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Inleiding
Dit introductiedossier geeft u inzicht in de opgaven van LNV,
uitgesplitst naar onderliggende dossiers.. Ook laat het de
keuzes zien die de komende periode in beleid en uitvoering
aan de orde zijn. Dit introductiedossier gaat nader in op de
risico’s en gevoeligheden. Vanwege de doorlooptijd is in dit
dossier nog geen rekening gehouden met de recente
ontwikkelingen uit het Regeerakkoord. Wel vormt het een
basis voor de verdiepingsgesprekken die in de periode na
aantreden van het kabinet georganiseerd worden.
De recente ontwikkelingen uit het Regeerakkoord worden
in die gesprekken meegenomen.
In de inhoudsopgave staan de verschillende dossiers. Om de
breedte van het LNV-werkveld overzichtelijk te maken, zijn
voor elk dossier systematisch de kernpunten, gevoeligheden
en risico’s uitgelicht. Ook kunt u bij elk dossier verdiepende
informatie raadplegen.
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Kringlooplandbouw
Kernpunten
• Kringlooplandbouw biedt een integraal raamwerk voor de
verduurzaming van de landbouw. De Europese van-boertot-bordstrategie (zie verderop in dit document) komt qua
integraliteit en algemeen doel overeen met de visie op
kringlooplandbouw en is kaderstellend voor alle lidstaten.
• Om de verduurzaming te versnellen zijn in de komende
periode nodig: integrale KPI’s voor bedrijfsspecifieke
metingen en beloningen, doorbraken op cruciale dossiers
(mest, veevoer, reststromen) en versterking van het
verdienvermogen van boeren, waardoor ze kunnen
investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.
• Show, don’t tell. Experimenteren met nieuwe technieken en
samenwerkingsverbanden is de manier om de voortgang
erin te houden. De kunst is de resultaten van deze
experimenten in bestaand en nieuw beleid te verwerken.
Kringlooplandbouw raakt de kern van de landbouw: zonder
kringloop van nutriënten geen landbouw. Het gebruik van
kunstmest, de import van veevoer (soja met name) en
nieuwe technieken hebben geleid tot een mestoverschot en
andere problemen zoals fosfaatuitspoeling, stikstof en
afnemende biodiversiteit en bodemkwaliteit. Deze trend kan
doorbroken worden door het gebruik van kunstmest sterk te
verminderen en drijfmest uit te faseren en bewerkte dierlijke
mest centraal te stellen, samen met grondgebondenheid en
gebruik van reststromen in de veehouderij.
Kringlooplandbouw heeft op deze wijze gevolgen voor de
omvang van de veehouderij.

Kringlooplandbouw

Definiëring

De omslag naar kringlooplandbouw is ingewikkeld doordat
veel boeren geïnvesteerd hebben (en dus leningen hebben
uitstaan) in optimalisering van een bedrijfsvoering die juist
uitgaat van kunstmest, ‘goedkoop’ veevoer van buiten het
eigen bedrijf en koeien op stal (en vaak drijfmest). Daarnaast
is het voor de omslag nodig dat er geïnvesteerd wordt in
kennis over beweiden, graslandbeheer en bodembeheer. Bij
varkenshouders en pluimveehouders ontbreekt vaak het
netwerk of de infrastructuur (en werkt wetgeving niet altijd
mee) om vee te voeren uit reststromen. Het is dus zowel qua
financiën als qua kennis een grote stap. Bovendien hebben
bepaalde agrifoodbedrijven juist veel profijt van en belangen
bij een intensieve productie, doordat ze verkopen aan
boeren of relatief goedkope ‘grondstoffen’ afnemen van
boeren .

Daarom is het van belang om een integrale set aan KPI’s
(kritische prestatie-indicatoren) vast te stellen waarmee
overheid en bedrijfsleven de ombouw van het systeem
kunnen versnellen. Met een set KPI’s kunnen boeren zelf op
bedrijfsniveau sturen en kunnen zij ook beloond worden
voor de inspanningen die zij leveren. Om deze KPI’s vast te
stellen zijn er echter eerst politieke keuzes (en dito wetgeving) nodig op gebied van mest (o.a. grondgebondenheid),
veevoer en reststromen.
Tot slot, alleen in de praktijk ondervinden we wat werkt en
wat niet. Daar komen we achter door te experimenteren via
de tools die we ontwikkeld hebben: experimenteergebieden,
de Boerderij van de Toekomst en GLB-pilots. Zie ook de
projecten van medeoverheden, brancheorganisaties en

Kringlooplandbouw
De kern van de omslag naar kringlooplandbouw is dat de huidige keten verandert in een systeem met minimale
onnodige verliezen. Landbouw, tuinbouw en visserij worden onderdeel van een circulair voedselsysteem. Kringlopen
van grondstoffen en hulpbronnen worden op een zo laag mogelijk schaalniveau gesloten; regionaal, nationaal of
internationaal. Akkerbouw, veehouderij en tuinbouw gebruiken in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens. Het accent ligt op het sluiten van kringlopen van
nutriënten, water, energie, het voorkomen van afval en restproducten en het beperken van emissies naar bodem,
water, lucht. Gewasresten, voedselresten, procesafval en mest worden opnieuw benut of verwerkt tot nieuwe
producten.
Kringlooplandbouw speelt in op lokale omstandigheden: de agrarische functie maakt op duurzame wijze gebruik van
het bodem- en watersysteem en draagt waar mogelijk bij aan biodiversiteit. Zo wordt een vitaal systeem gerealiseerd.
Niet-grondgebonden sectoren worden zo veel als mogelijk emissieloos en sluiten de kringlopen door recycling van
reststromen zodat zij beperkte druk op natuur, landschap en woonomgeving opleveren.

Instrumentarium

Effecten
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bedrijven. Er ligt een schat aan ervaring en kennis. Nu is het
tijd om op te schalen door lering te trekken uit projecten en
ze op grotere schaal toe te passen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Kringlooplandbouw biedt een integraal raamwerk voor
verduurzaming van de landbouw, doordat het niet stuurt op
één onderdeel, maar stuurt op een veelheid aan factoren.
Kringlopen sluiten op zo laag mogelijk niveau alleen is niet
voldoende. Dierenwelzijn, biodiversiteit en een aantrekkelijk
en vitaal landschap zijn onlosmakelijk met kringlooplandbouw verbonden. Daarbij komt dat duurzame productie
alleen mogelijk is als er voor boeren een duurzaam verdienvermogen te realiseren is. Als gevolg van o.a. stijgende
kostprijzen en beperkte opbrengsten staat het verdienvermogen van veel boeren onder druk.

