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Programma

20.00 uur Opening 

door Nico van der Wal

20.10 uur ‘Klimaat, PAS & Kringloop’ 

door Jan Poppe

21.00 uur Pauze

21.10 uur ‘Een blik op het nu en de toekomst van de 

landbouw’ 

door Hans Huijbers

22.00 uur Afsluiting en borrel



•

Klimaatakkoord
PAS

Kringloop

OP KOERS 23 OKTOBER 2019





1. Klimaatwet:

− sector akkerbouw/veeteelt

− veenweidegebieden

− melkvee

− akkerbouw

2. PAS:

− uitspraak Raad van State

− commissie Remkes

− brief 4 oktober 2019

− IPO 8 oktober 2019

3. Kringloop: 

− visie minister

− rapport Maij

− inhoud kringloop en pacht

4. Conclusie: 

− Op koers, situatie van het bedrijf

Agenda





(Op) koers richting de toekomst?!

Nu: 

Klimaatwet 1 september 2019

Klimaatakkoord 28 juni 2019

Klimaatnota 2020 (aanvullend beleid?)

Klimaat- en Energie Verkenning (KEV) (2019 jaarlijks)

Sectoroverleg (uitvoeringsagenda): regie Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

Basis:

Eerste klimaatverdrag 1992

Kyoto-protocol 1997

VN Conference of Parties (COP21)

Opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C

Om dat te bereiken = op korte termijn zicht op 1,5°C !



Klimaatwet van 1 september 2019

Het doel vanuit de wet (art. 2):

− Kader voor ontwikkeling van beleid

− Onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland

- Niveau 2050 (95% lager dan 1990)

2030: 2050:

49% reductie van emissie broeikasgassen volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie 

55% (samen in EU)



Klimaatakkoord van 28 juni 2019



Hof den Haag 9 oktober 2018 Urgenda ELCI:NL:GHDHA: 2018/2591:

- 2020 25% minder broeikasgassen 

- Onrechtmatige daad en schending zorgplicht ex artikelen 2 en 8 EVRM

Klimaatwet van 1 september 2019



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Landbouw en landgebruik

• Gerealiseerd 17% t.o.v. 1990

• Taakstelling land- en tuinbouw is een reductie in 2030 van 3,5 Mton

- Veehouderij 1,2 – 2,7 Mton (waarvan 1 Mton reductie Methaan)

- Veehouderij rond Natura2000-gebieden

- Veenweidegebieden 1 Mton

- Landbouwgrond/akkerbouw 0,4-0,6 Mton

- Glastuinbouw 1,8 – 2,9 Mton



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Landbouw en landgebruik

Emissiereductie veehouderij (resultaatverplichting)

• bedrijfsgericht: verminderen broeikasgasemissies

• afrekenen op bedrijfsniveau  door overheid

• meting op bedrijf: monitoring en inzichtelijkheid

Emissiereductie melkveehouderij (CO2, methaan, lachgas), 

• vastlegging CO2

• afname door dier en voeding – mestopslag en bemesting 

• reductie methaan 2030 0,8 Mton

• verbetering bodemvruchtbaarheid



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Veeteelt (melkvee)

Maatregelen bedrijf

• Controle carbon footprint monitor

• Niet vrijblijvend:

- afrekening (informatie 2020) klimaatprestaties

• Nieuw inzicht methaan in koolstofcyclus t.l.v. sector



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Veehouderij

• Precisiebemesting

• Emissie-arme stallen (melkvee en varkens)

• Levensduurverlenging melkvee (en selectie)

• Integrale aanpak uitstoot methaan en ammoniak

• Kunstmestvervanging

• Warme sanering varkenshouderij



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Melkveehouder

- levensduurverlenging

- samenstelling voer

- ruwvoerbenutting

Dier en voeding

- stalaanpassing

- vervanging gras door klaver

- mono mestvergisting

- methaanoxidatie buitenopslag

Mestopslag en 
bemesting

- voorkoelers

- frequentieregelaars

- zon-PV en windmolens

- minder scheuren 
gras

- vanggewas

- onderzaaien

Energiebesparing
/productie

Bodem en gewas



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Veenweidegebieden

• Reductie 1 Mton CO2

• Impuls

- verplaatsen bedrijven

- minder intensief (inkomensderving 

compensatie)

