

vinden waar zij tegen de laagste kosten het beste resultaat leveren;
• het benutten van de kansen en mogelijkheden in de eigen omgeving – door kennis en mogelijkheden en 

lokale marktmogelijkheden inzichtelijk te maken. 
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Onze inzet

In onze faciliterende rol zien wij vooral ten aanzien van de regionale planvorming goede mogelijkheden om 
bij te dragen aan de fysieke agrarische structuur (bijv. de waterhuishouding, verkaveling, ruimtelijk en gebieds-
beleid, inrichting etc.); daarmee kunnen we een goede bijdrage leveren aan het verhogen van de productiviteit en 
rentabiliteit van de bedrijven. 
Daarnaast kunnen we ondernemers faciliteren in hun strategievorming, bijvoorbeeld door het verspreiden van 
kennis en het stimuleren van het opstellen van bedrijfsontwikkelingsplannen. Daarmee dragen we er aan bij dat 
ondernemers beter in staat zijn de bedrijfsvoering te verbeteren en om kansen en mogelijkheden voor verdere 
ontwikkelingen te benutten en goed in te spelen op de veranderende marktsituatie.
Voor het benutten van kansen voor lokale markten zullen we samen met de sector deze mogelijkheden 
verkennen. Daarbij hebben we aandacht voor bijvoorbeeld streekproducten maar ook voor andere lokale diensten 
die door de landbouw geleverd kunnen worden zoals grondstoffen voor lokale biobased industries en energie. 

In onze stimulerende rol richten we ons op het creëren van toegevoegde waarden in de keten, onder andere 
door met ketenpartijen in overleg te treden. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van het aantal arbeids-
plaatsen. Daarmee sluit de primaire landbouw aan bij de algemene economische strategie die Drenthe heeft. 
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De ontwikkeling van innovatie en de toepassing van nieuwe technieken willen we aanmoedigen. Dit draagt bij 
aan zowel het verhogen van de productiviteit als aan het optimaal benutten van de natuurlijke potenties. Door 
kennisinstituten en kennisbedrijven te stimuleren hun kennis verder te ontwikkelen (door hier een goed kennis-
klimaat te creëren) en dit te delen met het agrarisch bedrijfsleven kunnen we er aan bijdragen dat kansen en 
mogelijkheden beter worden benut en aan een verdere verbreding van de sector. 
Door kennis te verspreiden over kringlopen (op regionaal, lokaal en bedrijfsniveau) stimuleren we een efficiënter 
gebruik van grondstoffen waardoor we bijdragen aan het verhogen van de productiviteit. Samen met de sector en 
de lokale overheden zullen we nagaan hoe vooral de lokale markt beter betrokken kan worden waardoor enerzijds 
de lokale regionale economie versterkt wordt en anderzijds energieverbruik en transport worden  verminderd.

In onze regulerende rol willen we een grote mate van terughoudendheid betrachten en ons beperken tot de 
regulering in de Omgevingsvisie. Een verdere regulering draagt niet bij aan het verwezenlijken van één van onze 
doelen. Wel achten we het mogelijk dat om ondernemers de gelegenheid te geven kansen te laten pakken het 
wellicht nodig is te komen tot een zekere deregulering. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor ondernemerschap. 
Hiertoe zien wij slechts mogelijkheden in een proces waarbij geleidelijk aan en wederzijds vertrouwen is ontstaan. 
Instrumenten van de provincie om de eventuele maatregelen door te voeren, zijn de omgevingsverordening, het 
POP3/plattelandsontwikkelingsprogramma en het KEI. De provincie speelt een regulerende rol op het gebied van 
landbouwstructuurverbetering, watervoorziening, infrastructuur en inrichting van gebieden.

In onze agenderende rol richten wij ons vooral op de gewenste versterking van de lokale economie en op 
de eventueel gewenste deregulering van nationale en internationale wet- en regelgeving. De komende jaren zal 
duidelijk moeten worden in hoeverre en op welke beleidsthema’s dit nodig is.
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Planet: Op weg naar een  
schonere landbouw
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Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

De landbouw is afhankelijk van de fysieke omgeving. Bodem en water zijn voor de grondgebonden landbouw 
primaire productiefactoren. De landbouw oefent ook grote invloed uit op de (kwaliteit) van bodem, lucht en water. 
De belangrijkste relaties laten zich als volgt schetsen.

1. De bodem is voor de meeste typen landbouw de belangrijkste productiefactor. Het is het substraat waarop 
de gewassen geteeld worden. De landbouw is er op gericht de bodem zo te conditioneren dat maximale 
opbrengsten worden bereikt. 
De bodem in Drenthe bestaat uit drie hoofd bodemtypen:
• op de hogere delen treffen we de zandgronden aan (met name podzolgronden),
• in de beekdalen vinden we beekeerdgronden (met nog enig veen in de bovengrond) en 
• in de voormalige hoogveengebieden de veenkoloniale gronden.
De laatste decennia is de kwaliteit van de bodem geleidelijk aan verminderd. De boer merkt dit uiteinde-
lijk door een verminderde bodemvruchtbaarheid en structuurverslechtering waardoor het steeds moeilijker 
wordt een goed gewas te telen en de vochtvoorziening te reguleren. Gronden worden geleidelijk aan steeds 
droogtegevoeliger, verstuiving is plaatselijk een toenemend probleem. Vermindering van de bodemkwaliteit 
leidt daarmee uiteindelijk tot lagere gewasopbrengsten en meer milieubelasting omdat meer hulpstoffen en 
ingrepen in het systeem nodig zijn. In de beekdalen is er sprake van veenoxidatie.

2. Water is de tweede belangrijke productiefactor in de landbouw. Zonder water van goede kwaliteit is er geen 
voedselproductie mogelijk, maar te veel water, of water van een verkeerde kwaliteit is ook niet goed.  
Op de hogere zandgronden, in het midden van de provincie, infiltreert regenwater. Dit stroomt naar het diepere 
grondwater of kwelt op in beken. In de lagere veenkoloniale delen vinden we wijken. Op sommige plaatsen 
komt hier diepe kwel aan de oppervlakte. In de winterperiode wordt een teveel aan neerslagwater afgevoerd 
en in de zomer wordt water uit het IJsselmeer aangevoerd. 
Het watersysteem zoals dat nu aanwezig is, is voor een belangrijk deel afgestemd op de landbouwkundige 
gebruiksfunctie. In het algemeen lijken de grenzen in het aanpassen van het watersysteem (aan- en afvoer-
capaciteit) echter te zijn bereikt, verdergaande optimalisering van de waterhuishouding zal plaats moeten 
vinden binnen de agrarische bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door waterberging in de bodem en de teelt van 
minder droogtegevoelige gewassen.

3. De landbouw heeft vooral door de uitstoot van emissies (broeikasgassen, ammoniak, geur) invloed op de 
kwaliteit van de lucht. De landbouw heeft ook baat bij een schone lucht. 
De luchtkwaliteit in Drenthe is goed en voldoet in het algemeen aan de normen. De normen voor stikstof 
worden wel fors overschreden. Ruim 25 % van de totale belasting is afkomstig van Drentse bronnen (vooral 
landbouw, maar ook industrie en verkeer) en daar kan dus direct invloed op worden uitgeoefend. De overige 
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75% belasting is afkomstig van buiten Drenthe, dit is de achtergronddepositie waar wij met ons Drentse beleid 
geen invloed op kunnen uitoefenen.  
Een ander luchtkwaliteitselement zijn de broeikasgassen. De landbouw kan positief bijdragen door onder 
andere bedrijfsprocessen energiezuiniger in te richten, CO2 in de bodem vast te leggen en door er voor te 
zorgen dat veenbodems niet langer of minder oxideren. De veehouderijtak binnen de landbouwsector levert 
relatief veel broeikasgassen. Met verbeteringen in de bedrijfsvoering is hier nog de nodige winst te behalen.

De landbouw heeft ook invloed op andere functies als landschap en natuur.

4. Het Drentse landschap is een van onze kernkwaliteiten. Het draagt bij aan onze identiteit, zorgt voor 
 herkenbaarheid en is drager van onze cultuurhistorische waarden. Het landschap is continue in ontwikke-
ling en de landbouw draagt daar in belangrijke mate aan bij. De relatie tussen landschap en landbouw is in 
principe wederkerig. Het landschap levert diensten aan de landbouw en de landbouw aan het landschap. 
De ontwikkeling van de landbouw heeft ook gevolgen voor het landschap en de beleving daarvan. 

5. De relatie met de natuur is veelal indirect. Via de bodem, het water en de lucht beïnvloedt de landbouw de 
natuurlijke waarden over het algemeen in negatieve zin. Daarnaast is het landschap drager van belangrijke 
natuur waarden en draagt hierdoor bij aan de biologische diversiteit. Een duurzame landbouw heeft minder 
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schadelijke gevolgen voor de natuur en kan zelfs een positieve bijdrage leveren omdat zij schoner en efficiënter 
produceert. Voorwaarde is dat de landbouw zich bij haar ontwikkeling meer richt op de natuurlijke (geomorfo-
logische) omstandigheden, haar emissies vermindert en nagaat hoe in een lokale samenwerking landbouw en 
natuur verder kunnen integreren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het benutten van landschapsstructuren voor 
de landbouw en tegelijkertijd het behouden van deze structuren voor het functioneren van het natuurnetwerk. 
Het landelijk gebied herbergt ook buiten de natuurgebieden veel natuurlijke waarden. De afgelopen jaren is de 
biodiversiteit hiervan steeds meer onder druk komen te staan. Meer en meer wordt nu echter onderkend dat 
juist deze biodiversiteit van grote waarde is, óók voor de agrarische bedrijfsvoering.

Onze ambitie

We streven naar een agrarische sector die schoon en effciënt produceert, daarbij natuur-
lijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten duurzaam benut, en waarbij geen vermijdbare 
verliezen optreden naar de fysieke omgeving.

Daartoe geven we de komende jaren vooral aandacht aan:
• nutriënten- en koolstofmanagement – door de principes en potenties van de kringlooplandbouw met de 

bodem daarin als belangrijke basis, zowel binnen akkerbouw als veehouderij, verder uit te dragen;
• duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen – door het geven van informatie en voorlichting over de 

wijze waarop natuurlijke hulpbronnen kunnen worden benut zonder dat deze voor toekomstige generaties 
opgebruikt zijn;

• duurzaam benutten van de ecosysteemdiensten – door stimuleren van kennisontwikkeling en het geven van 
voorlichting over de bijdrage die ecosysteemdiensten kunnen hebben bij het optimaliseren van de productie 
binnen de agrarische sector;

• de specifieke rol van de bodem en het bodemecosysteem in de landbouw – door meer kennis en bewustwor-
ding te creëren bij agrarische ondernemers over de rol en potenties van de bodem en het bodemecosysteem 
binnen de landbouw en haar bredere fysieke leefomgeving;

• verbetering van de waterkwaliteit, relatie tussen water en landbouw, uitwerking van de beekdalvisie.