Kringlooplandbouw

Definiëring
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Stikstofproblematiek
Kernpunten
• De stikstofbelasting door ammoniak en stikstofoxiden op
de (beschermde) natuur in Nederland is al decennia te
groot. Dit heeft negatieve effecten op de natuurkwaliteit
en biodiversiteit.
• Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het
vigerende Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen basis
meer mocht vormen voor toestemmingverlening, omdat
behoud en herstel van de natuur met het programma
onvoldoende geborgd waren.
• In november 2019 kondigde het kabinet een stikstofregistratiesysteem en natuurcompensatiebank aan om (een
aantal) veiligheid-, woningbouw- en MIRT-projecten
doorgang te geven.
• Op 24 april 2020 kondigde het kabinet de structurele
aanpak stikstof aan met als hoofddoel: het realiseren van
een gunstige staat van instandhouding van de stikstofgevoelige natuur. De aanpak wordt vormgegeven langs drie
sporen: stikstofreductie, natuurherstel- en behoud, en een
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. Een deel van de
bronmaatregelen wordt momenteel al uitgevoerd.
• De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is per 1 juli
2021 in werking getreden. Hiermee worden de belangrijkste elementen van de structurele aanpak geborgd. Zo
bevat de wet drie resultaatsverplichtende stikstofreductiedoelstellingen, de opdracht voor het opzetten van een
programma van maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen en omgevingswaarden te halen en een
monitoring- en bijsturingssystematiek.
• Ondanks inzet van de structurele aanpak en stikstofwet
ligt er nog een aanzienlijke vervolgopgave op stikstof en
natuur. Het gaat dan onder meer om de invulling van de

Stikstofproblematiek

Definiëring

aangescherpte doelen uit de stikstofwet voor 2035 (74%
van de gebieden onder de kritische depositiewaarde); het
verder verbeteren van de staat van de natuur en borgen
behoud; en het feit dat vergunningverlening nog moeizaam op gang komt. Tegelijk staat Nederland ook voor
andere (internationale) verplichtingen, o.a. vanuit de
klimaat- en wateropgave. Oplossingen hiervoor zijn nauw
aan elkaar verbonden.
• Daarom zijn deze zomer twee beleidspakketten uitgewerkt, zowel een integrale gebiedsgerichte variant (o.a.
stikstof/natuur, klimaat en water) als een variant gericht
op het effectief terugdringen van stikstof. Hierbij is aan
PBL, RIVM en WUR gevraagd om de pakketten te duiden,
inclusief de relatie tot het ruimtelijke en gebiedsgericht
richten van instrumenten; sociaaleconomische consequenties en het toekomstperspectief voor de landbouwsector; en de mogelijkheden om in de stikstofaanpak een
slag te maken op doelbereik KRW.
• Op 12 november zijn de betreffende rapporten naar de
Kamer gestuurd. Op basis van die analyses zijn de
pakketten bijgesteld en ingebracht in de formatie.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Beperkte stikstofruimte: Doordat ongeveer 75% van de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden een te hoge
stikstofdepositie kent, heeft vrijwel ieder nieuw project
dat (een beetje) stikstof toevoegt potentieel een significant effect op de natuurkwaliteit. Door de beperkte
‘stikstofruimte’ kunnen veel projecten met stikstofdepositie dan ook niet of moeilijk een vergunning krijgen. De

Instrumentarium

Krachtenveld

druk op het creëren van ruimte zal hoog blijven, ook met
het oog op de wens voor economische ontwikkeling. De
mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt en vragen om
aanvullende stikstofreductiemaatregelen.
• Uitvoering van de maatregelen: Om de tussentijdse resultaatsverplichtende omgevingswaarden te halen, voldoende
ruimte voor economische ontwikkeling te realiseren en de
PAS-melders en meldingsvrije activiteiten te legaliseren is
het essentieel dat de bron- en natuurmaatregelen worden
uitgevoerd en voldoende effect sorteren. Dit vergt een
grote inspanning van sectoren, Rijk en provincies.
Tegenvallers zullen, zeker met het oog op korte termijn,
tijdig moeten worden bijgestuurd.
• Vervolgstappen: De komende periode zal bezien moeten
worden hoe de resultaatsverplichting voor 2035 moet
worden behaald en zullen eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn indien resultaten tegenvallen. Met name
extra stappen in de landbouwsector met mogelijk
ingrijpende gevolgen, liggen gevoelig. Dit brengt een risico
van verdere polarisatie met zich mee.
• Legaal houden PAS-melders en meldingsvrije activiteiten: Ten
tijde van het PAS had niet ieder project met een stikstofuitstoot een vergunning nodig. Wanneer een project in
een meldingsplichtige categorie onder een bepaalde
drempelwaarde viel (<1mol/ha/jaar), volstond een
melding. Een project in een meldingsplichtige categorie
met een depositie van <0,05 mol/ha/ja of een project van
een niet-meldingsplichtige categorie met een depositie <1
mol/ha/jaar zijn meldingsvrije activiteiten. Bij het ongeldig
verklaren van het PAS verviel voor deze projecten de
rechtmatige toestemming. Het kabinet-Rutte III heeft
ervoor gekozen de verantwoordelijkheid te nemen voor
het legaliseren van deze activiteiten.
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• Legalisatieprogramma: De Wet stikstofreductie en natuurverbetering geeft de opdracht om een legalisatieprogramma vast te stellen en de benodigde maatregelen voor
het legaliseren van de PAS-meldingen en meldingsvrije
activiteiten binnen drie jaar uit te voeren. Deze maatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak, het gaat
hierbij om de warme sanering van de varkenshouderij, de
maatregel gerichte opkoop (mgo), de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (lbv) en de extra
opbrengst van de maatregelen rond piekbelasters. De
legalisatieaanpak van de PAS-meldingen staat in het
legalisatieprogramma. De aanpak van de meldingsvrije
activiteiten wordt samen met de provincies verder
uitgewerkt door het Rijk en de provincies en zal daarna
ook landen in het legalisatieprogramma.
• Intern en extern salderen: Extern salderen is in de huidige
situatie een van de weinige juridisch geaccepteerde
instrumenten om voor projecten met stikstofdepositie tot
een natuurvergunning te komen (door de reeds vergunde
stikstofruimte optimaal te benutten). Politiek en maatschappelijk zijn er bezwaren geuit tegen salderen.
• Voor het vergunningvrij houden van beweiden en bemesten is
met provincies een gezamenlijke redeneerlijn ontwikkeld.
Deze redeneerlijn is inmiddels ook al ingebracht in
rechtsprocedures bij de Raad van State. Deze redeneerlijn
gaat er bij bemesten van uit dat er, doordat de mestnormering is aangescherpt vanaf de referentiesituatie, in de
meeste gevallen minder wordt bemest dan ten tijde van
de referentiesituatie. Er zijn echter enkele uitzonderingssituaties waarop deze algemene lijn niet van toepassing is.
In deze situaties vindt er mogelijk wel een depositiestijging plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Deze
gevallen worden in kaart gebracht. Op grond hiervan moet

