


















Garantiefonds
verzakkingen 
veenweiden en 
‘meer pilots’ 
Bossen en bomen 
pilots en 
grondverwerving 
nieuw bos 

AS
Campagnes voedsel 
(eiwit en 
verspilling) 

FNLI, CBS, 
Voedingscentrum 

10 mln / jr Onderdeel prioritering 
binnen lopende 
opdracht? 

Innovatie-impuls cf 
agenda
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Proces en tabel

Sommatietabel in bijlage I geeft een overzicht van hetgeen de indieners wenselijk vinden.
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Bijlage I Totaaloverzicht ‘Ingediende ideeën en wensen”

Bijdragen en ideeën (incl indieners) van financiële wensen

Werkgroep Indiener en 
thema’s 

Totale 
investering / 
investering 
per jaar (in 
mln €) 

Bijdrage van 
‘niet 
rijkspartijen’

Onderbouwing 
in termen van 
aantallen / ha 
/ … (p*q) 

Veehouderij 

)

Glastuinbouw
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Landbouwbodems 
& teelten

Veenweiden

Bossen en bomen  

 

Consumptie NGO’s (publieks 
campagne eiwit 
vervanging)

5 mln 2019, 3 
mln in 2021

Wg consumptie 
(campagnes VCN, 
cf Nix18)

10 mln / jaar Deelname 
private 
partijen

Innovatie* 
(overlapt met 
veel andere 
claims, deel is 
gericht op 2050, 
deel op 2030) 
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Kennis- en Innovatie Agenda 

Klimaat, Landbouw en

Landgebruik

Werkgroep Innovatie

Versie: 6 

Datum: 21 november 2018

Sfeerbeeld: Mensen willen eten, comfortabel wonen 
en werken, en mobiel zijn in een prettig landschap. 
Dit betekent voedsel, veevoeding, biomassa
(chemie, materialen, en energie). Emissiereducties 
in de Landbouw moeten aan deze beelden bijdragen.
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1. Omgeving en Doel
Het klimaatverdrag van Parijs is een keerpunt voor de aanpak van het klimaatprobleem. De 
ondertekenaars hebben uitgesproken dat ze de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 
graden Celsius zullen beperken met als ambitie te streven de opwarming te beperken tot 1,5 graad 
Celsius. De Europese Unie heeft namens alle lidstaten harde toezeggingen gedaan om de uitstoot 
van broeikasgassen in 2030 met minstens 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Het kabinet 
Rutte III legt de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. Maatregelen in Nederland 
zijn gericht op een reductie van 49% in 2030, en op 80% tot 95% in 2050. 

In het document “Bijdrage van de sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor de 
hoofdlijnen van het Klimaatakkoord” is afgesproken dat in het najaar van 2018 een uitgewerkte 
Agro-kennis- en innovatieagenda voor het Klimaatakkoord wordt opgesteld. Daarnaast wordt voor 
het totale klimaatakkoord gewerkt aan een integrale kennis en innovatieagenda (IKIA), waarin de 
kennis- en innovatie-opgaven voor alle sectoren zijn opgenomen. Dit document geeft invulling aan 
de paragraaf landbouw en landgebruik binnen de IKIA. 

De Nederlandse agrifood-sector is mondiaal toonaangevend op het gebied van een efficiënte 
voedselproductie. De gefabriceerde producten hebben een relatief lage carbon footprint per 
eenheid product. Een impuls op het gebied van onderzoek en innovatie is echter nodig om te 
komen tot klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen. Onderzoek dient al de 
komende jaren inzicht te verschaffen in de reductiemogelijkheden per 2030 en in het gewenste 
voedselsysteem vanaf 2050. Daarbij dient ermee rekening te worden gehouden dat de transitie 
veel tijd zal vergen. Er zijn veel fysieke investeringen nodig in meer efficiënte en duurzame 
systemen. Ook de sociale component van gedragsverandering bij ketenpartijen en consumenten is 
van belang. Deze sociale component gaat verder dan landbouw en landgebruik. Immers: gedrag en 
consumptie beïnvloedt ook chemie, zware industrie en mobiliteit, en is daarmee van invloed op 
emissies in die sectoren. De sociale component en gedragsverandering moet dus ook in de 
overkoepelende IKIA aan de orde komen. 

Voor deze KIA is gebruik gemaakt van een aantal uitgewerkte deelstukken: i) Voor de 
doorbraaktechnologieën de rapportage van de werkgroep innovatie van de sectortafel Landbouw en 
Landgebruik, ii) voor het praktijkrijp maken de kennis en innovatie agenda voor het thema klimaat 
van de topsector A&F, en iii) voor implementatie in de praktijk de aanzetten uit de
klimaatenveloppe.