Onze inzet

In onze faciliterende rol willen we onze inzet plegen in het in stand houden van bestaande en opzetten van 
nieuwe kennisnetwerken. Het (door)ontwikkelen en het delen van beschikbare kennis moet op een herkenbare 

19 van 30



gestructureerde wijze plaatsvinden. Hierbij gaat het zowel om wetenschappelijke als om praktijkrijpe kennis. 
Beide vormen van kennis zijn van belang en we willen beide kennisvormen zoveel als mogelijk van elkaar laten 
profiteren via de vastomlijnde kennisstructuren. Daarnaast willen wij als regisseur bijdragen in gebieden om 
processen te initiëren en te ondersteunen die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van de omgeving als 
geheel. Het landbouwbedrijf maakt namelijk onderdeel uit van een grotere fysieke omgeving die als geheel ook in 
ontwikkeling is. Ontwikkelingen in de agrarische sector en in haar omgeving kunnen en moeten beter op elkaar 
afgestemd worden om te komen tot een optimaal integraal en duurzaam resultaat. Ook willen wij door het geven 
van voorlichting en het faciliteren van praktijkprojecten bijdragen aan het vergroten van het aantal landbouw-
bedrijven dat duurzamer wil produceren door bewuster gebruik te maken van ecosysteemdiensten. 

In onze stimulerende rol willen we de agrarische sector blijvend ondersteunen in het komen tot een bedrijfs-
voering die er op is gericht om kringlopen binnen het bedrijfsproces zoveel als mogelijk te sluiten, waardoor 
minimale en voor de maatschappij acceptabele verliezen worden gerealiseerd. We willen de opgedane praktijk-
kennis uit eerdere provinciale kringloopprojecten (Duurzaam boer blijven in Drenthe en Veldleeuwerik) en nieuwe 
kennis over het denken in, maar vooral het handelen naar kringloopsystemen actief uitdragen en op een hoger 
niveau brengen. Ook willen we daarbij samenwerking tussen akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven stimu-
leren, omdat via deze vorm van samenwerken meerdere kringlopen efficiënter kunnen worden gemaakt. Door 
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nauwer te gaan samenwerken kunnen de twee sectoren gebruik maken van elkaars sterke punten, om zodoende 
gezamenlijk beter te presteren. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op het gebied van het zorgvuldig omgaan 
met grond- en hulpstoffen. Ook dit alles zien wij in het perspectief van het zo effectief gebruik maken van 
kringlopen, zowel op lokale als op regionale schaal. Wij willen ons ook blijvend inzetten voor het ontwikkelen 
van kennis en/of (teelt)technieken die nodig zijn om de landbouw duurzamer te kunnen laten opereren. Hiertoe 
zullen wij waar nodig kennisintensieve en innovatieve projecten ondersteunen. Het is hierbij van belang dat de 
kennis die wordt ontwikkeld en opgedaan haar weg vindt naar de praktijk. Samen met de sector willen we daar 
een invulling aan geven. Via deze en onze andere rollen willen kijken hoe ecosysteemdiensten van het landschap 
benut kunnen worden voor het bedrijfseconomisch perspectief en tegelijkertijd functioneel blijven voor het 
natuurnetwerk. Daarnaast blijven we het behoud van landschapsstructuren binnen landbouw gebied stimuleren, 
uitwerking hiervan gaat via ons natuurbeleid. Wij willen een rol spelen in de relatie tussen water (kwaliteit, 
beschikbaarheid) en landbouw. Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 biedt daar ook diverse mogelijk-
heden voor.

In onze regulerende rol willen we een grote mate van terughoudendheid betrachten en ons ook hier beperken 
tot de regulering in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Een verdere regulering draagt niet bij aan 
het verwezenlijken van één van onze doelen.

In onze agenderende rol zullen wij het denken en handelen op basis van ecosysteemdiensten en de potenties 
die dat heeft voor de landbouwsector agenderen bij nationale en regionale overleggen. Wij willen bevorderen dat 
er meer kennis en informatie hierover wordt opgedaan in samenspraak met de agrarische sector. Het is zaak dat 
de wetenschappelijke theorie over de ecosysteemdiensten op een praktische manier naar de landbouwbedrijven 
wordt vertaald.
Daarnaast vinden wij het van belang dat het werken volgens de kringloopmethode binnen de melkvee-
houderij en de akkerbouw meer status krijgt. Dit is mogelijk door de werkwijze te borgen. Het borgen is een 
juiste maatregel die kan zorgen voor een aanzienlijke en benodigde opschaling van het aantal ondernemers 
dat volgens de principes van de kringloop de bedrijfsvoering organiseert. Vanuit de boerenpraktijk in Drenthe 
horen we steeds meer geluiden over afnemende bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Veel gehoorde klacht 
is dat de aanwendings normen van (dierlijke) mest te streng zijn voor vooral de veel in Drenthe voorkomende 
arme zandgronden. De hoeveelheid mest die mag worden aangewend is qua nutriënten en organische stof niet 
voldoende om datgene wat via de plant de bodem verlaat en via bewerking van het land aan verliezen optreedt 
aan te vullen. De huidige normen leiden dus tot verschraling van de landbouwbodems. Het gevolg is dat de 
bodem steeds minder nutriënten en organische stof toegediend krijgt en bevat. Wij bepleiten onderzoeken naar 
het kunnen toepassen van doelvoorschriften in plaats van de nu geldende harde middelvoorschriften, waarbij 
evenwichtsbemesting het doel is. Wij zullen dit voor Drenthe belangrijke onderwerp agenderen.

21 van 30



People: Landbouw als  
duurzame maatschappelijke motor
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Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Ieder landbouwbedrijf functioneert binnen een maatschappelijke omgeving. Zij levert diensten (producten en 
werkgelegenheid) maar is ook afhankelijk van de randvoorwaarden (landschap, milieukwaliteit) die door de 
maatschappij worden gesteld. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

1. Demografsche ontwikkelingen, die wijzen op een krimpend inwoneraantal op het platteland. We 
streven er desondanks naar de leefbaarheid op peil te houden: ‘Een platteland dat levenskrachtig en zelfred-
zaam is, waarbij sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid van voorzieningen’. 
Daarin kan ook de landbouw een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door specifieke diensten aan te bieden of 
door gebruik te maken van lokale productiecapaciteit. Het landbouwbedrijf moet actief zijn in samenhang met 
de lokale samenleving.

2. Maatschappelijk draagvlak is essentieel voor het voortbestaan van bedrijven en dus ook voor de 
landbouw. Niet voor niets zet het GLB in op het slaan van een brug tussen een wereld die steeds verder 
verstedelijkt en de landbouw. Betrokkenheid en transparantie zijn belangrijke bouwstenen om maatschappelijk 
draagvlak te verwerven. Projecten als 'Kom in de kas' blijken zeer succesvol in het kader van het verwerven 
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van inzicht en draagvlak. Met o.a. de productie van streekeigen producten en de lokale verkoop ervan kan ook 
de herkenbaarheid van de lokale landbouw verder worden vergroot.

3. De ontwikkeling van collectieven, geregisseerd vanuit het Rijk, wordt nu gestimuleerd vanuit het agrari-
sche natuurbeheer. Met behulp van collectieven wordt verwacht dat de ecologische effectiviteit kan worden 
verbeterd. Vanaf 2016 is het mogelijk om als collectief een offerte uit te brengen op de maatschappelijke 
dienst: agrarisch natuurbeheer. Hiervoor geeft de provincie kaders mee. Voor de lange termijn (na 2020) is 
het duurzaam voortbestaan van een collectief, alleen gebaseerd op agrarisch natuurbeheer waarschijnlijk niet 
gegarandeerd. Om het collectief toekomstbestendig te maken is verbreding naar andere diensten of functies 
volgens ons noodzakelijk. Bijvoorbeeld als onderdeel van een bredere gebiedscoöperatie. Hoe dit vorm gaat 
krijgen in een gebied is nog een zoektocht.

De landbouw beïnvloedt de sociale en maatschappelijke omgeving. Tegelijkertijd is de sociale omgeving ook 
belangrijk voor de woon- en leefperspectieven van (jonge) ondernemers, denk daarbij aan scholen. Daarbij stellen 
we vast dat de relatie vroeger veel sterker was dan nu het geval is, maar dat het zeker van maatschappelijk 
belang is die relatie opnieuw te versterken. De maatschappij wil verduurzamen en de landbouw kan daar wellicht 
aan bijdragen.

Vrije bewerking Aard Mulders, EZ, 9 okt 2013  
presentatie agrarisch natuur beheer en collectieven.
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/vernieuwd-stelsel-agrarisch-natuur-
beheer/downloads-binnen-dit-thema/ 24 van 30
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Ontwikkelingen zoals krimp, energievraagstukken en een terugtrekkende overheid in combinatie met het zoeken 
naar nieuwe financieringsvormen vragen om nieuwe kansen voor ondernemers, ook binnen de landbouw. 
Inspelen op deze kansen biedt een mogelijkheid om het draagvlak en imago van de sector te behouden en te 
verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van productiewijze en effecten op milieu en landschap of het dieren-
welzijn. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om nieuwe inkomsten bronnen aan te boren door in een gebied zaken 
anders te organiseren en structureren. 

Dit past goed bij de van oudsher belangrijke sociale en maatschappelijke functie van de landbouw op het 
platteland in Drenthe, denk aan de Drentse boermarkes. Met de bedrijfsvoering binnen de boermarkes, waarin 
landschapselementen voor het eigen nut werden onderhouden, heeft de landbouw in sterke mate het Drentse 
landschap bepaald. Zonder maatschappelijk draagvlak geen toekomst voor de landbouw in Drenthe en daarom 
vinden wij het maatschappelijke aspect (People) binnen deze wegwijzer ook belangrijk. 

Onze ambitie

We streven in Drenthe naar een landbouw die een belangrijke sociale en maatschappelijke rol 
vervult zowel lokaal als regionaal. Zij heeft haar plaats in de samenleving versterkt.