Stikstofproblematiek

Definiëring

worden besloten op welke wijze significante effecten
gemitigeerd zullen worden. Daarnaast wordt er een
handreiking gemaakt waarmee agrariërs kunnen beoordelen of er sprake is van ‘voortgezet gebruik’. Voor
beweiden geldt dat dit een gunstig effect heeft op de
emissie ten opzichte van de situatie waarbij de dieren op
stal staan. Deze algemene lijn gaat echter niet op voor alle
diercategorieën. Ook voor deze gevallen moet worden
besloten op welke wijze significante effecten gemitigeerd
zullen worden.
• Er worden regelmatig kritische vragen gesteld over de
onderbouwing van de stikstofcijfers.
- Naar aanleiding van het verzoek van de minister van
LNV heeft het Adviescollege Meten en Berekenen
Stikstof op 15 juni 2020 in zijn eindrapport aan het
kabinet geconstateerd dat het Nederlandse meet- en
rekensysteem AERIUS voldoet voor de beleidsmatige
onderbouwing van het stikstof beleid en de vergunningverlening in Nederland, maar verbetering behoeft.
- Het Adviescollege geeft onder meer aan dat het gebruik
van AERIUS Calculator een verbeterslag verdient omdat
er sprake is van 1) een onbalans tussen het gewenste
detailniveau van berekenen en onzekerheid van het
rekenmodel en 2) ongelijke behandeling van verschillende typen emissiebronnen door het gebruik van
verschillende onderliggende rekenmodellen bij de
vergunningverlening.
- Het kabinet heeft in zijn reactie hierop aan de Tweede
Kamer (13 oktober 2020) aangegeven dat AERIUS
Calculator het beste beschikbare model is voor de
berekening van stikstofdepositie in Nederland. Het
kabinet vindt wel dat een verbeterd, robuust, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitlegbaar systeem en

Instrumentarium

Krachtenveld

een gelijkwaardige behandeling van verschillende typen
emissiebronnen belangrijk is. Het heeft daarom
onderzocht, in samenwerking met het RIVM en TNO,
wat de mogelijkheden zijn.
• In het onderzoek zijn de verschillende mogelijkheden voor
een afstandsgrens geïdentificeerd en zijn de gevolgen
zoveel mogelijk in beeld gebracht, zodat een keuze
gemaakt kon worden. Op basis van de resultaten van de
onderzoeken naar de verbetering van de AERIUS systematiek is besloten door het kabinet dat er een maximale
rekenafstand van 25 kilometer ingevoerd wordt voor
depositieberekeningen met AERIUS Calculator in het kader
van toestemmingsverlening Wnb. Op deze manier wordt
meer balans aangebracht tussen het gewenste detailniveau van berekenen en de onzekerheid van het rekenmodel en wordt een gelijkwaardige behandeling toegepast voor wegverkeer en overige typen emissiebronnen bij
toestemmingverlening. Hiermee wordt de meet- en
rekensystematiek voor stikstofdepositie in Nederland
verbeterd, robuuster en beter uitlegbaar (Kamerbrief 9 juli
2021). Binnen de 25 kilometerzone is de initiatiefnemer
verantwoordelijk voor effectieve mitigerende maatregelen. De stikstof buiten deze afstandsgrens, valtonder de
passende maatregelen van het structurele pakket die op
dit punt zekerheidshalve worden aangevuld.
• Op 15 juli 2021 kondigde het kabinet (Kamerstuk 35 334, nr.
158) extra passende maatregelen aan als extra waarborg
om (lokale) verslechteringen te voorkomen. Bij de
Miljoenennota 2022 werd hiervoor € 150 mln. gereserveerd.
• Het kabinet wil de uitvoering van dit besluit snel maar
zorgvuldig ter hand nemen. Naar verwachting kan de
maximale rekenafstand van 25 kilometer op 13 januari
2022 in AERIUS worden doorgevoerd.
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Aanpak stikstof deel Agro
Kernpunten
Al jaren daalt er in Natura 2000-gebieden te veel stikstof
neer (zie onderdeel Stikstofproblematiek). De landbouw
heeft hier een groot aandeel in door de uitstoot van
ammoniak.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De definitieve stikstofopbrengst van het huidige pakket
aan landbouwmaatregelen heeft een grote bandbreedte.
De maatregelen zijn gebaseerd op vrijwilligheid en zijn
afhankelijk van innovaties en afspraken met de sector.
Hierbij speelt de relatie tussen de overheid en de sectorpartijen een belangrijke rol.
• Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)
zijn stevige doelen neergezet voor de jaren 2025, 2030 en
2035. Het huidige pakket aan maatregelen is gericht op
2030. Voor het behalen van de doelstelling in 2035 is meer
nodig.
• De gewenste bijdrage van landbouw aan de stikstofproblematiek kan niet los worden gezien van opgaven op het
gebied van klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid, bodemen waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Aanpak stikstof deel Agro

Definiëring

Instrumentarium

Effecten
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Nationaal Kennisprogramma Stikstof
Kernpunten

verkend worden hoe je burgers actief kunt betrekken bij
het meten van stikstof via burgerwetenschapsprojecten.

• In Nederland is de aanpak van de stikstofproblematiek al
enkele decennia een veelvuldig besproken onderwerp in
de politieke arena. De afgelopen jaren heeft de discussie
zich ook gericht op het wetenschappelijk instrumentarium
dat het stikstofbeleid onderbouwt. Dit heeft geleid tot
verschillende reviews, waaronder het instellen van het
adviescollege Meten en Berekenen Stikstof onder
voorzitterschap van Leen Hordijk.
• Een van de adviezen van het adviescollege was het
opzetten van een Nationaal Kennisprogramma Stikstof
(NKS). Dit advies is opgevolgd en het NKS heeft als doel
om een transparante en wetenschappelijk robuuste
onderbouwing te bieden voor het huidige en toekomstige
Nederlandse stikstofbeleid.
• Het NKS zorgt voor de uitvoering van onderzoek, houdt
overzicht en is het coördinatiepunt om de kennisopdrachten efficiënt en in samenhang uit te zetten. Hierbij
werkt LNV samen met de verschillende beleidsdirecties
binnen LNV, het ministerie van IenW en de provincies. De
coördinatie is er ook op gericht om de werkzaamheden
van de verschillende kennisinstellingen goed op elkaar aan
te laten sluiten.
• Naast de versterking van de wetenschappelijke onderbouwing dient het NKS het maatschappelijk draagvlak ten
aanzien van het meten en rekenen aan stikstof te
vergroten. De communicatie zal geïntensiveerd worden,
ook om de transparantie te vergroten. Stakeholders zullen
actief worden betrokken, onder meer door het instellen
van een klankbordgroep die vanuit verschillende maatschappelijke perspectieven reflecteert op het NKS. Ook zal

Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

een modelensemble voor de berekeningen in stikstofdepositie ingevoerd kan worden en in de tweede plaats zal
de nauwkeurigheid wel verbeteren, maar waarschijnlijk
niet spectaculair. Bovendien is een zekere vorm van
onnauwkeurigheid in de berekening van stikstof niet te
vermijden.