Nieuw is dat de KIA en IKIA een missiegedreven aanpak1 kennen, conform Mazzucato. Kern hierin 
zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs)2. De ambitie, 95% emissiereductie, 
is een enorme opgave. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over wat Nederland 
zelf wil ontwikkelen en vooral wat niet, en dat alle bronnen van innovaties moeten worden benut: 
Universiteiten, TO2-instituten, grote bedrijven, en het MKB.

1.1 Doelstelling
Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te kunnen realiseren is kennis en innovatie essentieel. 
Omdat ontwikkeling van kennis en innovatie en de daarop volgende implementatie tijd kost is 
tijdigheid belangrijk. De KIA omvat het volledige innovatieontwikkelingstraject, van TRL 1 
(nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek) tot en met TRL 9 (een nieuw product of 

1 Het regeerakkoord van Rutte III beschrijft dat deze aanpak voor het geheel van onderzoek en ontwikkeling 
gaat gelden. De aan het klimaatakkoord gerelateerde onderwerpen lopen in dit proces ongeveer een jaar voor.

2 Een missie 1) Is moedig, inspirerend en met brede maatschappelijke relevantie, 2) Heeft een heldere 
richting: doelgericht, meetbaar, en tijdsgebonden, 3) Beschrijft ambitieuze maar realistische acties in 
onderzoek en innovatie, en 4) Is interdisciplinair, intersectoraal en multi-actor innovatie.
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proces in de markt). De KIA moet daarom ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van 
doorbraaktechnologie (TRL 1 t/m 3), het toepasbaar maken van de doorbraaktechnologie (TRL 4 
t/m 6) en grootschalige implementatie in de praktijk (TRL 6 t/m 9). Belangrijk hierbij te realiseren 
dat, gezien de reductieopgaves voor 2030 en 2050, in dit document geen sprake is van 
volgtijdelijkheid. Om de doelstellingen van 2030 te realiseren is nadruk op de TRL-niveaus 5 t/m 9
nodig, maar ook dat vraagt voor een deel nog nadere uitwerking en onderbouwing op de TRL-
niveaus 1 t/m 4. Parallel daaraan dient versterkt te worden ingezet op de TRL-niveaus 1 t/m 4 om 
de lange termijn opgave (2050) te kunnen realiseren. 

Deze KIA richt zich op de opgaven binnen de Nederlandse landsgrenzen, maar heeft nadrukkelijk 
oog voor de ketenopgave (waarbij delen zich zullen afspelen buiten de Nederlandse landsgrenzen). 
Deze KIA zal zich zowel richten op (directe en indirecte) vermindering van emissies, op het 
vergroten van negatieve emissies (vastlegging van koolstof maar ook energieopwekking in het 
landbouwsysteem), alsmede anticiperen op veranderend consumptiegedrag en lange termijn
productiedoorbraken. De KIA heeft als doel bij te dragen aan drie ambities: 

1. Reductie van 49% in 2030 en 80% tot 95% in 2050 van emissies van broeikasgassen in
Nederland en de bijdrage van de primaire productie daarin, waarbij de ambitie is lock-ins te
voorkomen.

2. Sterke reductie van emissies op het niveau van de gehele agrofood keten zowel binnen als
buiten Nederland.

3. Optimalisatie van productie en gebruik van biomassa, te beoordelen aan de hand van:
versterking van biodiversiteit in agrarisch gebied, verbetering bodemkwaliteit en -vitaliteit,
optimaal landgebruik inclusief klimaatadaptatie, minimale emissies en minimale verspilling.

1.2 2030 
De benodigde technieken om de 2030-doelstellingen te realiseren zijn deels ontwikkeld. Om de 
doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren moeten deze technieken echter nog wel rijp,
(economisch) duurzaam, en vooral robuust worden gemaakt (TRL 4-6). Daarna moet er gezorgd 
worden voor implementatie in de praktijk, zodat de technieken ook daadwerkelijk grootschalig 
worden toegepast TRL (7-9). De implementatie bestaat bijvoorbeeld uit demonstratie en pilots, 
netwerken, start-ups en spin-outs, met zorg voor voldoende gekwalificeerde mensen. Ook dit 
onderdeel maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de agenda. Daarnaast is verdere verankering van 
de kennis nodig door ook op de 2030-onderwerpen fundamentele bases te leggen (TRL 3).

1.3 2050 
Om de Nederlandse ambities voor het klimaatverdrag in 2050 te kunnen realiseren moeten 
doorbraaktechnologieën voor landbouw en landgebruik c.q. voedsel- en biomassaproductie worden 
ontwikkeld (TRL 1-3). De terreinen waarop deze technieken ontwikkeld moeten worden zijn in deze 
kennis- en innovatieagenda aangegeven. 