Daartoe geven we de komende tijd aandacht aan:
• de maatschappelijke diensten die door landbouwbedrijven kunnen worden verricht – door onder andere taken 

op gebied van ‘stedelijk’ groenbeheer, waterbeheer, natuur- en landschapsbeheer en in de sociale dienst-
verlening en zorg, mits mogelijk, lokaal aan te besteden en te organiseren,

• stimuleren van de samenwerking tussen landbouwbedrijven en haar omgeving/maatschappij als het gaat om 
de maatschappij naar binnen te halen en de mogelijkheden van de maatschappij te benutten. 

• ontwikkelen van professionele collectieven die als begunstigde kunnen fungeren voor subsidie stromen uit 
pijler 1 (vergroening) en 2 (agrarisch natuurbeheer ) van het GLB.

Onze Inzet

In onze stimulerende en regisserende rol willen we inzetten op het professionaliseren van (streek) collec-
tieven, zodat deze bijdragen aan de zorg voor de (natuurlijke) omgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat we als 
provincie samenwerking bevorderen. Met behulp van pilots voor collectieven onderzoeken we hoe samen werking 
kan worden opgezet waarbij verschillende partijen die actief zijn in het landelijk gebied worden betrokken. 
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Zoals de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s), Landschapsbeheer Drenthe en Agrarische Jongeren organisa-
ties, BOKD, Stamm CMO, gemeenten, waterschappen en bewoners en ondernemers. Bij de totstandkoming van 
 functionerende en professionele collectieven hebben wij zowel een regisserende rol als stimulerende rol.
Zo kunnen collectieven uiteindelijk een belangrijk orgaan worden bij het realiseren van integrale gebieds-
doelstellingen. Hiervoor zoeken wij aansluiting bij het bredere plattelandsontwikkelingsbeleid, zoals in het platte-
landsontwikkelingsprogramma POP3 wordt uitgewerkt. Wij denken dat collectieven op verschillende manieren 
een functie kunnen hebben bij het realiseren van gebiedsdoelstellingen. Zo kan een streekcollectief ook andere 
maatschappelijke diensten leveren dan het agrarisch natuurbeheer. Of ook een belangrijk orgaan zijn in processen 
die gericht zijn op de doorontwikkeling van de omgeving (zie ook Planet). Maar denk daarbij ook aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast kunnen ze een netwerkfunctie vervullen voor nieuwe (collectieve)  initiatieven, op het 
gebied van een duurzame maatschappij. 

In onze agenderende rol willen wij ons inzetten voor het tot stand komen en onderhouden van de processen 
die de verbinding tussen boeren, telers en burgers moeten realiseren. Uitgangspunt hierin is de ondernemer. 
De mens achter de ondernemer en het agrarische bedrijf staan centraal. We vinden namelijk dat uitwerking 
op lokaal niveau nodig is om de verbinding tussen de ondernemer en de directe omgeving te verbeteren. 
Dit  bevordert samenwerking en draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied zelf. Thema’s waaraan 
wij denken zijn:
• het met de landbouw, landschap ontwerpers, cultuurhistorici en ecologen onderzoeken wat de invloed van 

schaalvergroting is op cultuurhistorie en de beleving van het Drentse landschap. En kijken hoe een wederzijdse 
balans gevonden kan worden;

• aandacht vragen voor imago verbetering;
• aandacht vragen voor het verbeteren van de transparantie in de keten;
• samen met andere overheden de potenties van collectieven uitdragen en onderzoeken. Hiervoor is het nodig 

vraag en aanbod te inventariseren. In dit proces moeten we komen tot duidelijke rollen voor de verschillende 
partijen. 
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Onze inzet... en die van u 
(uitvoeringsagenda)

In de vorige hoofdstukken hebben wij de problemen, de kansen en de ontwikkelingen 
geschetst. Om hier mee aan de slag te gaan vraagt zowel inzet van ons als van anderen.

Wij willen als provincie de komende Europese programmaperiode zelf  
aan de slag

• Budget inzetten om de projectontwikkeling en uitvoering te stimuleren van de thema’s die in de AgroAgenda 
Noord Nederland, de Agenda Landbouw in de Veenkoloniën, de agribusiness paragraaf in het KEI en het 
actieprogramma biobased economy staan benoemd en waar de primaire landbouw een rol van betekenis kan 
spelen. 

• Door in de lopende uitvoerings- en ontwikkelingsprogramma’s (bijvoorbeeld POP3/plattelandsontwikkelings-
programma en het KEI, KRW) de doelstellingen voor een duurzame landbouw mee te nemen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de landbouwstructuurverbetering en de bijbehorende gebiedsprocessen.

• Het initiatief nemen voor het tot stand komen tot een zelfstandig functionerend Netwerk bodem en water voor de 
grondgebonden landbouw en akkerbouw, inbedding KANON. Dit netwerk vorm geven als een Operational Group 
en daarmee ook projectontwikkeling stimuleren. Samenwerking binnen Noord Nederland of met andere delen 
van Nederland en daarna aansluiting zoeken met 2 andere gebieden in Europa, verbinding naar Horizon 2020.

• Het initiatief nemen voor het tot stand komen tot een zelfstandig functionerend Netwerk kringloopland-
bouw. Dit netwerk vorm geven als een Operational Group en daarmee ook projectontwikkeling stimuleren. 
Samenwerking binnen Noord Nederland of met andere delen van Nederland en daarna aansluiting zoeken met 
2 andere gebieden in Europa, verbinding naar Horizon 2020.

• Begeleiden van innovatieprojecten die bijdragen een verdere verduurzaming, bijvoorbeeld rond precisieland-
bouw, relatie met netwerk bodem en water. We richten ons op (jonge) ondernemers die willen investeren en 
innoveren naar een duurzame, toekomstgerichte landbouw. We zetten budget en capaciteit in om (financiële) 
programma’s te combineren.

• In overleg treden met maatschappelijke partijen en andere overheden om de doorontwikkeling van collectieven 
naar bredere streekcoöperaties vorm te geven.

• In de beleidsontwikkeling naar de volgende Omgevingsvisie de uitdaging waarvoor ondernemers zich zien 
geplaatst, namelijk om investeringen in groei te verbinden aan verbetering van de kwaliteit van milieu, natuur 
en landschap, nog beter in de Omgevingsvisie te omschrijven. Daarbij geldt dat de verantwoordelijkheid van 
de ondernemer toeneemt naarmate de schaal groter wordt. Aan de ene kant willen bedrijven zich kunnen 
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blijven ontwikkelen, aan de andere kant zullen zij moeten voorkomen dat het landschap, de omgeving hierdoor 
schade oploopt.

• Voor water de aansluiting te zoeken bij het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de wateropgaven en 
mogelijkheden die POP3 bieden. We geven uitvoering aan de landbouw projecten, zoals omschreven in de 
uitvoeringsprogramma’s van de grondwaterwinningen. 

Wij nodigen onze partners uit om binnen hun eigen mogelijkheden eveneens 
te zoeken naar de wijze waarop zij aan een duurzame landbouw kunnen 
bijdragen. Wij gaan graag met hen het gesprek aan. Wij denken daarbij 
onder andere aan het volgende.

De waterschappen
• Bij het opstellen van het nieuwe waterbeheerplan zou kunnen worden nagegaan in hoeverre een verduur-

zaming van de landbouw invloed heeft op het watersysteem en in hoeverre gerichte beheermaatregelen 
in het water systeem bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van een verduurzaming van de 
landbouw. Daarbij gaan we er vanuit dat met name de rol van de bodem voor zowel de waterkwaliteit als de 
wate rkwantiteit aandacht zal krijgen. 

• Wij stellen het op prijs indien de waterschappen met ons meedenken hoe wij gezamenlijk de landbouwsector 
kunnen faciliteren bij de verduurzaming van de landbouw op watersysteemniveau en daar waar zich op dat punt 
knelpunten voor kunnen doen deze bij ons te agenderen zodat wij gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken. 

De gemeenten
• Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en landschapsstructuurvisies zou kunnen worden nagegaan 

in hoeverre een verduurzaming van de landbouw invloed heeft op de ruimtelijke ontwikkelingen en in hoeverre 
gerichte planologische beheermaatregelen bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van een duurzame 
landbouw. Daarbij gaan we er vanuit dat met name het bouwblok en de landschapselementen aandacht zullen 
krijgen.

• Bij de aanbesteding van werkzaamheden in de openbare ruimte zou kunnen worden nagegaan welke daarvan 
door lokale landbouw/loonbedrijven zouden kunnen worden uitgevoerd.

• Samen met de landbouw zou kunnen worden nagegaan op welke wijze de landbouw zou kunnen bijdragen 
aan de lokale energievoorziening (biomassa, wind, zon).

• De gemeenten zouden door het opzetten van een arbeidspool de lokale vraag en aanbod van werk op elkaar 
af kunnen stemmen.
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• Wij stellen het op prijs indien de gemeenten een actieve rol innemen bij de ontwikkeling van een duurzame 
landbouw en daar waar zich knelpunten voor zouden kunnen doen deze bij ons agenderen zodat wij 
gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken. 

De ketenpartijen
• Lopende projecten op het gebied van de kringlooplandbouw zouden kunnen worden voortgezet en zo 

mogelijk verder uitgebreid.
• Verder onderzoek en innovatie naar verdere verduurzaming van de gehele keten is gewenst.
• Verduurzaming van de landbouw zou een integraal onderdeel moeten worden van de reguliere bedrijfs-

voorlichting. 
• De ketenpartijen zouden mee kunnen investeren in duurzame ontwikkelingen in de landbouw.
• In de marketing van landbouwproducten zou de duurzame teelt een belangrijker aandeel moeten krijgen zodat 

consumenten zich meer bewust worden van de noodzaak tot duurzame voedselproductie. 
• Een trekkende rol in de verduurzaming van de keten en het creëren van toegevoegde waarde door de keten-

partijen is gewenst.
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De landbouworganisaties
• Van de landbouworganisaties verwachten wij dat zij actief participeren in kennisnetwerken en voorbeeld-

projecten en mede het initiatief nemen in het opzetten van nieuwe netwerken en projecten.
• De landbouworganisaties zouden onze doelstellingen actief uit kunnen dragen en naar hun leden toe aan 

kunnen geven op welke wijze stappen kunnen worden gezet naar een meer duurzame landbouwsector. 
• Van de landbouworganisaties verwachten wij een trekkende rol in de organisatie van de Operational Groups 

binnen het Europese Innovatie Partnerschap (EIP) voor de landbouw: bodem en water (akkerbouw), kringloop-
melkveehouderij (kringloopwijzer) en glastuinbouw.