• Op dit moment staat het draagvlak onder druk: boerenorganisaties, wetenschappers en burgers staan (zeer) kritisch
tegenover de cijfers van het RIVM en ook de Kamer (van
links tot rechts) stelt regelmatig kritische vragen over de
onderbouwing van de stikstofcijfers. Het instellen van het
Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof hangt hiermee
samen.
• Zowel de goedgekeurde projectplannen als de eindproducten zullen vanwege het transparantieprincipe beschikbaar komen op www.aanpakstikstof.nl. Een deel van de
rapporten die volgen uit het NKS ligt politiek gevoelig.
Hierbij gaat het onder meer om de methodische onderbouwing van bronmaatregelen (beweiding, emissiearme
stallen) en aanwendingsemissies (er zijn sterke aanwijzingen dat deze fors onderschat zijn). Elk beleidsgevoelig
onderzoek gaat daarom gepaard met een communicatieplan. De uitspraak van de rechter in Friesland in het
voorjaar van 2021 aangaande emissiearme stallen raakt
hier ook aan.
• De Tweede Kamer heeft hooggespannen verwachtingen
van de invoering van ensemblemodellering: men verwacht
dat de modelberekeningen veel nauwkeuriger worden en
dat een modelensemble in korte tijd in het huidige
instrumentarium kan worden ingebouwd. Beide verwachtingen zullen waarschijnlijk moeten worden bijgesteld. In
de eerste plaats zal het zeker een paar jaar duren voordat
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Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik
Kernpunten
• Nederland moet in 2030 49% minder broeikasgassen
uitstoten dan in 1990. Dit doel is vastgelegd in de
Klimaatwet. De landbouw moet hier haar aandeel in
leveren.
• In Regeerakkoord Rutte III is voor de landbouw en het
landgebruik een indicatieve opgave opgenomen van 3,5
Mton CO2-eq. broeikasgasemissiereductie (additioneel
t.o.v. het emissiepad bij ongewijzigd beleid in 2016).
• Met het Klimaatakkoord (deel Landbouw en landgebruik)
hebben partijen een hogere ambitie neergelegd, namelijk
6 Mton CO2-eq. broeikasgasemissiereductie (additioneel
t.o.v. het emissiepad bij ongewijzigd beleid in 2016).
• Het doel voor 2050 is klimaatneutraliteit.
• 970 miljoen euro is voor de uitvoering van het
Klimaatakkoord gereserveerd (2020-2030).
• 178 afspraken zijn gemaakt met sectorpartijen.
• De klimaatopgave hangt sterk samen met andere opgaven
zoals stikstof en het grotere verduurzamingsvraagstuk van
de landbouwsectoren.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
De uitvoering van het klimaatbeleid staat onder constante
druk, terwijl deze juridisch afdwingbaar is (zie
Urgendavonnis). Gezien de actuele maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen zijn er de volgende risico’s:
• Doelstelling discussie: De afspraken in het Klimaatakkoord
tellen op tot een reductie van 6 Mton CO2-equivalenten
broeikasgasemissiereductie. Voor de realisatie van dit doel

Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik

is extra geld beschikbaar gesteld. De Rijksoverheid rekent
er op dat de 6 Mton CO2-eq. wordt gerealiseerd.
Sectorpartijen gaan uit van de opgave uit het
Regeerakkoord van 3,5 Mton CO2-eq. als taakstelling en
zien de 6 Mton CO2-eq. reductie als een na te streven
ambitie.
• Haalbaarheid doelstelling: In de Klimaat- en
Energieverkenning (KEV) 2021 is te zien dat er nog een
behoorlijk gat zit tussen wat PBL raamt voor 2030 en wat
er nodig is. Volgens de huidige raming komt de landbouw
uit op een restemissie van 25,6 Mton CO2-eq. in 2030
terwijl deze met uitvoering van het Klimaatakkoord niet
meer mag bedragen dan 21-23,6 Mton CO2-eq.
• Technische en volumebeperkende maatregelen: Conform het
Regeerakkoord van het kabinet-Rutte III ligt de focus in
het Klimaatakkoord op technische maatregelen en
innovatie. De KEV 2021 laat zien dat de huidige maatregelen vooralsnog niet voldoende effect sorteren en dat we
achterlopen op de verwachtingen uit het Klimaatakkoord.
Aanvullingen op het huidige beleid zijn nodig, waaronder
maatregelen gericht op omschakeling naar andere
(extensieve) vormen van landbouw en volumebeperkende
maatregelen.
• Aanscherping EU klimaatbeleid (Fit for 55): Om een netto
emissiereductie van 55% te realiseren in 2030 heeft de
Europese Commissie 13 voorstellen gedaan om bestaande
wetten te herzien en nieuwe regels te introduceren. De
Europese onderhandelingen duren naar verwachting in
ieder geval tot eind 2022. Dit pakket heeft naar verwachting gevolgen voor het bestaande Nederlandse
Klimaatbeleid. Belangrijk(st)e aandachtspunten voor het
landbouw- en landgebruik domein zijn:

Definiëring
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- De nationale verdeling van de hogere EU (Effort Sharing
Regulation - ESR) klimaatopgave over de (ESR) sectoren
kan een fors hogere inspanning voor de landbouw
betekenen.
- Het opzetten van een nieuwe EU landbouw, bosbouw en
ander landgebruik (AFOLU) beleidspijler vanaf 2031,
waarin niet-CO2 emissies van de landbouw, emissies
van landgebruik en koolstofvastlegging worden
geadresseerd met als doel klimaatneutraliteit op EU
niveau in 2035. In 2024 moeten alle lidstaten hun
plannen over hun mogelijk bijdrage aan dit doel
inleveren bij de Commissie. Hier wordt door
Wageningen University & research, in opdracht van LNV,
onderzoek naar gedaan.
- Nationaal besluit over de mate waarin de uitstoot van
andere sectoren gecompenseerd mag worden door
koolstofvastlegging in landgebruik (LULUCF kredieten)
na 2030. Hier moet departementaal en interdepartementaal het gesprek nog over gevoerd worden.
Nederland heeft intensieve landbouw, weinig areaal
voor koolstofvastlegging in bossen en veenweidegebieden die meer broeikasgassen uitstoten dan vastleggen. Met het oog op de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 en de beperkte capaciteit voor
koolstofvastlegging, is het van belang om compensatiemogelijkheden te beperken tot die sectoren waar
(biologische) processen met onvermijdbare uitstoot
plaatsvinden. Compensatie met credits door koolstofvastlegging staat namelijk ook open voor andere
sectoren zoals mobiliteit en de gebouwde omgeving.
- Schoorsteen versus voetafdruk: De focus van het huidige
klimaatbeleid ligt - conform het Parijsakkoord - op de
uitstoot door bronnen in Nederland. De aandacht voor
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de effecten buiten de grens van het Nederlandse
agrocomplex groeit, maar deze effecten tellen niet mee
voor de klimaatprestaties van de Nederlandse
landbouw.
• Kritische blik vanuit Europa: Per kilogram product presteert
de Nederlandse land- en tuinbouw qua uitstoot van
broeikasgassen Europees gemiddeld. Per hectare is de
Nederlandse sector veruit de grootste uitstoter van
broeikasgassen in de EU. Hierdoor kijkt de Europese
Commissie kritisch naar Nederland en dat is terug te zien
in de manier waarop Brussel aanbevelingen aan
Nederland doet.
• Individuele afrekenbaarheid: In het Klimaatakkoord is de
afspraak opgenomen dat de Rijksoverheid afrekenbaarheid van individuele bedrijven op klimaatprestaties
mogelijk zal maken teneinde, indien nodig, de sectoropgaven voor broeikasgasemissiereductie te realiseren. Voor
de melkveehouderij is hier een eerste invulling aan
gegeven middels de verkenning naar een Afrekenbare
Stoffenbalans (ASB), maar de conclusies daarvan zijn dat
(strafrechtelijke) afrekening op individuele klimaatprestaties niet mogelijk is. Voor de glastuinbouw wordt hier
invulling aan gegeven middels de individualisering van het
CO2-sectorsysteem als onderdeel van het nieuwe
glastuinbouwconvenant.
• Niet alle partijen hebben zich gecommitteerd: Verschillende
partijen, zoals LTO, Glastuinbouw Nederland en NAJK,
hebben hun commitment aan het Klimaatakkoord niet
officieel uitgesproken, maar participeren wel in de
uitvoeringsstructuur van het Klimaatakkoord. Zo heeft de
glastuinbouwsector zich niet gecommitteerd aan het
Klimaatakkoord, omdat ze eerst een reparatie van
ongunstige prikkels (Opslag Duurzame Energie (ODE),

Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik

•

•

•

•

•

Energiebelasting (EB)) en een realisatie van de randvoorwaarden (waaronder externe CO2- en restwarmtelevering,
geothermie) wil.
Voedsel: Beleid dat de consumptie van dierlijke eiwitten
beïnvloedt ligt politiek gevoelig, maar heeft invloed op de
(aard en omvang van de) productie.
Ruimte: de voor het klimaat noodzakelijke keuzes hebben
grote impact op het ruimtegebruik in Nederland. Denk aan
de aanleg van windmolens en zonneparken in relatie tot
landbouwgrond, maar ook aan bosaanleg en ander
gebruik van veenweidegebied.
Veenweideproblematiek: Door de extreme droogte van de
afgelopen jaren wordt de verzakking in het veenweidegebied versneld. Door het lage waterpeil kan veen oxideren
en broeikasgassen uitstoten. Vernatting ligt gevoelig
omdat de landbouwsector productieverlies en waardevermindering van grond vreest.
Onzekerheid uitvoering Bossenstrategie: Voor de realisatie van
19.000 van de 37.000 hectare die de Bossenstrategie moet
opleveren, wordt nog financiering gezocht bij andere
partijen.
Biogrondstoffen (waaronder hout): Er is veel maatschappelijke
weerstand tegen de inzet van houtige biogrondstoffen
voor het opwekken van ‘duurzame’ energie. Die discussie
zorgt voor een negatieve connotatie van biogrondstoffen,
terwijl biogrondstoffen (nu nog) noodzakelijk zijn voor een
circulaire economie en een biobased economy. LNV
vervult hierbij als departement een belangrijke rol
tegenover aanbieders van biogrondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van reststoffen in de landbouw en
het landgebruik.

Definiëring
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Doelbereik natuur
Kernpunten
• Overbelasting met stikstof is een belangrijke factor die het
bereiken van de natuurdoelen uit de Europese
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR) in de weg staat.
Dit beperkt ook de mogelijkheden voor toestemmingverlening aan activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.
Stikstof komt in hoge mate uit mest van landbouwbedrijven, waaruit ammoniak verdampt. Deze verspreidt
door de lucht en slaat elders neer.
• Met de structurele aanpak stikstof wordt de stikstofdepositie op natuurgebieden verlaagd met o.a. landbouwmaatregelen en worden via het Programma Natuur versneld
maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van
overmatige stikstofdepositie te verminderen en de natuur
en biodiversiteit te verbeteren.
• Onderzocht wordt welke bijdrage de beschermde Natura
2000-gebieden optimaal kunnen leveren aan het bereiken
van de doelen van de VHR, en welke opgave daarbuiten
ligt om via (het bevorderen van) natuurinclusieve ontwikkelingen te realiseren.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

Maatregelen voor realisatie van de VHR-doelen kunnen
gevolgen hebben voor bestaande economische activiteiten, bijvoorbeeld het doorvoeren van een meer
extensieve landbouw als gevolg van emissiebeperkingen
en hogere waterpeilen.
• In 2020 is uit onderzoek gebleken dat het niet mogelijk is
om minder ambitieuze doelen te stellen: Nederland moet
juist meer doen om te voldoen aan alle verplichtingen uit
de VHR. De doelen worden niet doorlopend geactualiseerd
en voor vogels zijn er mogelijk te weinig doelen vastgesteld. Daarnaast is voor enkele gebieden nog geen
(definitief) aanwijzingsbesluit genomen en is het
Wijzigingsbesluit Aanwezige waarden, waarmee onjuistheden in de doelen worden gecorrigeerd, nog niet
definitief vastgesteld. Per brief van 13 oktober 2020 heeft
de minister van LNV aangegeven dat besluitvorming
hierover nog zal volgen. Besluitvorming ligt politiek
gevoelig i.v.m. gepercipieerde gevolgen voor de omgeving.
• De Europese Commissie (EC) kijkt steeds nauwkeuriger of
Nederland voldoende voortgang boekt en heeft pilotprocedures gestart die kunnen leiden tot een
ingebrekestelling.
• Een belangrijk dilemma bij Natura 2000 is dat de juridische
regels niet altijd exact overeenkomen met wat nodig is
voor de natuur, uitvoerbaar is of wenselijk wordt geacht
(politiek, bestuurlijk, maatschappelijk).

• Een deel van de natuur in Nederland is van internationale
betekenis en daarom op grond van de VHR strikt
beschermd (status Natura 2000). Nederland moet zorgen
voor een landelijk gunstige staat van instandhouding van
de beschermde waarden. Onvoldoende VHR-doelbereik
beperkt de mogelijkheden voor nieuwe economische
ontwikkelingen, ook als deze relatief klein zijn.