- vrijwillig stoppen

• ondersteuning

- drainagetechnieken

- verplichte ruilverkaveling/kavelruil

- fiscale ondersteuning

- afwaardering grond

- financieringssysteem voor opslag CO2



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Veenweidegebieden

• aandacht Natura2000 gebied (combinatie stikstofdepositie)

• Agrarisch natuurbeheer

• Compensatie via GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)

• Uitrol 2021/2023 ( 90.000 ha) 10.000 ha omzetting natte natuur

• Transitie:

− natte teelten

− verhogen zomerwaterpeil (weidevogels)

− onderwaterdrainage

• vrijwillige stoppersregeling (onder andere opkoop van rechten) € 100 mln



Klimaatakkoord van 28 juni 2019
Landbouwbodems / vollegrondsteelt

• Opslag CO2 0,5 Mton in 2030 (1,85 mln ha moet CO2 gaan opslaan)

• Door

- toename van organische stof

- minder vorming lachgas

Duurzaambodembeheer: 

- organische stofgehalte

- bodemleven 

- bodemverdichting

(Bron: bodembrief 23 mei 2018 en Nationaal Programma Landbouwbodems 25 april 2019)



Meer 
vanggewassen/

groenbemester
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Klimaatakkoord van 28 juni 2019 
Landbouwbodems / vollegrondsteelt 

Landbouwgrond en 

veeteelt verweven



Agenda

• Klimaatwet:

− sector akkerbouw/veeteelt

− veenweidegebieden

− melkvee

− akkerbouw

• PAS:

− uitspraak Raad van State

− commissie Remkes

− brief 4 oktober 2019

− IPO 8 oktober 2019

• Kringloop: 

− visie minister

− rapport Maij

− inhoud kringloop en pacht

• Conclusie: 

− Op koers, situatie van het bedrijf



Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Wet Natuurbescherming 16 december 2015

− Vervangt: Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet

− Vergunning nodig voor activiteit die kan leiden tot schade aan Natuur2000 gebied

− stikstofdepositie (uitstoot en neerslag)

o slecht voor planten op voedselarme grond

o verzuring van bodem

ARTIKEL 6 Habitatrichtlijn



Programma Aanpak Stikstof (PAS)

• 166 gebieden  (118 Remkes)

• Vogelrichtlijn 1979 

• Habitatrichtlijn 1992  (artikel 6) 

Regelen

- soortenbescherming

- gebiedsbescherming



Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vereenvoudiging vergunningverlening (Wet Natuurbescherming)

PAS: rekeninstrument AERIUS en AERIUS Calculator

- Vergunningaanvraag: 

- berekening uitstoot en neerslag van stikstof

- welke claim activiteit legt op beschikbare ontwikkelingsruimte

- Melding voor activiteit minder stikstofdepositie dan grenswaarde



Programma Aanpak Stikstof (PAS)

• Raad van State 29 mei 2019

• Oordeel rechter: Programma Aanpak Stikstof (PAS) is geen basis voor toestemming voor activiteiten

Waarom niet?

Vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast 

toestemming geven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden is niet mogelijk (geen voorafje)



Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De reden van het waarom niet?

Mei 2017 vragen aan het Europese Hof van Justitie: 

• Voldoet het PAS aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn? 

• Europese Hof (november 2018) positieve gevolgen van de maatregelen moeten VOORAF vaststaan > 

PAS voldoet niet aan de voorwaarde.

Conclusie:

• Een streep door de vergunningen voor veehouderijen en vergunningen waarbij gebruik is gemaakt van het PAS

• Weiden van vee en bemesten van landbouwgrond: wel of niet vergunningsvrij?

Nee, vergunning want er staat niet vooraf vast of het naturagebied in de omgeving wordt aangetast.



Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland

Commissie Remkes: rapport 25 september 2019 “Niet alles Kan”.

Onderstaande teksten zijn (delen van) letterlijke citaten

• “door het Rijk gefinancierde – selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakemissies aan, 

die gerelateerd zijn aan de veehouderij, door

- gerichte verwerving of

- sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen in en nabij Natura 

2000-gebieden”.

• “blijvende veehouderijbedrijven versneld moet worden ingezet op toepassing van de ‘best environmental means’ 

(praktijk en techniek) door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring ……. in een Besluit emissiearme 

bedrijfsvoering)………………”

• Economische levensduur:

“Deze beperking in het innovatieklimaat geldt in alle sectoren, maar bovenal in de veehouderij waar ook nog 

eens een lange afschrijvingstermijn voor stalsystemen geldt. Daardoor worden de mogelijkheden om emissies 

te verminderen niet optimaal benut, en ontwikkelt de emissiereductie zich niet snel genoeg”.



Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland (Vervolg Remkes)

• Circulaire landbouw: 

- extensivering land gebruik bij natuur (het creëren van bufferzones met natuurinclusieve landbouw)

- beloning agrarische ondernemers

Gebieden: veenweidegebieden en intensieve veehouderij

Oplossing: transitie naar natuurinclusieve landbouw: fonds

• Afroming 118 Natura 2000-gebieden (behoud- en herstelopgave)

- Hoe:

1. Wijziging /intrekking  bestaande vergunningen. 

Alleen als dit de enige passende maatregel is  en onderdeel van generiek beleid voor gebied of 

sector)

2  Vigerende vergunningen: afroming van niet-benutte (latente) vergunningsruimte

• Maar… vergunningen voor PAS 2015 terugnemen (van latente ruimte) is lastig (aantasting van bestaande rechten).



• Beweiden is een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. 

• Beheerplan nader beleid (geen generieke regeling)

• Beweiden in samenhang met bedrijf beoordelen en vergunning

• Nader advies eind van 2019 (handhaven gedogen)

Tijdlijn: rapport beweiden Habitatrichtlijn

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland (Vervolg Remkes)

25 september 2019 eind 2019 mei 2020



Brief 4 oktober 2019

Inhoud

1. Stikstofreductieplan 

2. Versnelling, intensivering en uitbreiding zitten van tot 2030 geplande maatregelen die stikstofreductie opleveren

3. Maatregelen voor natuurherstel

4. Maatregelen gericht op een structurele verlaging van de stikstofuitstoot in alle sectoren

5. Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak

6. Mogelijkheden voor de natuur, bijvoorbeeld 

• het aanleggen van bufferzones

• zoneringsmaatregelen

• ruimte voor natuur inclusieve landbouw

• boerennatuur

• de aanleg van ‘klimaatbossen’

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland Minister Schouten



• Toestemmingverlening 

Intern salderen toestemming vanaf 11 oktober 2019

Het gaat om de feitelijk gerealiseerde capaciteit passend binnen de vergunde situatie

• Uitzondering op stalcapaciteit:

1. nog niet volledig gerealiseerd, maar aantoonbaar stappen

2. nog niet aangevangen, maar aantoonbaar onomkeerbare (investerings-)verplichtingen 

aangegaan;

3. noodzakelijk voor de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld 

bedrijfsverplaatsing in het kader van natuurherstelmaatregelen); 

4. projecten en plannen ten aanzien van/ten behoeve van wegen, vaarwegen, spoorwegen en luchtvaart, 

woningbouw, duurzame energieopwekking en energieprojecten van nationaal belang dan wel projecten 

noodzakelijk in het kader van de nationale veiligheid of militaire activiteiten. 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) - Minister Schouten



Extern salderen 

Voorwaarden eerst vastleggen met provincies en gemeenten.

• Uitgangspunt vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit, inclusief een generiek afromingspercentage van 30%.   

Doel feitelijke reductie van de stikstofdepositie.

• Uitgangspunt dier- en fosfaatrechten vrijwillig opkopen en via externe saldering innemen.

• (mede)overheid initiatiefnemer bij extern salderen opkoopt, bronmaatregel  dier- en/of fosfaatrechten innemen en 

doorhalen

• Deelnemers van de stoppersregeling, Actieplan Ammoniak en de warme sanering varkenshouderij geen externe 

saldering

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland Minister Schouten



• Wetswijziging (extern salderen):

innemen  dier- en fosfaatrechten bij externe saldering tussen private partijen na wetswijziging

Meststoffenwet, Nitraatrichtlijn!, misbruik bevoegdheid

• Wijziging Meststoffenwet (pachtproblematiek?)

− Peildatum aantal dier- en/of fosfaatrechten 4 oktober 2019  op naam van bedrijf RVO 

− Voorwaarde: wetswijziging extern  salderen

− Overleg rijk en provincies: wat te doen met vrijkomende stallen

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland Minister Schouten



Melkveehouderij versneld  grondgebondenheid

Eerst: Natura 2000–gebieden grondgebonden

Stoppers: Vrijkomende grond beschikbaar voor kringlooplandbouw (grondbank?)