1.4 Externaliteiten
Bij de uitwerking van de kennis en innovatieagenda is grotendeels uitgegaan van de huidige positie 
van de landbouw en het landgebruik. Het is belangrijk er bewust van te zijn dat naar 2050 veel 
hierin kan veranderen. Navolgende speelt hierbij: 

Door klimaatverandering zullen waterbeschikbaarheid en daarmee landbouwproductie in
verschillende gebieden met nieuwe onzekerheden te maken krijgen,
Adaptatie en mitigatie: wereldwijd zal de landbouw de emissies moeten verminderen en
zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat,
Verandering in en de behoefte en beschikbaarheid van biomassa; bijvoorbeeld door
toenemende welvaart en rijkdom in o.a. China of door verandering in diëten, door de
transitie naar biomassa als basis voor de chemie,
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Alternatieve productietechnieken voor eiwitten voor humane consumptie zullen worden
ontwikkeld,
Naar verwachting zal ook de blauwe ruimte meer en meer benut gaan worden voor de
productie van biomassa ten behoeve van materialen, brandstof, eiwit, voedsel en als
“koolstofsink”.
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2.4 Carbon Footprint consument halveert (in food en non-food, ook 
internationaal) door aankoopkeuzen in 2050

De basisgedachte dat de mens kan blijven doen wat hij/zij deed, want het wordt immers duurzaam 
gemaakt, houdt geen stand. Consumentengedrag is uiteindelijk bepalend voor het realiseren van 
de doelstellingen in deze KIA. Maar hoe kan het consumentengedrag worden beïnvloed. In deze 
MMIP wordt kennis en innovatieontwikkeld om de broeikasgasemissies te verlagen door het gebruik 
van producten te beïnvloeden. 

2.4.1 Alle consumenten maken de klimaatvriendelijkste keuzes in 2050.
Er is behoefte aan onderzoek dat de mogelijkheden in beeld brengt om prikkels te organiseren en 
beweging te creëren. Het gaat hier om 

a) Dieper inzicht in de mechanismen van de menselijke psyche
b) sociaalwetenschappelijk onderzoek naar gedragsverandering
c) economisch onderzoek over het organiseren van marktprikkels.

Er is behoefte aan een betere informatievoorzieing naar de consument, zodat keuzes beter 
gemaakt kunnen worden.

d) Ontwikkelen en opzetten van een systeem van een robuust systeem voor
groepsgewijze emissieprint per productgroep in 2030,

e) Doorontwikkeling en vervolmaking van een volledig systeem in 2050.

2.4.2 De gezonde voedselkeuze wordt ethisch gerelateerd aan 
grondstofkeuzes (waarom van preferentie in bodemgebruik: food of 
non-food).

Er is meer inzicht nodig in

a) beïnvloeding van de emissies door productie en consumptie van voeding en
consumptiegoederen in het algemeen

b) beïnvloeding van diensten (transport, mobiliteit, huisvesting, maar ook recreatie).
c) Welke incentives er zijnvoor producenten (besparing, verdienmodellen, business cases)
d) En welke incentives er zijn voor consumenten (beprijzing, true pricing, etc.).
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Agenda en stukken WG voedselverspilling
Datum: dinsdag 27 november 2018 12:56:24
Bijlagen: WG Voedselconsumptie - def DRAFT- 271119vs1.pdf

WG Voedselconsumptie - def DRAFT- 271119vs1.docx
Notulen wg VC 07112018.docx

Kijken jullie hier ook naar aub?

Van:  
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 10:24
Aan: @rabobank.nl' ;

@nzo.nl' ; @natuurenmilieu.nl' ; @lto.nl' ; @cbl.nl' ;
@ede.nl' ; @peelenmaas.nl' ; @fnli.nl' ;

@fnli.nl' ; @COV.nl' ; @vionfood.com' ;
@vionfood.com' ; @Consumentenbond.nl' ; @thefoodhub.org'

CC:  
Onderwerp: Agenda en stukken WG voedselverspilling
Beste Werkgroepleden,
Morgen hebben we de voorlopig laatste werkgroepvergadering bij RVO in Den Haag van 10-
13 uur in vergaderzaal 10.
Hierbij een draft versie van het stuk dat wij als werkgroep gaan opleveren.  en ik hebben
de stukken die we van jullie gekregen hebben geprobeerd zo goed mogelijk in het gewenste
format samen te voegen.
Willen jullie deze versie alvast goed doorlezen en controleren op:

Volledigheid
Fijn slijpen daar waar nodig
Kan iedereen achter acties staan

Ik zal in de loop van de dag nog een ge-update versie sturen ( in de tekst staat om welk deel
dat gaat)
Voor de volledigheid voeg ik de notulen nogmaals toe.
Agenda:
Welkom
Bespreken tekst op:

Volledigheid
Tekstueel fijnslijpen
Acties, kan iedereen daar achter staan

Tot morgen
Met vriendelijke groeten

Adviseur Agro en Food ketens
........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 | 3521 BJ | Utrecht
Postbus 8242 | 3503 RE | Utrecht
........................................................................
M 06 

@rvo.nl
http://www.rvo.nl
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6. Consumptie & keten

****

LS,

Hierbij de stukken en agenda ter voorbereiding voor de Klimaattafel Landbouw en landgebruik,
dd 5-12-2018.

De bijeenkomst zal in het teken staan van het concept Akkoord, dat de facto dan beschikbaar
moet zijn.

De betreffende bijlage geeft de laatste stand van zaken weer. Duidelijk is dat dit – qua vorm en
afspraken – op onderdelen nog ‘work in progress is’.
Zoals afgesproken, zullen  en  een (forse) redactieslag op stijl plegen op
aangeleverde teksten.
Voor WG Glastuinbouw is dit bv al gedaan.

Zo mogelijk sturen we u – met vast excuses voor de onmogelijkheid van deadlines – dinsdag
nog een meer recente en geredigeerde versie na.
Bij die versie pogen we ook een geschematiseerd overzicht van discussiepunten mee te sturen –
U leest goed: geen garantie hierop.

Vanuit enkele werkgroepen is nog geen inbreng ontvangen, die zal dan (deadline uiterlijk
maandag 12.00 uur) ter beschikking moeten komen van secretariaat om gegarandeerd in het
akkoord een rol te kunnen spelen.

Met vriendelijke groet,

 en  
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De betreffende bijlage geeft de laatste stand van zaken weer. Duidelijk is dat dit – qua vorm en afspraken – op 
onderdelen nog ‘work in progress is’.  
Zoals afgesproken, zullen  en  een (forse) redactieslag op stijl plegen op aangeleverde teksten.  
Voor WG Glastuinbouw is dit bv al gedaan. 

Zo mogelijk sturen we u – met vast excuses voor de onmogelijkheid van deadlines – dinsdag nog een meer 
recente en geredigeerde versie na. 
Bij die versie pogen we ook een geschematiseerd overzicht van discussiepunten mee te sturen – U leest goed: 
geen garantie hierop.  

Vanuit enkele werkgroepen is nog geen inbreng ontvangen, die zal dan (deadline uiterlijk maandag 12.00 uur) ter 
beschikking moeten komen van secretariaat om gegarandeerd in het akkoord een rol te kunnen spelen.  

Met vriendelijke groet, 

 en   
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@minez.nl>
Onderwerp: RE: reactie concept-bijdrage tafel landbouw-landgebruik (v29-11)

Dag allen,

Hierbij mijn opmerkingen:

’s.

.

Groet,

Van: @minez.nl> 
Verzonden: maandag 3 december 2018 16:01
Aan: lnv-kea @minlnv.nl>; @minbzk.nl>; 
DGMI @minienm.nl>; @minez.nl>;

@minez.nl>; @minez.nl>;
@minez.nl>; 

@minienm.nl>; @minez.nl>; 
@cultureelerfgoed.nl>; @minez.nl>;

 @minienm.nl>;
 @minfin.nl>; @rvo.nl>; 

@minez.nl>; @minez.nl>;
@minez.nl>; 

@minez.nl>; @minez.nl>;
@minez.nl>; )

@minez.nl>; @rvo.nl>; 
@minez.nl>; @minez.nl>; 

@minez.nl>; @minez.nl>;
@minez.nl>;

@minez.nl>;  AFEP @minfin.nl>; 
@minez.nl>; @minbzk.nl>; 

@minez.nl>; 
@minez.nl>

Onderwerp: reactie concept-bijdrage tafel landbouw-landgebruik (v29-11)

Zoals vanochtend in klankbordoverleg besproken, reply all
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Niet acceptabel voor het Rijk zijn wat mij betreft:

P26 derde alinea: naar verhouding 40-60 is niet akkoord, omdat dit kan worden gelezen
als acceptatie van 40% in 2050 met alle klimaatemissies die daarbij horen (in de
transitieagenda biomassa en voedsel werd dit gekoppeld aan (slechts) 50% reductie).
De rol van EZK bij de diverse acties onder Consumptie (niet duidelijk waarom EZK hier
wordt genoemd).

Ook op te brengen wat mij betreft:

Met vriendelijke groet,

10.2.e
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Contactpersoon klimaatopgave LNV
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Klimaat
06-
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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