Doelbereik natuur
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EU-Biodiversiteitsstrategie
Kernpunten
• De EU-Biodiversiteitsstrategie is een belangrijke pijler van
de Green Deal van de Europese Commissie en de
EU-plannen voor herstel van de COVID-19 pandemie. De
strategie bestaat uit verschillende aangescherpte doelstellingen voor 2030 voor het areaal aan beschermde natuurgebieden, natuurherstel, een nieuw governancekader en de
inzet voor het strategisch raamwerk onder het mondiale
Biodiversiteitsverdrag na 2020. De EU-ministers van
natuur hebben zich hier op hoofdlijnen achter geschaard
(raadsconclusies najaar 2020). Wel is verzocht om
voorstellen voor nieuwe wetgeving eerst te voorzien van
een grondige ‘impact assessment’.
• De EU-Biodiversiteitsstrategie is tegelijkertijd uitgebracht
met de van-boer-tot-bordstrategie van de EU en hangt
daarmee samen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Beschermde gebieden
• Gevoelig ligt de doelstelling voor beschermde gebieden.
Die doelstelling luidt: ten minste 30% van het land en 30%
van de zee in de EU moet worden beschermd. Ten minste
een derde van de beschermde gebieden — 10% van het
land en 10% van de zee — moet strikt worden beschermd.
Dit doel moet door de lidstaten gezamenlijk worden
bereikt, in een gedeelde inspanning waarbij de nationale
omstandigheden in acht genomen moeten worden.
Recent verklaarde de Europese Commissie de beschermingspercentages echter van toepassing op regionaal

EU-Biodiversiteitsstrategie

Definiëring

niveau, wat zorgt voor toenemende druk op Nederland
om meer beschermde gebieden aan te wijzen dan nu
voorzien.
Nederland beschermt met de uitvoering van staand beleid in
2030 26% van het land- en zoetwatergebied en 29% van zijn
zee.
• Wat (politiek en maatschappelijk) nog gevoeliger ligt is, is
de categorie ‘strikt beschermd’. Afhankelijk van de definitie
die gekozen wordt (hierover wordt in Europees verband
nog gesproken) kan dit nieuwe beperkingen voor (de
omgeving van) Natura 2000-gebieden betekenen. Dit kan
een (extra) opgave betekenen voor maatschappelijke en
economische activiteiten, waaronder een verdere extensivering van landbouwactiviteiten.
Natuurherstel
In de strategie wordt EU-wetgeving aangekondigd op het
gebied van natuurherstel. Ook dit wordt nog nader uitgewerkt, maar zeker is dat het voor Nederland een flinke
opgave zal zijn om hieraan te voldoen. Zo moet het totale
gebruik van chemische pesticiden drastisch verminderen en
het aandeel biologische landbouw fors toenemen (dit wordt
nader uitgewerkt in het kader van de van-boer-totbordstrategie’).
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Natuurinclusieve samenleving
Kernpunten
• De achteruitgang van de biodiversiteit heeft potentieel
grote, ontwrichtende gevolgen voor maatschappij en
economie. Het is noodzakelijk om die achteruitgang te
keren. Natuurdoelen, zoals de VHR-doelen of de verbetering
van de weidevogelstand, worden niet gehaald met alleen het
klassieke natuurbeleid van bescherming, uitbreiding en
beheer van natuurgebieden.
• Verbreding is daarom nodig: Het gaat erom in alle
maatschappelijke domeinen het belang en de waarde van
natuur te verankeren. Die verankering moet leiden tot
natuurinclusief denken en handelen in de hele samenleving, door burgers, bedrijven en overheden: een natuurinclusieve samenleving. IPBES1 roept daartoe wereldwijd op.
• In onder meer de Agenda Natuurinclusief (onderdeel van
het Programma Natuur en daarmee van de structurele
aanpak stikstof) werken we interbestuurlijk en met
maatschappelijke partijen aan de transitie naar zo’n
natuurinclusieve samenleving. Voldoende (noodzakelijke)
betrokkenheid van andere departementen (I&W, BZK, FIN,
EZK, VWS) bij deze opgave is een aandachtspunt.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

een natuurinclusieve samenleving is dat 1) het gevoel voor
urgentie breed gedeeld wordt; 2) actoren perspectief
ervaren bij de benodigde gedragsverandering en 3) de
(rijks)overheid een leidende rol pakt in het faciliteren en
stimuleren van de transitie.
• Politiek kan de spanning op twee vlakken liggen:
- Weerstand vanuit partijen die baat hebben bij de
instandhouding van de huidige situatie.
- Het feit dat deze transitie tijd kost (een generatie), wat
schuurt met de wens van de politiek om resultaten te
(laten) zien binnen de termijn van een kabinetsperiode.
• Het succes van de Agenda Natuurinclusief hangt ook af
van een aantal andere kritische succesfactoren:
- Gezamenlijkheid in de ambities en inzet van de verschillende departementen.
- Het bieden van ruimte voor de stem van de burger in het
proces en een zorgvuldig stakeholderproces met maatschappelijke partijen.
- Bestuurlijke moed om het vereiste open proces aan te
gaan zonder van tevoren geheel vast te leggen wat eruit
moet komen. Bestuurlijke moed is ook nodig om in te
spelen op de uitkomsten van het maatschappelijk
proces en werk te maken (ook budgettair) van de daarin
gevraagde inzet van de rijksoverheid.

• Het doel van een natuurinclusieve samenleving staat op
gespannen voet met gevestigde belangen, het streven
naar korte termijnopbrengsten en ingesleten patronen van
(sectorale) beleidsafwegingen. Cruciaal in de transitie naar
1

Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity en Ecosystem
Services, de biodiversiteits-equivalent van het VN-klimaatpanel IPCC

Natuurinclusieve samenleving
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Programma Verbinden landbouw en natuur
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• In het verlengde van de ambitie van een natuurinclusieve
samenleving (zie voorgaand) kan de landbouw– als
grootste grondgebruiker en één van de voornaamste
drukfactoren – de belangrijkste bijdrage leveren aan het
herstel van biodiversiteit en beheer van agrarische natuur.
Het streven is te komen tot een duurzame kringlooplandbouw geïntegreerd met natuur en natuurlijke processen
die een bijdrage levert aan vele opgaven: klimaat, stikstof,
waterkwaliteit en -kwantiteit, landschap etc..
• De meeste boeren willen verduurzamen en doen dat deels
ook al, maar hebben weinig bewegingsruimte. Mede
hierdoor ervaren zij weinig houvast voor de toekomst en is
er gebrek aan vertrouwen in de politiek, keten en overheid. Door een ingewikkeld regelcomplex ervaren boeren
bovendien weinig ruimte voor het maken van eigen
keuzes in hun ondernemerschap.
• Perspectief is nodig en dat vraagt een ommekeer naar écht
toekomstbestendige landbouw. Samen met alle spelers in
het landbouw- en voedselsysteem is het noodzakelijk dat
de overheid duidelijke doelen oplegt en grenzen stelt aan
de landbouw en daar consequenties aan verbindt (voor
zichzelf en de sector).
• In het programma Verbinden landbouw en natuur werkt
LNV aan het integreren van natuur(doelen) in de
landbouw(dossiers) om dat toekomstperspectief te
concretiseren en natuurdoelen daarin te borgen.