• Extensieve melkveehouderij: koe in de wei 

- een kleinere stikstofuitstoot,

- grote bijdrage aan landschap en biodiversiteit

- maatschappelijk waardering 

• Intensieve veehouderij: 

− voer-mest-kringlopen sluiten 

Voer: uit reststromen en uit gewassen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie

Emissie van ammoniak verminderen: dunne en dikke fractie scheiden en mest zo snel mogelijk uit de stal

Innovatie: stallen versneld afschrijven en nieuwe innovatieve stalsystemen

.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland Minister Schouten



Gebiedsgericht stoppers ruimte voor blijvers. Vrijwillige sanering  uitgangspunt

Doel?

Bronnen stikstofuitstoot in omgeving van Natura 2000-gebieden wegnemen:

Hoe?

- boerenbedrijven gericht, slim en warm saneren

- voorrang ‘piekbelasters’ (bedrijven met een hoge emissie) 

Andere doelen?

Oplossen overbelaste geursituaties, overschrijdingen van grenswaarden fijnstof en permanente verbetering van 

luchtkwaliteit.

Innovatiekracht blijvers: investering in nieuwe emissiearme stallen 

(voorwaarden dierenwelzijn verbeteren en mest een waardevol product: nader beleid eind 2019)

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland Minister Schouten



Inhoud Provincie-beleid (IPO 8 oktober 2019)

− intern salderen kan

− extern salderen (ammoniakrechten overdragen): na spoedwet innemen dier- en fosfaatrechten en gebiedsgericht

− verschil vergunning en gerealiseerde capaciteit (Minister)

− extra: verschil gerealiseerde en niet gebruikte capaciteit (latente ruimte)

− of: stikstofruimte tussen dier- en fosfaatrechten per 8 oktober 2019 en vergunning vervalt?

Intern salderen: peildata rundvee per 1 januari 2018 (of 1 maart 2017?)

Vergunning volmaken, zonder salderen (intern of extern)

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Provincie



• Geen extra regels/verschil tussen het rijk en de provincie

• Opschorten IPO-regels (8 oktober 2019): Provincie Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland (landbouwdeel)

• Geen opschorting in Utrecht/Flevoland

Effect opschorten:

− intern salderen op boerderij

− extern salderen (was en is niet mogelijk)

− stalbezetting t.o.v. vergunning?

− geen vergunningaanvraag

Zuid-Holland: depositie Natura2000-gebied: 

intern salderen, extern salderen aanhouden (januari 2020 wet?), compenseren

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland



Herkomst van de stikstofdepositie 

- 60% van de totale stikstofdepositie; 

42% vanuit de landbouw en

20% vanuit overige bronnen (zowel NH3 als NOX). 

- 30%  van de totale stikstofdepositie uit het buitenland (gelijk verdeeld over NH3 als NOX) en vanuit de 

zeescheepvaart Noordzee

- 10% onverklaarbaar 

Conclusie:

- relatief veel import

- meer export (stikstofdepositie ammoniak en van stikstofoxiden ruim 3 tot 4 keer meer exporteert)

(rapport TNO, 2019)

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Nederland



Agenda

• Klimaatwet:

− sector akkerbouw/veeteelt

− veenweidegebieden

− melkvee

− akkerbouw

• PAS:

− uitspraak Raad van State

− commissie Remkes

− brief 4 oktober 2019

− IPO 8 oktober 2019

• Kringloop: 

− visie minister

− rapport Maij

− inhoud kringloop en pacht

• Conclusie: 

− Op koers, situatie van het bedrijf



Kringloop 

Visie Landbouw Natuur en Voedsel (waardevol en verbonden)

Realisatieplan

Uitvoering beleid 2020:

- Verdienvermogen

- Bodem

- Mest

- Gewasbescherming

- Pacht

- Transitie naar kringlooplandbouw: komt uit het klimaatakkoord, Urgenda-vonnis



Kringloop

• Wetsvoorstel Mededingingswet (samenwerken landbouw)

• Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken (ACM: tijdig betalen, afzeggen order, verbod marketingbetaling)

• Bedrijfsovernamefonds jonge boeren (borgstelling voor duurzame ontwikkeling, kamerstuk 35000XIV nr 70)

• Ontwikkeling meetmethoden bodemkwaliteit (Nationaal Programma Landbouwbodems, kamerstuk 30015 nr 58)

• Pachtwet (kamerstuk 27.924 nr 73)

• Nieuw mestbeleid: voer-mestkringloop (2030) 

• Toekomstvisie Gewasbescherming (weerbare planten, teeltsystemen, combinaties boslandbouw/teelt en strokenteelt)