• Van de landbouworganisaties verwachten wij ook dat zij actief bijdragen aan de uitrol en implementatie van 
bijdragen aan de kringloopwijzer melkveehouderij.

• De landbouworganisaties zouden een inventarisatie kunnen maken van producten en diensten die de natuur 
aan hen kan leveren en die zij aan de natuur kunnen leveren.

• Wij verwachten een actieve en belangrijke rol van landbouworganisaties bij gebiedsprocessen, zowel op het 
terrein van de structuurverbetering als ook ten aanzien van andere gebiedsthema’s.

De kennisinstituten
• De kennisinstituten zouden op het vlak van duurzaamheid de samenwerking met de ondernemers in het 

gebied kunnen zoeken onder andere door deel te nemen en input te leveren aan kennisnetwerken.
• Het is gewenst dat de kennisinstituten met name werken aan het dichter bij elkaar brengen van kennis en 

praktijk en ook onderling meer samenwerken. 

De natuur en milieu organisaties
• In het jaarplan NMFD zouden nadrukkelijk de doelstellingen voor een verduurzaming van de landbouw 

opgenomen kunnen worden en zou kunnen worden aangegeven op welke wijze de natuur- en milieu-
organisaties daar hun eigen bijdrage aan zouden kunnen leveren.

• De natuur- en terreinbeherende organisaties zouden een inventarisatie kunnen maken van producten en 
diensten die de landbouw aan hen kan leveren en die zij aan de landbouw kunnen leveren.

• De natuurorganisaties zouden het belang van biodiversiteit voor de landbouw duidelijker kunnen maken.
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De economische betekenis van de Landbouw in Drenthe 

Oppervlakte en bedrijfstypen 

De provincie Drenthe beslaat in totaal 268.000 hectare. Daarvan is ongeveer 150.000 hectare 

cultuurgrond. In 2013 telde Drenthe ruim 3.500 land- en tuinbouwbedrijven. Zowel de 

melkveehouderij als de akkerbouw (grondgebonden sectoren) zijn met 82% van het oppervlakte  in 

gebruik in Drenthe sterk vertegenwoordigd, zodat de landbouw een belangrijke vormgever van het 

landschap is en een grote rol speelt bij het onderhoud, het beheer en de leefbaarheid van het 

landelijke gebied. 

Ruim 5%  van de sector behoort tot de tuinbouw en 4% tot de gespecialiseerde intensieve 

veehouderij. Daarnaast is er nog een categorie combinatiebedrijven, zoals akkerbouw met varkens- 

of pluimveehouderij. Onder verbrede (of multifunctionele) landbouw vallen zorglandbouw, recreatie 

& educatie, productverwerking & huisverkoop en groenblauwe diensten. Hierbij komen vooral 

combinaties met akkerbouw of melkveehouderij relatief veel voor. Zij zijn door hun 

grondgebondenheid  nauw met hun omgeving verweven.  

 

De provincie Drenthe kenmerkt zich door haar grote verscheidenheid aan landschapstypen. De 

positie van de land- en tuinbouw in deze gebieden is verschillend: soms is ze dominant aanwezig, 

soms functioneert ze in samenhang met of – bijvoorbeeld in de zogenaamde kwetsbare gebieden – 

ondergeschikt aan andere functies en waarden. In alle gebieden hebben de agrarische bedrijven zich 

de afgelopen decennia verder ontwikkeld en de Drentse land- en tuinbouw heeft een goede 

structuur. Er is momenteel geen sprake van grote verschillen tussen bedrijven in grootschalige en in 

kleinschalige of kwetsbare gebieden. Wél staat vast dat er in een aantal kleinschalige en/of 

kwetsbare gebieden meer inspanning nodig is om tot een verdere bedrijfsontwikkeling te komen. 

 

De volgende tabel geeft per sector het aantal bedrijven en de economische omvang gerekend naar 

de SO (Standaard Opbrengst).  

 
Economische omvang Landbouw per hoofdbedrijfstype i n Drenthe regio 2012 en2013 

 
 

De wereldmarkt is de belangrijkste afzetmarkt voor de producten uit de Drentse Landbouw, het 

betreft onder andere zetmeel, melk en suiker. De lokale markt is in economische termen gering van 

omvang. In beperkte mate worden bijvoorbeeld streekproducten lokaal verhandeld.  

 

Het agrocluster draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn in ons land. Dit vertaalt 

zich onder meer in een substantiële bijdrage aan het handelsoverschot en een aanzienlijk aantal 

arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van de honderd meest concurrerende goederenstromen in 

Bedrijfstypen

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Akkerbouwbedrijven 860            845            103.374        112.412        49.964           50.170           
Tuinbouwbedrijven 145            135            166.095        163.919        3.570             3.344             
Blijvendeteeltbedrijven 15              15              4.736             4.149             263                246                
Graasdierbedrijven 2.295        2.255        365.894        447.895        80.173           82.293           
 waarvan melkveebedrijven 1.114        1.120        
Hokdierbedrijven 180            175            119.836        142.151        3.608             4.105             
Gewascombinaties 35              30              11.671           10.619           2.207             2.105             
Veeteeltcombinaties 15              15              6.148             8.536             764                806                

Gewas/veecombinaties 105            110            28.403           29.677           7.451             7.060             

Totaal 3.645        3.580        806.158        918.758        148.000        150.131        
Bron: CBS, Statline 10-06-2014, landbouwtellingen

Aantal bedr.
Economische omvang    

(SO * 1000 €)
Oppervlakte cultuurgrond 

(ha)
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Nederland is afkomstig uit de land- en tuinbouw. In Drenthe biedt de primaire agrarische sector aan 

ongeveer 12.000 mensen werk, dat is ruim 6% van het totale aantal arbeidsplaatsen. Het agrocluster 

als geheel, dus inclusief toeleverende, afnemende en verwerkende bedrijven, is goed voor 24.000 

arbeidsplaatsen (12% van de werkgelegenheid in de provincie). Dat is ongeveer twee keer zoveel als 

het landelijk gemiddelde. 

 

De manier waarop de landbouw zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor duurzaamheid – denk 

aan milieu, dierenwelzijn, natuurontwikkeling en waterbeheer – hebben resultaat gehad. De 

landbouw produceert momenteel aanzienlijk diervriendelijker, schoner en zuiniger dan een kwart 

eeuw geleden. Bovendien waren de investeringen in duurzaamheid in veel gevallen tevens de 

aanleiding voor het opschalen en moderniseren van bedrijven en vaak zelfs van hele bedrijfstakken. 

Daarom heeft bijvoorbeeld de melkveehouderij nu een technische voorsprong op de meeste andere 

landen. 

Melkveehouderij 

Qua aantal bedrijven is de melkveehouderij het belangrijkste agrarische bedrijfstype in Drenthe. In 

2013 waren er ruim 2.000 bedrijven met ‘graasdieren’ waarvan ongeveer 1.100 met melkkoeien. 

Samen hadden ze ongeveer 80.000 hectare in gebruik. Vooral op het Drents plateau, de zandgronden 

en in het zuidwesten van de provincie is de melkveehouderij sterk vertegenwoordigd. De mate 

waarin de melkveehouders erin slagen om de kostprijs te beheersen is cruciaal voor de 

toekomstperspectieven van de Nederlandse melkveehouderij. In 2013 waren er in Drenthe 103.011 

melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar). In 2012 waren dit er 97.460. 

 

De afgelopen 25 jaar is het aantal rundveehouderijbedrijven gehalveerd. Het aantal stuks vee is ook 

afgenomen, maar veel minder sterk. De gebruikte oppervlakte is vrijwel gelijk gebleven. Dat betekent 

dat de bedrijven vergroot zijn, de veebezetting per hectare verlaagd en de productiviteit per koe 

sterk gestegen – kortom: er heeft een efficiencyslag plaatsgevonden waarbij er vooral qua 

veebezetting  milieuvoordelen zijn bereikt. Door deze ontwikkelingen is tevens de technische 

voorsprong op andere melk producerende landen vergroot. De hoge grondprijs en het quotum 

drukken op dit moment op de kostprijs en zorgen in internationaal verband juist voor een 

concurrentienadeel. In de toekomst zullen andere factoren, met name milieu (mineralen), bepalend 

zijn voor de productiemogelijkheden per hectare. Recente cijfers laten zien dat het erop lijkt dat de 

daling van het aantal melkveebedrijven tot stilstand is gekomen. 

 

Door het verdwijnen van de prijsondersteuning en verdere liberalisatie zal de wereldmarkt in de 

toekomst meer invloed krijgen op de melkprijs en zullen prijsschommelingen vaker optreden. De 

melkquotering verdwijnt in 2015 en verwacht wordt dat de productie in Nederland met ongeveer 

10% tot 20% zal stijgen. De uitbetalingsprijs voor melk is door een toenemende vraag naar voedsel 

sinds 2007 stijgend op de wereldmarkt. Op dit moment staat de prijs hoog. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voor de sector een belangrijk uitgangspunt. Zaken 

als diergezondheid en -welzijn en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen hebben daarin 

een belangrijke plaats. Binnen deze randvoorwaarden blijft schaalvergroting een voor de hand 

liggende strategie om de kostprijs te verlagen. Tot welke omvang individuele bedrijven uiteindelijk 

door zullen groeien, is niet duidelijk. Er worden wel grenzen verondersteld, bijvoorbeeld op het 

gebied van duurzaamheid van het vee, milieu, financierbaarheid van bedrijven (vooral bij overname) 

en de ‘span of control’ van de ondernemer. 

 

Overigens wordt verwacht dat de verscheidenheid onder melkveehouderijbedrijven toe zal nemen. 

Zo kan in kwetsbare gebieden de ontwikkeling van melkveebedrijven (mede) worden gestuurd of 

beperkt worden door de aanwezigheid van andere functies. Omdat in deze gebieden de kostprijs 
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vaak bovengemiddeld hoog is, bestaat bij deze bedrijven de behoefte aan instrumentarium waarmee 

de agrarische functie veiliggesteld kan worden, bijvoorbeeld door het bieden van ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunende maatregelen voor neventakken die passen bij de 

omgeving. 