Programma Verbinden landbouw en natuur

• Steeds meer organisaties zien de meerwaarde van
natuurinclusieve landbouw voor de leefomgeving en
natuur. Alle provincies zetten in op het faciliteren ervan,
ook in relatie tot de gebiedsopgaven voor natuurherstel
en stikstofreductie.
• Ook landbouworganisaties en bedrijven worden explicieter in hun uitspraken dat verbeteren van biodiversiteit
op en rond landbouwbedrijven cruciaal is.
Natuurinclusieve landbouw raakt, kortom, steeds meer in
zwang, maar is tegelijk nog niet vanzelfsprekend.
Stakeholders zijn kritisch. Dat heeft vooral te maken met
de extensivering van bedrijfsvoering, omvangrijke
investeringen en (pijnlijke) keuzes die nodig zijn.
Onvoldoende houvast wordt ervaren voor vergoeding van
maatschappelijke (natuurinclusieve) diensten en daarmee
het verdienmodel. Kansen voor kostenbesparingen
(bijvoorbeeld minder uitgaven voor inputs, zoals kunstmest) lijken nog weinig aandacht te krijgen.
• Definiëring
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Bossenstrategie en bos
Kernpunten
In november 2020 is de Bossenstrategie door Rijk en
provincies aangeboden aan de Tweede Kamer. De strategie
focust op de realisatie van nieuw en vitaal bos ten gunste
van het klimaat en de biodiversiteit.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Een overgroot deel van de belanghebbenden steunt de
Bossenstrategie, maar er is maatschappelijk en politiek
kritiek op de financiële dekking en het ingestelde
maximum van een halve hectare voor vlaktekap.
Tegenstanders vinden dit laatste niet ver genoeg gaan.
• Financieel is nog niet de gehele ambitie gedekt, dit is wel
het geval voor 18.000 hectare van de 37.000 hectare
uitbreiding en voor een fors deel van de revitalisering van
het natuurbos (± 35% van totaal Nederlandse bos).
• Provincies en gemeenten bepalen in belangrijke mate
waar nieuw bos komt. Lokale ambities verschillen daarin
sterk.

Bossenstrategie en bos
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Energietransitie glastuinbouw
Kernpunten
• Kern van het klimaattransitiebeleid glastuinbouw is het
aardgasgebruik te verminderen. In het Klimaatakkoord is
voor de glastuinbouw de ambitie van een halvering van de
CO2-emissie in de periode naar 2030 ten opzichte van
2015-2017 afgesproken, uitgaande van een route naar een
klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 (= 0 CO2-emissie).
• Momenteel wordt aardgas in ketel en warmtekrachtkoppelingen (wkk) gebruikt om warmte, CO2 en elektriciteit te
genereren voor de gewasgroei in de kas.
- Allereerst is vergaande warmte- en elektriciteitsbesparing nodig (30% in eindsituatie klimaatneutraal) en
efficiënter gebruik van CO2. Daarnaast wordt gebruik
van aardgas afgebouwd en (geleidelijk) vervangen
door:de energiebehoefte niet-fossiel in te vullen
(warmte en elektriciteit m.n. aardwarmte, bodemenergie, restwarmte, elektrificering (=inzet elektrische
apparatuur), aquathermie, terugwinnen latente warmte
(=warmte uit waterdamp), bio-energie)én de inkoop van
CO2
• LNV werkt hieraan met het programma Kas als
Energiebron. Het gaat om stimulansen zoals het kennisen innovatieprogramma, demonstraties, gedragsverandering, actieve kennisuitwisseling en de specifieke glastuinbouwsubsidieregelingen EG en MEI.
• Dit gebeurt in combinatie met het CO2-sectorsysteem
waarmee de glastuinbouw vanaf 2012 een jaarlijks dalend
CO2-plafond heeft. Bij overschrijding betalen de tuinders
een boete naar rato van het gasgebruik. Dit systeem is
geïntroduceerd als tegenprestatie voor de verlaagde
gastarieven voor kleinverbruikers in de glastuinbouw.

Energietransitie glastuinbouw

Definiëring

• Naast dit sectorspecifieke beleid, is het generieke beleid
eveneens zeer relevant voor de glastuinbouw (zie hieronder bij instrumentatrium). Daarnaast spelen de Green
Deal/Fit-for-55-voorstellen van de Europese Commissie
een rol (Energiebelastingsrichtlijn ETD, Bioenergy with
Carbon Capture and Storage BECCS).
• De realisatie van de klimaatopgave van de glastuinbouw
voor 2030 heeft vertraging opgelopen. Om deze alsnog te
realiseren zijn een inhaalslag, intensivering en aanvulling
nodig van reeds afgesproken maatregelen in het
Klimaatakkoord en een adequaat fiscaal belastingstelsel
dat de energietransitie stimuleert. Ook is een gelijk
binnenlands speelveld voor bedrijven van belang.
• Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe convenant
energietransitie glastuinbouw 2021-2030 om hierin
concrete afspraken te maken met Glastuinbouw
Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van
EZK en Financiën. Hoe deze afspraken er uit zullen zien is
mede afhankelijk van het aangescherpte CO2-(reductie)
doel (Regeerakkoord en Green Deal) én van politieke
besluitvorming over aanpassing van het fiscale belastingstelsel en stimuleringsmogelijkheden (Regeerakkoord en
Green Deal).

•

•

•

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De klimaattransitie in de glastuinbouw blijft achter, terwijl
de EU het CO2-reductiedoel heeft aangescherpt. Uitdaging
is dit te keren door in de beleidsprikkels zowel beprijzing
(afremmen aardgasgebruik) als stimulering (beschikbaar-

Instrumentarium

•

heid alternatieven) beter in evenwicht brengen, zodat de
overstap gestimuleerd wordt in plaats van ontmoedigd.
Gasbeprijzing binnen een adequaat fiscaal belastingstelsel
waardoor de vervuiler betaalt, mét een gelijk binnenlands
speelveld, is noodzakelijk voor de verduurzaming van de
glastuinbouw en andere bedrijven. Gewenst is:
- eleidelijk toewerken naar een vlak tarief (over schijven/
staffels heen); een minder degressief stelstel voor alle
bedrijfssectoren;
- afbouw van alle vrijstellingen (waaronder de generieke
vrijstelling voor warmtekrachtkoppelingen);
- verandering van de verhouding tussen de heffing op gas
en op elektriciteit opdat de elektrificatie gestimuleerd
en het gasgebruik geremd wordt;
- gelijke behandeling van bedrijfssectoren door de hoge
kleinverbruikerstarieven voor de lage schijven (in ieder
geval voor zakelijk gebruik) te verlagen en de tarieven
voor de hoge schijven te verhogen.
Bij het afbouwen van vrijstellingen is het belangrijk het
totale plaatje te bezien, om te voorkomen dat averechtse
of ongewenste effecten optreden voor het halen van
klimaatdoelen of onevenredige economische effecten zich
voordoen.
Om de ambitieuze doelen uit het Klimaatakkoord te
kunnen halen is het essentieel om landelijk integraal en
samenhangend beleid te ontwikkelen en de financiële
prikkels de goede kant op te krijgen. Door de specifieke
situatie bij tuinders bestaat het risico dat generieke
prikkels de verkeerde kant op blijven staan.
De glastuinbouw en de tuinders zien zelf ook dat beweging nodig is, alleen moet de sector naast een goede
samenhang van prikkels, een realistisch tijdspad hebben
om doelen ook te kunnen halen. Er moet een keuze zijn
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voor alternatieve productiemiddelen in plaats van
aardgas. Tegelijk wordt een tuinder daarbij afhankelijker
van deze bronnen, omdat beschikbaarheid minder in de
eigen invloedssfeer ligt. Ook vragen deze alternatieve
bronnen voor warmte en CO2, vaak forse investeringen.
Voor veel daarvan ligt een rol voor de overheid in ondersteuning/subsidiëring van de onrendabele top. De ambitie
van de sector blijft overeind: klimaatneutraal in 2040 met
realistische tussendoelen in 2030.
• Afbouw van de verlaagde energiebelasting glastuinbouw
op kleinverbruik, zonder gelijktijdig afbouwen van het
degressieve tariefstelsel heeft het risico van stoppen e/o
omvallen van relatief kleine glastuinbouwbedrijven,
zonder positief effect op klimaat. Door WEcR wordt een
analyse uitgevoerd om een inschatting te verkrijgen van
de impact van afschaffing van deze regeling.
• Door de binnen het Klimaatakkoord gekozen sectorale
aanpak blijft de integrale beleidsvorming vooralsnog
beperkt. De glastuinbouw kan in het klimaatbeleid en bij
de fiscaliteit verdrukt raken in belangenafwegingen voor
de gebouwde omgeving en (groot)industrie.
• In 2020 is een lastenverschuiving van burgers naar
bedrijfsleven doorgevoerd van de kosten van de klimaattransitie (Opslag Duurzame Energie = ODE). Dit had grote
gevolgen voor de glastuinbouw. Tuinders met warme
kassen vallen met name binnen de derde schijf van de
ODE op elektriciteit. Ze hebben vanaf 2020 te maken met
een forse verhoging van de elektriciteitsrekening, waardoor de klimaattransitie geremd wordt. Gevoeligheid
daarbij is dat de vierde schijf voor grootgebruikers van
elektriciteit nauwelijks (extra) wordt belast. ODE verhoging op met name derde schijf elektriciteit in 2020 heeft
de energietransitie vertraagd. Er is door het kabinet