Kringloop
Rapport Maij

1. Taak overheid: - (Europese) subsidies 

- heffing ongeprijsde milieu- en klimaateffecten CO2 heffing

- vergoeding ecosystemen

- transitiefonds

- Holland-merk (streek/lokaalproduct)

- marges in keten transparant

2. Kennis: adviseurs accrediteren en onafhankelijk

3. Samenwerken landbouw:  - langetermijncontracten (incl. risicoverdeling)

- standaardcontracten in- en verkoopvoorwaarden

tijdige betaling

- voorwaarden kringlooplandbouw bij verkoop en pacht (incl. 

overheid)

- samenwerken in keten (mededingingswet)

4. Financiering: alleen financieringen die voldoen aan duurzaamheidseis



Kringloop
Pacht

Pachtbrief Minister Schouten 22 maart 2019

• LNV-visie: pacht geen belemmering, maar bevorderen kwaliteit bodem

Inhoud brief:

1. Standaard lange pacht (i.p.v. korte pacht)

2. Ontmoediging kortlopende pacht: alleen in specifieke gevallen, max. prijzen (reguliere pacht), prijstoets, 

aanbiedingsplicht aan pachter

3. Eisen bodemgesteldheid: beheervoorwaarden (meetinstrumenten)

4. Einde ongeoorloofde onderpacht

5. In stand houden reguliere pacht (temperen fluctuatie in pachtprijs)

6. Handhaven teeltpacht

7. Loopbaanpacht (25 jaar tot AOW-leeftijd)



Agenda

• Klimaatwet:

− sector akkerbouw/veeteelt

− veenweidegebieden

− melkvee

− akkerbouw

• PAS:

− uitspraak Raad van State

− commissie Remkes

− brief 4 oktober 2019

− IPO 8 oktober 2019

• Kringloop: 

− visie minister

− rapport Maij

− inhoud kringloop en pacht

• Conclusie: 

− Op koers, situatie van het bedrijf



Op koers, situatie van het bedrijf



Op koers, situatie van het bedrijf
Land- en tuinbouw

Minder dieren? 

Minder bedrijven? 

Betekent: nieuwe teelten, andere manier van produceren, aandacht voor dier en biodiversiteit? 

Voorwaarden kredietbeleid bank: 

• duurzaamheid (duurzaamheidsmatrix?)

• rentekorting (0,5%) investering duurzaamheid en biodiversiteit

• grondgebondenheid, vermindering uitstoot broeikasgassen, ammoniakemissie,

stikstofbodemoverschot en aandeel in natuur en landschap



Op koers, situatie van het bedrijf
Landbouw

• Wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven 2018/19, 35247 nr 4.

• Wetsvoorstel Mededingingsrecht 26 juni 2019 (kartelverbod)

samenwerking in het kader van de GLB en GVB: knelpunten landbouw en visserij

- coöperaties, aankoop – en afzetorganisaties, afzetzekerheid

knelpunt: fosfaatregelgeving

• Nieuw GLB: taak en verantwoordelijkheden producenten

• Emissiereductie veehouderij

- implementatie broeikasgasreductie per bedrijf: monitor carbon footprint monitor

- overheid rekent af op grond van monitor per bedrijf (koolstofvoetadruk CO2 uitstoot);

- koolstofvastlegging in bodem



• Koolstof (CO2) vastleggen in natuur, bomen, gewassen en landbouwgrond.

• Biomassa: diervoer en grondstof voor energie, materialen en chemie.

• Gesloten kringlopen, grondgebonden 2050  (visie Kabinet “waardevol en verbonden (2018))

• Kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen: regionaal, nationaal of internationaal

• Akkerbouw, veeteelt en tuinbouw gebruik in gezamenlijke keten.

Hoe?

Mestverwerking, voedselmix, KAS als energiebron

Alternatiefmogelijkheid: volumebeperking

Op koers, situatie van het bedrijf
Landbouw



Broeikasgasreductie per bedrijf:

− Dier en voeding: levensduurverlenging, voer

− Mestopslag en bemesting: stalaanpassing, methaanoxidatie opslag, 

mono vergisting, gras vervangen door klaver

− Bodem en gewas: minder scheuren gras, vanggewas inzaai na oogst

− Energiebesparing: voorkoelers, verlichting, zon-PV en windmolens

Vastleggen CO2

- Verstrekken landschapsstructuren (houtwal)

Duurzame producten:

- Duurzame zuivel: hogere prijs zuivel met lagere carbon footprint

Op koers, situatie van het bedrijf
Veehouderij



Op koers situatie van het bedrijf

• Innovatie:  gebruik Kia

• Herbezinning mestwetgeving (2018): sluiten van kringlopen, buurtcontracten, evenwichtsbemesting (2020)

• Erkenning EU mest als groene vervanger voor kunstmest

• APK-stallen, opwekking duurzame energie

• Pachtwijziging: langjarig relatie verpachter en pachter en duurzaam bodembeheer

• MIA/Vamil toegankelijk maken voor broeikasgas reducerende maatregelen

• GLB/POP: maatregelen voor klimaatvriendelijke melkveehouderij

• Nationaal Strategisch Plan (grondslag voor nieuwe GLB)



Op koers situatie van het bedrijf

Veenweidegebied:

• Opgave voor land en landgebruik gezamenlijk uitwerken: agrariërs, banken en overheid

• Uitwerking via nieuw GLB (Nationaal Strategisch Plan)

nieuwe financiering en verdienmodellen:  m.b.v. biodiversiteitsmonitor

• Verwaarding van CO2 -credits uit het gebied te halen

• Stimulering emissies terug te dringen

• Beperking intensieve vormen landgebruik (6 megaton CO² reductie)



Op koers situatie van het bedrijf

• 1,85 mln ha landbouwgrond: reductie in 2030 0,5 Mton CO2

• Bodembrief 23 mei 2018

• Brief Nationaal Programma landbouwbodems 25 april 2019

Hoe? 

1. Pluspakket koolstofvastlegging in bodem GLB

2. Bodemlabels voor alle landbouwgrond (hoeveel koolstof, bodemvruchtbaarheid)

3. Productie en afzet van eiwitrijke gewassen  (sojabonen, kapucijners, linzen, bonen, kikkererwten)

4. Productie van gewassen (koolstofvastlegging: wintergraan, graszaad en winterkoolzaad)

5. Organisch bodemverbetering: kunstmest vervangen (dierlijke / menselijke mest)

6. Nieuw pachtbeleid  Standpunt herziening pachtbeleid. (Kamerstuk 27924, nr. 73). 

7. Precisielandbouw (dosering meststof: 50% van de grond)

8. Minder bodemdruk (lichtere machines)

9. Mestopslagcapaciteit





Pauze (ca. 10 minuten)



Een blik op het nu en de 
toekomst van de landbouw

Hans Huijbers
Alfa Accountants en Adviseurs - najaar 2019





Wereldbevolking
Wereldbevolking groeit 





Klimaatverandering





Vluchtelingenstroom



Landhonger





Grachtengordel 



• Samenwerkingsverband public affairs
• Gezamenlijk bureau in Den Haag
• Belangenbehartiging in Den Haag 
• Faciliteert samenwerking organisaties 



Hun agenda

•Dierenaantallen

• Intensieve teelsystemen/chemie/gewasbescherming

•Wetlands (veenweide)















Nederland… 
één grote stad



We staan op een kruispunt





>

Gesloten ketens en smallstream concepten groeien

B. GESLOTEN 
KETEN

A. VOLUME 
MARKT

D. EXCLUSIEVE 
KETEN C. NICHE MARKT

B. GESLOTEN 
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MARKT
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KETEN C. NICHE MARKT

2013 2023

31

1

2

1

2
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Invloed
CONSUMENT
Verwachte
SCHAARSTE
Ketens willen ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

33%
50%

9% 8%

41% 33%

15% 11%



Vier ‘basis’ samenwerkingsmodellen

I. LOSSE SCHAKELS

TUSSEN-
SCHAKEL

SUPERMARKT
-ORGANISATIE

BOEREN / 
TUINDERS
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TUSSEN-
SCHAKEL

SUPERMARKT
-ORGANISATIE

BOEREN / 
TUINDERS

IV. DIRECTE SAMENWERKING

II. SUPPLY PARTNERS

III. INTEGRALE SAMENWERKING

SUPERMARKT
-ORGANISATIE

BOEREN / 
TUINDERS

LOGISTIEK 
DIENSTVERLENE

R

KETENINTEGRATIE

BEPERKT

VERGAAN
D
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Nieuw 
gemengd 
bedrijf







Dank voor uw aandacht



Einde

Afsluitende borrel

Bedankt voor uw tijd en aandacht.

Heeft u vragen?

Wij staan altijd voor u klaar!