 

Nieuwe samenwerkingsvormen (tussen melkveehouderijbedrijven onderling of tussen 

melkveehouderijbedrijven en andere sectoren) zullen de komende jaren belangrijk zijn. Energie is 

voor de melkveehouderij een  thema met potenties. Alternatieve vormen van mestverwerking en 

energieterugwinning zullen zich de komende jaren moeten bewijzen. De toenemende complexiteit 

van bedrijven vraagt meer van de ondernemer: meer kennis en ondernemerschap. 

Akkerbouw 

In 2013 telde Drenthe 845 akkerbouwbedrijven op circa 50.000 hectare. De akkerbouw vindt 

voornamelijk plaats op de veenkoloniale gronden en op delen van het Drents plateau. De 

veenkoloniale akkerbouwbedrijven hebben in hectares een grotere bedrijfsomvang dan gemiddeld in 

Nederland. Daarnaast hebben de Veenkoloniën een relatief goede verkaveling. Het gebied leent zich 

voor allerlei teelten . Tot nu toe is het fabrieksaardappelbouwplan dominant. 

Marktordeningsgewassen als zetmeelaardappelen, suikerbieten en tarwe hebben daarin een 

belangrijke plaats. Deze specialisatie heeft een positief effect gehad op de kostprijs. Grote 

verwerkers, zoals AVEBE en COSUN, zijn in Drenthe  duidelijk aanwezig in de akkerbouwketen. 

 

Ondanks de kostprijsbeheersing vraagt het rendement van het veenkoloniale bouwplan aandacht. 

Vanwege bodemgezondheid en milieu lijkt een verdere intensivering  met de gangbare gewassen een 

onwenselijke strategie voor kostprijsbeheersing, tenzij ook hier een verdere innovatie plaats vindt. 

Verdere schaalvergroting heeft ook zijn beperkingen doordat de grond duur is in verhouding tot het 

gewassaldo. Sommige bedrijven zijn begonnen met voor deze regio nieuwe teelten (zoals 

zaaizaadvermeerdering, lupine, bloembollen- en contractteelt) of nevenactiviteiten (bijvoorbeeld 

pluimvee, of, meer recent, bio-energieproductie). 

 

De marktsituatie voor de akkerbouw is de laatste jaren verbeterd. Dit bied ruimte om de sterke 

punten beter te gaan benutten. Behalve de al genoemde gunstige geografische omstandigheden en 

de goede bodemvruchtbaarheid, zijn dit o.a. het hoge kennisniveau en de efficiënte manier waarop 

de sector georganiseerd is. Er wordt veel verwacht van innovaties die internationaal van belang 

kunnen zijn, zoals de ontwikkeling van ‘biobased economy’. Technologische verbeteringen zijn vooral 

te verwachten op het gebied van precisielandbouw en nieuwe milieuvriendelijke producten en 

processen om onder de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Nieuwe veredelingstechnieken kunnen 

het kweken van ziekteresistente rassen (zoals phytophthora-resistente aardappelrassen) versnellen. 

Moderne veredelingstechnologie biedt echter ook mogelijkheden op het gebied van gezondheid 

(bijvoorbeeld verhoging van het vitaminegehalte) en klimaatverandering in relatie tot 

voedselzekerheid (bijvoorbeeld een betere droogteresistentie). De Nederlandse agroketen, en ook 

de Drentse bedrijven daarin, verkeert in de positie om deze mogelijkheden te benutten.  

Samenwerking en ketenintegratie zijn en blijven actuele thema’s. Samenwerking met de veehouderij 

kan een middel zijn om reststromen zoveel mogelijk te hergebruiken en om te komen tot meer 

gesloten kringlopen (voer-mest-energie). Roulatie van gronden tussen verschillende sectoren en 

bedrijfstypen biedt mogelijkheden voor specialisatie en kan bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid. 

Glastuinbouw en Intensieve veehouderij 

Omdat in de opdracht voor de visie op landbouw in Drenthe de glastuinbouw en de Intensieve 

veehouderij buiten beschouwing zijn gelaten, zijn deze twee sectoren in dit document niet verder 

uitgewerkt. We richten ons voornamelijk op de grondgebonden landbouw. Dat doen we omdat er 

ten aanzien van de intensieve veehouderij, al in vergaande mate rijksbeleid is ontwikkeld. Zowel wat 
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betreft dierenwelzijn als ten aanzien van emissies vanuit de stallen. Hier kunnen wij naar onze 

inschatting niet veel meer aan bijdragen. Daar bovenop voeren wij al een restrictief ruimtelijk beleid. 

Dit beleid is opgenomen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.  

De Glastuinbouw kenmerkt zich door teelten die onder geconditioneerde omstandigheden plaats 

vinden en heeft in ons provinciaal beleid een duidelijke plaats gevonden binnen de paragraaf 

Agribusiness van het Kader voor Economische Investeringen en de bijbehorende visie die wij op het 

gebied van economische ontwikkelingen in Drenthe hebben.  

Verbrede landbouw 

Het verminderen van de EU-steun voor marktordeningsgewassen en nieuwe stimulerende 

maatregelen voor plattelandsontwikkeling (bijvoorbeeld SGB, Leader, POP, ICES), gaven rond 1990 

een belangrijke impuls aan verbrede landbouw. Voorbeelden van verbreding zijn het beheer van 

natuur en landschap, het verlenen van diensten op het gebied van recreatie, toerisme en zorg en het 

verwerken en/of verkopen van producten aan huis. 

 

De sector is heel divers en bestaat voor een deel uit nevenactiviteiten. Het is daarom erg lastig om 

kwalitatief en kwantitatief een goed beeld van deze sector te geven. De ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de multifunctionele landbouw worden mede bepaald door omgevingsfactoren, bijvoorbeeld op 

het gebied van landschap, infrastructuur en bevolkingsopbouw. Drenthe heeft een relatief laag 

aantal inwoners per km
2
. Daardoor is de markt voor bepaalde vormen van verbrede landbouw 

beperkt.  

 

Rond 1990 werd verwacht dat verbreding zich zou kunnen ontwikkelen tot een nieuwe, zelfstandige, 

dragende functie voor het platteland, met name in regio’s waar de landbouw in betekenis afnam. 

Een aantal initiatieven (bijvoorbeeld op het gebied van streekproducten en weidevlees) heeft het 

uitstekend gedaan en is soms zelfs belangrijker geworden dan de oorspronkelijke tak. Het opnemen 

van nieuwe functies zoals het zelfstandig verkopen en promoten van hun producten vraagt nieuwe 

vaardigheden van de betrokken ondernemer; vaardigheden die men zich niet één, twee, drie eigen 

maakt.  

 

Inmiddels is er een beter inzicht in de kritische succesfactoren voor verbreding, bijvoorbeeld: 

- verbreding is niet iets om ‘er even bij te doen’, maar vraagt om ondernemerskwaliteiten. Het 

vereist veel enthousiasme en inzet en vaak een lange adem. Verbreding moet daarom een 

positieve keuze zijn en geen vlucht; 

- voor het ontwikkelen van een nieuwe tak zijn voldoende investeringscapaciteit en een financiële 

buffer nodig; 

- de locatie is mede bepalend voor de slagingskansen van de tweede tak. Landschappelijk en 

planologisch moet het initiatief ‘op zijn plek zijn’, maar ook qua afzetmogelijkheden, 

infrastructuur en mentaliteit. 

 

Kortom: verbreding is een optie als het past bij de ondernemer en bij de omgeving. De ‘goede 

voorbeelden’ geven aan dat er mogelijkheden zijn voor degenen die bereid en in staat zijn om zich na 

een aanloopfase te ontwikkelen tot volwaardig ‘plattelandsondernemer’. De verwevenheid van 

cultuurlandschappen en natuur met landbouw biedt kansen voor andersoortige ontwikkelingen van 

bedrijven. Zij kunnen in zo’n omgeving een bron van neveninkomsten vinden in het creëren van 

recreatie mogelijkheden, agrarisch natuurbeheer en aanverwante zogenaamde groene 

dienstverlening. Naast de extra inkomsten vormt de behoefte aan gevarieerdheid in het werk vaak 

een belangrijke motivatie om te verbreden.  

 

Bepaalde delen van Drenthe lenen zich nu en in de toekomst uitstekend voor kleinschalige 

bedrijvigheid. Zeker in gebieden met een economische ‘handicap’ is en blijft verbreding een serieuze 
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optie om het reguliere inkomen aan te vullen. In principe geldt voor verbrede landbouw hetzelfde als 

voor andere bedrijfsmatige activiteiten: de markt moet haar werk kunnen doen. Daarom vragen deze 

vormen van verbreding net als iedere onderneming om branchekennis en professionaliteit. Een 

groeiende groep agrarische ondernemers heeft al laten blijken in staat te zijn om een aantrekkelijk 

en vernieuwend product aan te bieden.  

 



7 

 

Ontwikkelingen en trends in de Landbouw 

Internationaal en nationaal 

De wereldbevolking zal in de komende jaren blijven groeien en ook de consumptie per hoofd neemt 

toe. In combinatie met de stijgende welvaart in nieuwe economieën, zoals China, leidt dit tot een 

groeiende vraag naar hoogwaardig voedsel. Tegelijkertijd wordt de internationale markt voor land- 

en tuinbouwproducten steeds meer geliberaliseerd. Handelsbeperkende maatregelen verdwijnen 

langzaam maar zeker. Deze ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de land- en tuinbouw. 

 

Inmiddels is gebleken dat schommelingen in vraag en aanbod sterke prijsfluctuaties kunnen 

veroorzaken. Politieke onrust in de wereld heeft tot gevolg dat steeds minder burgers voor hun 

voedselvoorziening volledig afhankelijk willen zijn van het buitenland en uit milieuoogpunt wordt er 

steeds kritischer aangekeken tegen het over grote afstanden vervoeren van voedsel en grondstoffen. 

Europese burgers vragen gezond, gevarieerd en voldoende voedsel. Het belang van de Nederlandse 

landbouw als voedselleverancier wordt weer onderkend. 

 

Daarnaast hebben de naderende uitputting van de fossiele brandstofvoorraad en de uitstoot van 

CO2 ertoe geleid dat de belangstelling voor de land- en tuinbouw als energieleverancier wereldwijd is 

toegenomen. In sommige landen, waaronder Brazilië, wordt landbouwgrond bestemd voor de teelt 

van biomassa voor de grootschalige productie van bio-ethanol. Mede naar aanleiding daarvan vindt 

nu internationaal een ‘feed, food or fuel’-discussie plaats. Dit onderwerp heeft veel raakpunten met 

een ander belangrijk maatschappelijk thema, namelijk de zorg voor het klimaat. De land- en 

tuinbouw moet ook in Drenthe met de mogelijke effecten rekening te houden en daar waar mogelijk 

op anticiperen. 

 

De biobased economy (BBE) krijgt steeds meer aandacht in het nationale en regionale beleid en veel 

regio’s houden zich hier ook mee bezig. Het Noorden heeft een goede uitgangspositie als het om BBE 

gaat. Door een goed uitgeruste hoogwaardige agrarische sector, toegeruste kennisinstellingen, 

sterke innovatieve en grote coöperatieve bedrijven (AVEBE, Cosun, Campina, DOC, etc.), een 

chemische sector die zich steeds meer focust op BBE-toepassingen, goede logistieke dienstverleners 

en een sterke energiesector. 

Naast de glastuinbouw is de aanwezigheid van landbouwareaal in de Veenkoloniën inclusief de 

verwerkende industrie (bijv. AVEBE) en het Duitse achterland een sterkte voor de regio. Daar waar 

het tuinbouwcluster relatief klein is, biedt de akkerbouw wél de nodige massa. Dit biedt kansen om 

de regio te profileren tot een interessante proeftuin voor nieuwe BBE-ontwikkelingen.  

 

De nieuwe invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 heeft voor de inkomens 

van vooral de zetmeeltelers ingrijpende gevolgen. De ontwikkeling richting een BBE biedt voor deze 

landbouwers mogelijk nieuwe marktopeningen. Van oudsher is er immers een nauwe verwevenheid 

van landbouw en industrie. De regio kenmerkt zich doorgrootschalige productie van 

zetmeelaardappelen, suiker en graan; gewassen die oorspronkelijk vrijwel alleen gebruikt werden 

voor voedseldoeleinden. Bedrijven als AVEBE en Cosun zijn bezig met het vermarkten van de 

hoofdproducten en de reststromen. Voorbeelden hiervan reststromen bij zetmeelproductie en de 

mogelijkheden op het gebied van pulp en suikerstromen. Bioraffinage is hierbij het sleutelbegrip. 

Daarbij komen de diverse toepassingen binnen de BBE-piramide aan de orde, variërend van de 

fabricage van biopolymeren voor plastics en fibers tot biogas. Er zijn ook andere partijen actief in de 

bioraffinage zoals het Carbohydrate Competence Center en het Proteïn Competence Center (CCC en 

PCC). 
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Net als in andere economische sectoren vertalen de hogere eisen die aan de land- en tuinbouw 

worden gesteld zich in nieuwe bedrijfsdoelstellingen op het gebied van efficiency, kwaliteit, 

marketing en innovatie. Binnen de sectoren uit zich dit in specialisatie, integratie en schaalvergroting. 

Daarbij springt de voortdurende schaalvergroting van primaire bedrijven in het oog. Bedrijven 

groeien en specialiseren om de kostprijs te beheersen en omdat kennis en marktinformatie steeds 

specifieker worden. Veranderende markten vragen, meer dan vroeger, om flexibiliteit in de 

bedrijfsvoering. Maar niet alle bedrijven nemen toe in omvang. Een deel van de ondernemers kiest 

voor verbreding. Ze stappen in recreatie of toerisme, ontwikkelen zorgactiviteiten, beheren natuur of 

gaan duurzame energie produceren. 

 

Het Europees landbouw beleid stelt de land- en tuinbouwbedrijven in staat in te spelen op 

ontwikkelingen in markt en maatschappij. De ontwikkelingen op het gebied van globalisering en 

internationale handelsafspraken hebben  tot gevolg dat de positie en de taak van de overheid ten 

opzichte van het agrocluster veranderen. Zie hiervoor “Veranderende overheidstaak” verderop in dit 

document. 

 

Het Nederlandse agrocluster heeft nog altijd een prima uitgangspositie. De fysieke omstandigheden 

zijn gunstig, het opleidingsniveau en de vakbekwaamheid van de ondernemers staan op een hoog 

peil en de vaak sterk gespecialiseerde primaire bedrijven maken deel uit van een keten die het hele 

proces bestrijkt, van toelevering van het landbouwbedrijf tot en met de bediening van de 

consument. De aanwezigheid van goed geoutilleerde en slagvaardige kennisinstellingen is daarbij een 

belangrijke randvoorwaarde gebleken. 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Europa 

Omdat de landbouw zowel drager is van economische als van omgevingswaarden krijgen 

toekomstige ontwikkelingen van de sector veel aandacht in het nieuwe GLB. Alleen een landbouw die 

economisch gezond is, kan een bijdrage leveren aan maatschappelijke waarden als rust, ruimte, 

openheid en beheer van het cultuurlandschap.  

 

De directe inkomenssteun in de eerste pijler wordt niet meer gerelateerd aan wat men historisch 

geproduceerd heeft, maar wordt gedeeltelijk als een vast bedrag per hectare uitgekeerd en 

gedeeltelijk gekoppeld aan een aantal vergroeningseisen. Dit zorgt voor een verschuiving/nivellering   

van steun binnen Nederland van de gebieden met gewassen die directe inkomenssteun ontvingen 

naar gebieden waar tot nu toe geen tot weinig steun werd ontvangen en ook naar gebieden die 

eenvoudig aan de vergroeningseisen kunnen voldoen.  

 

De Europese verordening voor de tweede pijler wordt nu in Nederland geïmplementeerd in het 

derde plattelandsontwikkelingsplan (POP3). Binnen de doelen uit de kaderverordening willen EZ en 

de provincies bijdragen aan een vitale en krachtige sector die zijn rol als economische motor, 

vernieuwer en beheerder van het landelijk gebied waarmaakt. Daarom heeft het versterken van de 

marktpositie van ondernemers in de landbouw een hoge prioriteit. Het accent komt te liggen bij 

ondernemers die actief zijn met de ontwikkeling van hun bedrijf en hun omgeving. Bij de invulling 

van POP3 wordt getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de keuzen en strategieën van 

ondernemers. 

 

Aandacht krijgt ook het leveren van ‘groene’ en ‘blauwe’ diensten. Dit zijn maatschappelijk 

waardevolle diensten zoals zorg voor natuur en milieu of waterberging die boven het wettelijk niveau 

uitstijgen en die nog niet door de markt worden beloond. Maatregelen daarvoor krijgen een plaats in 

het bestaande landbouwmilieuprogramma. De regelingen voor agrarisch natuurbeheer zullen 

worden voortgezet, maar wel op een andere wijze: met de samenwerking in collectieven. 
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Landbouwstructuurverbetering 

Het streven naar de verbetering van de landbouwstructuur is voor de agrarische sector een 

belangrijk uitgangspunt. Dat houdt onder meer een evenwichtige spreiding van landbouwbedrijven 

in. De ligging van percelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen is zowel uit het oogpunt van 

kostprijs als om praktische redenen van groot belang. De landbouw streeft naar een optimale, ruime 

verkaveling waarin meer dan 90% van de grond in de huiskavel is gelegen. Hiermee wordt tevens de 

openbare weg met aanzienlijk minder landbouwverkeer belast. De agrarische sector heeft zowel ten 

behoeve van de bodemgezondheid als uit kostenoogpunt behoefte aan ruime 

vruchtwisselingmogelijkheden in de directe omgeving van het bedrijf.  

 

CBS-cijfers geven aan dat het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland jaarlijks met ruim 3% 

daalt. Vooral de kleine bedrijven verdwijnen, terwijl het aantal grotere bedrijven licht groeit. Omdat 

vooral kleinere bedrijven verdwijnen en de blijvers de grond nodig hebben om rendabel te kunnen 

produceren, betekent dat niet dat er landbouwgrond vrij komt, wel gebouwen. Daarnaast worden bij 

bedrijfsbeëindiging vrijkomende grond en bedrijfsgebouwen aangekocht door bedrijven van elders. 

Daarmee blijven de prijzen van grond en bedrijven op peil en vindt er een continue instroom van 

boeren uit andere gebieden plaats. Het gezinsbedrijf is nog steeds de meest voorkomende 

bedrijfsorganisatie. De verwachting en ook een van de uitgangspunten voor Drenthe is dat deze 

bedrijfsvorm als meest gangbaar zal blijven voorkomen in Drenthe. 

 

Op de agrarische markt hebben individuele aanbieders nauwelijks invloed op de opbrengstprijs. De 

kostprijs daarentegen is wel te beïnvloeden, met name door vaste kosten, zoals die voor gebouwen, 

arbeid en mechanisatie, over een groter mogelijke oppervlakte te spreiden. Landelijke gegevens over 

de bedrijfsopvolgingssituatie in de diverse sectoren wijzen in dezelfde richting.  

Productiefactoren bodem en water  

De bodem heeft vele functies, maar in relatie tot de landbouw is de producerende functie van het 

grootste belang. De productiecapaciteit van de bodem, ofwel de bodemvruchtbaarheid staat onder 

druk . Bodembedreigingen zijn: erosie, afnamegehalte organische stof, afdekking, (ondergrond) 

verdichting, verzilting, verzuring en verontreiniging. In de Nederlandse en Drentse situatie zijn vooral 

de erosie, afname gehalte van organische stof en (ondergrond)verdichting aan de orde. De 

ontwikkeling van de bodem is al in 2006 beschreven in een ontwerp Kaderrichtlijn Bodem, maar is tot 

op heden niet aangenomen en vormt dus geen Europees beleid waar lidstaten zich moeten houden. 

Wel wordt het document beschouwd als een belangrijk signaal, dat de bodem niet ongebreideld kan 

worden gebruikt en dat de bodemkwaliteit aandacht vraagt. In Horizon 2020 wordt de lijn vanuit 

Europa voortgezet, waarbij er zeer specifiek aandacht wordt gevestigd op het efficiënt gebruiken van 

grond- en hulpstoffen. Hiertoe moet de bodem ook zeker worden gerekend. 

 

Nationaal beleid op het gebied van bodem (Beleidsbrief bodem 2003 en Convenant 

bodemontwikkelingsbeleid 2009) is gericht op het bewuster en meer duurzaam gebruik van de 

bodem. Naast het chemische aspect moet meer aandacht zijn voor de fysische en biologische 

aspecten van de bodem. De bodem moet daarnaast ook voor toekomstige generaties gebruikt en 

benut kunnen worden. Dat betekent dat de maatschappelijke diensten die van de bodem worden 

gevraagd op een zorgvuldige manier moeten worden geleverd. De ecosysteemdienstbenadering is 

hiervoor een meer en meer gebruikt (beleids)instrument. 

 

In Drenthe hebben onderzoeken plaatsgevonden naar het verloop van het gehalte van organische 

stof in de bodem. Uit de onderzoeken is gebleken dat Drenthe historisch en relatief gezien vrij hoge 

percentages organische stof heeft. De ontwikkeling van het organische stofgehalte is grotendeels 

afhankelijk van de grond-gewascombinaties en het gevoerde bodemmanagement. Een licht dalende 
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trend is overall waarneembaar, maar kritiek is de situatie nog niet. Het is echter wel zaak om de 

dalende trend te keren, om op langere termijn niet alsnog de rekening gepresenteerd te krijgen.  

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is bezig met het uitvoeren van onderzoek naar de stand van zaken 

met betrekking tot risico’s op het voorkomen van ondergrondverdichting in Nederland. Voor alle 

provincies zijn detailkaarten opgesteld waarop kan worden waargenomen wat de risico’s zijn op 

ondergrondverdichting. Het kaartbeeld van Drenthe laat zien dat ook in Drenthe veel risico’s bestaan 

op het kunnen optreden hiervan. Vooral de zware landbouwmachines (rooiers) zijn hier debet aan. 

Het is daarbij de vraag in hoeverre de aangerichte bodemschade oplosbaar is, steeds vaker lijkt de 

schade onherstelbaar groot. Dit gaat ten koste van de productiecapaciteit van de bodem. 

 

Erosie onder invloed van de wind is een terugkerend en toenemend probleem in bepaalde delen van 

Drenthe. Het verwaaien van bodemdeeltjes kan leiden tot aanzienlijke schade en overlast. Binnen de 

sector en dan specifiek in de Veenkoloniën is veel aandacht voor winderosie. Het niet meer kunnen 

toepassen van effectieve antistuifmiddelen zorgt voor een noodzaak tot het vinden van efficiënte en 

betaalbare alternatieven. In 2013 is  het beleid op dit terrein bijgesteld, waardoor er nu meer 

mogelijkheden zijn. 

 

In 2012 in de provinciale Bodemvisie ‘Bodem, de grond van ons bestaan’ vastgesteld. Deze 

bodemvisie geeft op hoofdlijnen de doelstellingen weer voor het bodembeleid van de provincie 

Drenthe. In deze visie is ook geconstateerd dat beleid ten aanzien van landbouwkundig 

bodemgebruik nog niet voldoende is afgebakend en ingevuld. Het vormt daarmee ook een van de 

aanleidingen om te komen tot de Wegwijzer voor de Drentse landbouw. 

 

Een goede balans tussen de waterhuishouding en de agrarische functie is voor de landbouw van 

groot belang. In eerste instantie is een goede en tijdige drooglegging gewenst. Goed landbouwkundig 

gebruik vraag daarom om een goede wisselwerking met het watersysteem en het pijlniveau. Bij 

neerslag dient het watersysteem het overtollig water voor de landbouw snel te kunnen afvoeren. 

Tegelijkertijd wordt de behoefte aan voldoende water voor bestrijding van droogte steeds groter. 

Door voortschrijdende inzichten en kennis en mogelijkheden voor sturing neemt de behoefte aan 

beregening toe. 

 

Het waterkwantiteitsbeheer heeft met het rapport Waterbeheer 21
e
Eeuw en het Nationaal 

Bestuursakkoord Water een nieuwe impuls gekregen. Voor het waterkwaliteitsbeheer is de Europese 

Kaderrichtlijn Water van groot belang. In het beleid staan twee series maatregelen centraal: 

- waterkwantiteit: vasthouden, bergen en afvoeren 

- waterkwaliteit: schoonhouden, scheiden en zuiveren 

 

Het onderdeel vasthouden en bergen heeft vooral betrekking op hoog Nederland, in laag Nederland 

staat afvoeren voorop. Het beleid gericht op waterkwantiteit leunt sterk op natuurlijke processen en 

ruimtelijke oplossingen en heeft veel minder dan in het verleden aandacht voor compacte, 

technische alternatieven.  

 

Het waterkwaliteitsbeleid heeft geleid tot milieumaatregelen, ook in de land- en tuinbouw. In 

combinatie met het mineralen- en gewasbeschermingsmiddelenbeleid is er veel milieuwinst geboekt. 

De agrarische sector heeft zelf ook bijgedragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Een verder 

inspanning om de normen en doelstellingen te halen blijft nodig. 

 

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeer (DAW) staat beschreven hoe de land- en tuinbouw kan 

bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven, in combinatie met het versterken van de land- en 

tuinbouw. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en zal samen met de waterschappen en met 

betrokkenheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, provincies en 
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drinkwatersector tot uitvoering worden gebracht. Het DAW geeft invulling aan de behoefte aan 

structuur, integraliteit en het leggen van verbindingen. De ambitie is: 

1. in 2021 is 80 % van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een motiverende en 

stimulerende wijze opgelost en in 2027 100 %; 

2. in 2021 is de agrarische watervoorziening duurzaam door spaarzaam om te gaan met water op 

bedrijfsniveau, waterconservering op gebiedsniveau en een slimmere verdeling en buffering op 

rijksniveau, die aansluit bij de deltabeslissing die in 2014 wordt genomen; 

3. door middel van gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten en innovatieve technieken 

wordt het agrarisch productiepotentieel op regionaal niveau met 2 % per jaar vergroot. 

 

Onlangs hebben gedeputeerde staten de beekdalvisie voor Drenthe vastgesteld. Aanleiding is het 

veranderend klimaat. Daardoor valt er meer en vaker neerslag. Het gevolg is dat de beken vaker 

zullen overstromen en dat de beekpeilen grotere schommelingen zullen vertonen. Dit heeft gevolgen 

voor de gebruikers en ook voor de waterkwaliteit. Om de beekdalen ook in de toekomst goed te 

kunnen gebruiken willen de waterschappen en de provincie de beekdalen robuuster maken. Dat 

betekent een natuurlijker peilbeheer met hoog water in de winter en laag water in de zomer. Ook 

zijn de beken dan beter toegankelijk voor vissen. 

 

Valt er heel veel neerslag dan is de kans op water op het maaiveld aanzienlijk groter dan nu. Het 

bestaande gebruik moet mogelijk blijven. Wél zullen de gebruikers zich moeten aanpassen aan deze 

toenemende dynamiek. De betrokkenen in het gebied en de overheden willen dit robuuste beekdal 

zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Binnenkort starten 

daarom twee pilotprojecten Zo krijgen de betrokken partijen antwoorden op de vraag hoe ze een 

robuust beekdal kunnen realiseren waarbij er ook toekomst is voor de landbouw in datzelfde 

beekdal. 

 

In de beekdalenvisie staat centraal het robuuste watersysteem dat met zo weinig mogelijk kosten en 

ingrepen zo effectief en efficiënt mogelijk is. Daarbij dragen de in het beekdal aanwezige functies bij 

aan het watersysteem en visa versa. De aanpak om het watersysteem robuuster te maken door 

landbouwgrond om te zetten in natuurgrond en daarmee ruimte te maken voor water is voorbij. 

Beekdalen zullen hun gedeeltelijke landbouwfunctie behouden. Dat betekent dat het gebruik van de 

aanwezige landbouwgronden vaker gedicteerd zal worden door de hydrologische omstandigheden. 

 

Gezien de klimaatontwikkelingen hebben wij geen andere keuze. Deze verandering wordt geleidelijk 

gerealiseerd. Daarbij zijn de waterschappen en de gemeenten nodig. Voor de kortere termijn is het 

voornemen beleid aan te scherpen, zodat het gewenste robuuste systeem wordt gerealiseerd. Voor 

alle beekdalen betekent dit een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op grasland. 

Ruimtelijke ordening 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Nota Ruimte geven een sturing aan de ruimtelijke ordening 

en is gericht op ontwikkelingsplanologie. Dit past bij het overheidsstreven om meer faciliterend en 

ondersteunend te willen zijn. Deze planologische invalshoek biedt onder meer voor de agrarische 

sector ontwikkelingskansen en –mogelijkheden. Uiteraard hebben die alleen kans van slagen als de 

ruimtelijke kaders daarvoor ruimte bieden. De ontwikkeling van de bedrijfsomvang in de land- en 

tuinbouw vertoont een grote diversiteit. Voor alle ondernemers zullen evenwel groei en 

duurzaamheid belangrijke bedrijfsstrategieën blijven. De uitdaging waarvoor ondernemers zich zien 

geplaatst, is om investeringen in groei en ontwikkeling te verbinden aan verbetering van de kwaliteit 

van de omgeving. Daarbij geldt dat de verantwoordelijkheid van de ondernemer toeneemt naarmate 

de schaal groter wordt. Aan de ene kant willen bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen, aan de 

andere kant zullen zij moeten voorkomen dat het landschap, de omgeving hierdoor schade oploopt. 
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Dit vraagt in toenemende mate om een selectief gebiedsgericht beleid op het terrein van ruimtelijke 

ordening en milieu.  

 

Begin 2014 wordt de omgevingsvisie geactualiseerd. De provincie streeft naar een robuuste 

ontwikkeling van de ruimtelijke dragers: de sociaal economische structuur, het landbouwsysteem, 

het watersysteem en het natuursysteem. Een systeem is robuust als het weinig gevoelig is voor 

verstoringen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Waar geen dominant systeem aanwijsbaar is, 

wordt gesproken over ‘multifunctionele gebieden’. Op de robuuste systemen is thematisch beleid 

van toepassing. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen het thematische beleid, bijdragen aan 

de robuustheid van de systemen, en worden ingepast met ruimtelijke kwaliteit. 

 

De provincie streeft naar een zorgvuldige afweging tussen ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit. In 

het bijzonder geldt dit waar sprake is van ontwikkelingen met positieve aspecten voor de 

werkgelegenheid en als sprake is van de vestiging van bedrijven. Deze aspecten worden daarom als 

een kernwaarde benoemd: de kernwaarde bedrijvigheid. Aspecten van de kernwaarde bedrijvigheid 

vinden we vooral terug in het sociaaleconomische systeem en in het landbouwsysteem, maar ook bij 

natuur als het bijvoorbeeld om de vrijetijdseconomie gaat. De afweging tussen ontwikkelingen en 

ruimtelijke kwaliteit zal in de uitwerking van de omgevingsvisie een steeds belangrijker rol krijgen. 

 

Bij bouwblokvergrotingen spelen steeds vaker ook andere dan zuiver logistieke aspecten een rol. 

Voorbeelden daarvan zijn dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, bouwhoogten en nieuwe 

bouwstijlen. Deze onderwerpen zijn zowel voor de sector als voor de maatschappij interessant, en de 

manier waarop dit kan worden ingevuld, hangt nauw samen met de beschikbare ruimte binnen het 

bouwblok. Op dit terrein zijn ook al ervaringen opgedaan. In een gezamenlijk project van LTO en de 

Natuur en Milieu Federatie Drenthe is op basis van een aantal cases onderzocht hoe de ontwikkeling 

van de melkveehouderij op landschappelijke wijze kan worden ingepast. 

 

Maatschappelijk is veel belangstelling is voor de kwaliteit van het landschap. En ook in het ruimtelijk 

beleid wordt die kwaliteit een factor van betekenis. Voor het landschapsbeleid ligt de 

verantwoordelijkheid eveneens primair bij provincies en gemeenten. Daarbij zijn er mogelijkheden 

bij ruimtelijke ontwikkeling van de landbouw een verhoging van de landschappelijke kwaliteiten in 

het gebied. Het toenemend aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen is vooral het gevolg van 

de schaalvergroting. Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied kan de 

regionale economie versterken en – mits goed ingepast – leiden tot een versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit. 

Versterking agrocluster 

Schaalvergroting is een belangrijk om de concurrentiekracht in stand te houden. Om de 

concurrentiekracht te versterken zijn echter ook andere instrumenten nodig, zoals 

bedrijfsontwikkeling, bundeling van marktkracht en kennis en innovatie. Verwacht wordt dat een 

verdere integratie van de primaire sector met de toeleveranciers, afnemers en verwerkers hier een 

belangrijke rol bij zal spelen (‘verticale samenwerking’ of ketenintegratie). In verband met de 

duurzaamheid en concurrentiekracht van het agro-complex is er een zekere kritische massa nodig: de 

verwerkende industrie bijvoorbeeld, kan alleen rendabel werken als er voldoende rendabele 

primaire bedrijven aan de basis van de keten staan. Binnen de landbouwsector vindt, geëntameerd 

door de sector zelf, de overheden en de ketenpartijen, nu al een zekere verduurzaming plaats. 

Voorbeelden zijn de projecten als Duurzaam boer blijven, Kringlooplandbouw, Veldleeuwerik en 

Boeren op goede gronden. In totaal hebben rond de 500 – 600 bedrijven serieuze interesse in de 

ontwikkeling getoond. Ongeveer de helft van dit aantal doet ook daadwerkelijk mee en treft 

maatregelen op het eigen bedrijf. Deze ontwikkeling past in het kader van de Europese programma’s 

om de landbouw duurzamer te maken. Wel zijn er verschillen tussen de bedrijven. Er is een beperkt 
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aantal echte koplopers en een grote groep volgers. Bij de ontwikkeling lijken met name de 

ketenpartijen (leveranciers en afnemers) een grote invloed op de ontwikkelingen en daarmee op de 

grote groep volgers te hebben. 

 

Onderdeel van de verduurzaming is ook de verbreding, waarbij ondernemers actief zoeken naar 

andere economische dragers onder het bedrijf. De recreatieve voorzieningen en het leveren van 

groene en blauwe diensten worden nu al veelvuldig in de bedrijfsvoering opgenomen. 

Perspectiefrijke andere maatschappelijke diensten zijn ook de zorg en energieproductie. Op deze 

terreinen kan de landbouw een relatief grote bijdrage aan de provinciale duurzaamheidsambities. 

 

Er wordt naar gestreefd om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen waarbinnen ondernemers 

en stakeholders gezamenlijk innovatieagenda’s opstellen. Dit zijn grote programma’s met een verre 

tijdshorizon. Daarbij kan het zowel gaan om innovaties binnen sectoren en ketens als om 

gebiedsgerichte of institutionele innovaties. Het doel is te komen tot nieuwe verbindingen en 

concrete samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Met de AgroAgenda 

Noord Nederland is op hoofdlijnen op Noord Nederlandse schaal invulling gegeven aan zo’n 

geïntegreerde aanpak.  

 

In de AgroAgenda Noord Nederland is beschreven dat de Nederlandse agrofoodsector - en daarmee 

ook de Drentse - behoort op het gebied van economische potenties, innovatiekracht, 

ketensamenwerking, ecologische vernieuwing en sociale oriëntatie tot de wereldtop. De 

agrofoodsector is economisch van groot belang voor Drenthe. Uitgangspunten in de AgroAgenda bij 

de verdere verduurzaming van de landbouw zijn:  

• concurrentiekracht van de landbouw baseren op kwaliteit, voedselveiligheid en 

voedselzekerheid, en toegevoegde waarde in product en productieproces; 

• inzetten op kennisintensieve in plaats van op arbeidsintensieve productie; 

• het behouden en creëren van een koploperspositie door te experimenteren met meer 

doelgericht (in plaats van middelengericht) beleid, bijvoorbeeld op het gebied van een transitie 

naar duurzame landbouw; 

• het voeren van een gericht ruimtelijk beleid en het ontwikkelen van gewenste alternatieve 

gebruiksmogelijkheden van grond. 

 

De agro- en foodsector in Noord-Nederland en in Drenthe in het bijzonder is een belangrijke pijler 

onder de noordelijke economie en heeft anno 2013 een prima uitgangspositie voor de toekomst. De 

belangrijkste kenmerken zijn: 

• er is sprake van moderne, marktgeoriënteerde en hoogopgeleide boeren, die gemotiveerd zijn 

kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen; 

• er is een goede landbouwkundige structuur: grote kavels met vruchtbare bodems, een goede 

zoetwatervoorziening en een gunstig teeltklimaat; 

• er zijn sterke grondgebonden agroproductieketens:  

o Zuivel als dominante keten;  

o Aardappelzetmeel, van groot belang voor de Veenkoloniën; 

o Belangrijk aandeel in suikerproductie en verwerking;  

• Innovatieve mkb-bedrijvigheid in de food (vanouds gebaseerd op de aanwezige agrosector). Er is 

een sterk kennisnetwerk op agro & foodgebied en aanpalende terreinen (water,  

sensortechnologie, energie, healthy-ageing), die unieke kansen biedt voor cross-overs. 

 

De sector opereert daarbij in een mooi, gevarieerd en schoon landelijk gebied met een rijke 

cultuurhistorie, waar de druk van het stedelijk gebied beperkt is. Er lijken goede kansen te zijn voor 

verbetering van de biodiversiteit, kwaliteit van water, bodem en lucht en invulling van groenblauwe 

diensten door de landbouw. Meer dan in het verleden zal de beschikbaarheid en efficiënt gebruik 
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van de productiefactoren natuurlijke hulpbronnen (waaronder grond en water), arbeid (inclusief 

kennis) en kapitaal bepalend zijn voor de continuïteit van de bedrijven in de landbouw. 

 

Voor de Veenkoloniën is een eigen innovatieagenda ontwikkeld, die past en aansluit bij de 

AgroAgenda Noord Nederland. De innovatieagenda voor de Veenkoloniën focust met name op het 

vinden van een oplossing voor het wegvallen van de directe inkomenssteun voor de 

zetmeelaardappelteelt in dit gebied. 

Ondernemerschap 

Het perspectief is voor de sector is groot, maar de geschetste ontwikkelingen geven ook aan dat de 

opgaven complex zijn. Ook de verschillen tussen de ondernemers en bedrijven zijn groot. In de 

toekomst zal flexibel op marktwensen, op nieuw beleid en op de omgeving moeten worden 

ingespeeld. De persoon van de agrariër zelf, het persoonlijk ondernemerschap, wordt daardoor een 

zo mogelijk nóg belangrijkere succesfactor dan in het verleden. Uit alles blijkt dat het 

ondernemerschap in de sector versterking behoeft.  

 

Samenwerking met andere primaire ondernemers kan ook een succesvolle strategie zijn. Dat kan op 

het gebied van gezamenlijke inkoop en afzet, investeringen in onderzoek, gebruik van machines en 

effectieve arbeidsinzet. Dit soort verbanden vraagt wel een ander ondernemerschap dan de meeste 

ondernemers nu gewend zijn. Dat vergt veel overleg en extra administratie om de processen helder 

te krijgen. Het heeft overigens ook voordelen omdat de totale bedrijfsvoering er wel vaak beter van 

wordt. Samenwerking vraagt in een aantal gevallen om nieuwe organisatorische en juridische 

vormen. Er zijn echter meerdere strategieën denkbaar. Het is vooral een zoektocht van de 

ondernemers zelf welke strategie bij hun bedrijf past. 

Veranderende overheidstaak 

Het streven is meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven te leggen en de concurrentiekracht van de 

Nederlandse economie versterken. Middelen daartoe zijn onder andere het versterken van de rol 

van onderwijs en kennis en het verminderen van regelgeving.  

 

De overheid schept condities en stelt randvoorwaarden. Daarbinnen worden bedrijven en burgers 

zoveel mogelijk in staat gesteld naar eigen inzicht of samen met anderen antwoorden te vinden 

op(maatschappelijke) problemen en uitdagingen. Een en ander betekent ook een andere 

positionering van de wet- en regelgeving.  

 

Het kabinet ziet innovatie als de belangrijkste succesfactor voor een sterke economie en dus ook 

voor een concurrerend agrocluster. Maar tegelijk geven die bedrijven aan dat oude organisatie 

vormen voor innovatie niet langer voldoen. Er is een nieuwe vorm nodig die enerzijds gericht is op 

het versterken en ondersteunen van het ondernemerschap en anderzijds op het genereren van 

kennis die antwoorden geeft op de problemen van de toekomst. Een nauwe samenwerking tussen 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is daarvoor essentieel. In het verleden was het OVO-

drieluik (Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs) erg succesvol. Mede daardoor is Nederland 

uitgegroeid tot een mondiale grootmacht in productie, verwerking, logistiek en handel van agrarische 

producten.  

 

Voor de toekomst van de sector is het cruciaal dat opnieuw een dergelijke succesformule wordt 

gevonden. Deze aanpak wordt in het nieuwe GLB ook door de Europese Commissie gestimuleerd. Zij 

stimuleren samenwerking tussen de verschillende stakeholders, vraag gestuurd vanuit de primaire 

sector: Operational Groups binnen het Europese Innovatie Partnerschap voor landbouw. 

 