Energietransitie glastuinbouw

Definiëring

compensatie van de verhoogde ODE-lasten voor 2021 en
2022 toegezegd. Staatsteunvoorwaarden maken een
regeling onmogelijk, waardoor nu in samenspraak met de
sector naar alternatieve besteding wordt gekeken. Een
structurele oplossing vraagt een systeemaanpassing van
de ODE - waardoor andere sectoren of bedrijven financieel
geraakt kunnen worden.
• Als gevolg van de recentere hoge gasprijzen zijn door de
rijksoverheid met name huishoudens ontlast. Er wordt
verder gesproken over mogelijke maatregelen voor het
bedrijfsleven. De verwachting is dat de prijzen op de
langere termijn weer zullen dalen maar de geopolitieke
ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar.
• De SDE++ is een belangrijk instrument van de overheid
om mede de randvoorwaarden te creëren voor de
energietransitie in de glastuinbouw, met name voor de
toegang tot warmte en de levering van afgevangen CO2
(Carbon Capture and Usage ofwel CCU). In de komende
periode is er interdepartementale afstemming over het
totale jaarlijkse budget voor de SDE++ en specifiek budget
voor warmte technieken. Daarnaast speelt de bepaling
van het plafond voor Carbon Capture and Storage (CCS)
een belangrijke rol in de beschikbaarheid van middelen
voor overige technieken en de mogelijkheden voor CCU.
Een administratieve toedeling (‘pilot’) moet de huidige
levering van CO2 aan de glastuinbouwsector veilig gaan
stellen. Het is nog onzeker in hoeverre marktpartijen dat
lukt, en of meer volumelevering – zoals afgesproken in het
Klimaatakkoord – gerealiseerd wordt.

Instrumentarium
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Klimaatadaptatie
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Met drie opeenvolgende droge zomers (2018, 2019 en
2020) en de wateroverlast in Limburg half juli 2021 ervaart
Nederland in toenemende mate de verandering van het
klimaat. Er treden vaker en grotere weersextremen op.
• Samen met stakeholders heeft LNV een Actieprogramma
klimaatadaptatie landbouw opgesteld dat begin 2020 aan
de Kamer is gezonden en waarvan de acties nu in uitvoering zijn. Ook zijn er Actielijnen klimaatadaptatie natuur
ontwikkeld (Kamer is geïnformeerd in het najaar van 2021
via veegbrief voor Begrotingsbehandeling LNV over
voortgang natuuradaptatie).
• Belangrijk onderdeel van het beleid is de Regionale
aanpak die LNV vanaf 2020 samen met andere overheden,
gebiedspartijen in gang heeft gezet. Hierbij zijn meerdere
beleidsdomeinen betrokken. Er is ook verbinding gelegd
met Team Gebieden en de aanpak Gebiedsgericht werken
binnen LNV.
• Zowel landbouw als natuur heeft een grote waterbehoefte
in tijden van droogte. De beleidstafel Droogte heeft in
2019 de droogteaanpak van 2018 geëvalueerd. Dit heeft 42
aanbevelingen opgeleverd die ervoor zorgen dat
Nederland structureel weerbaarder tegen droogte wordt.
LNV heeft de aanbevelingen van de beleidstafel Droogte
op gebied van landbouw en natuur uitgevoerd.
• In september 2021 is de tijdelijke beleidstafel
Wateroverlast en Waterveiligheid ingesteld, analoog aan
de beleidstafel Droogte. Doel was om te leren van de
aanpak van de wateroverlast in Limburg in juli en van
daaruit beleidsaanbevelingen te doen. LNV is bij deze
beleidstafel betrokken.

Klimaatadaptatie landbouw en natuur

• In de Tweede Kamer is er ruime steun voor de Nationale
klimaatadaptatiestrategie (NAS). Voortouw hiervoor ligt
bij I&W, evenals voor waterverdelingsvraagstukken.
Landbouw en natuur zijn speerpunten binnen de NAS,
naast gebouwde omgeving en hittestress. Inmiddels zijn
19 beleidsdomeinen aangehaakt bij de NAS.
• Omdat weerschade (als gevolg van bijv. regen, hagel,
wind, droogte) in principe verzekerbaar is, is een financiële
schadetegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkoming
schade bij rampen (WTS) voor boeren wettelijk niet
mogelijk.
• Schadetegemoetkoming is wel mogelijk als er sprake is
van overstromingen van bijvoorbeeld rivieren (horizontaal
water) en dit tot ramp wordt verklaard. Na de wateroverlast in juli 2021 is de WTS door het kabinet van toepassing
verklaard en kunnen boeren en natuurbeheerders in de
getroffen gebieden onder voorwaarden in aanmerking
komen voor schadetegemoetkoming.
• Zorg over de natuur (dieren en planten) is bij zeer ernstige
droogte een item in het politieke debat (roep om maatregelen, extra inzet van middelen etc.).
• In de media is ook aandacht voor de landbouw als
‘veroorzaker’ van verdroging in de natuur. In de discussie
die daarop volgt wordt ook gewezen op de industrie
(datacenters) als grote watergebruikers.
• Zonder gealloceerd budget kan LNV haar rol en inzet voor
klimaatadaptieve landbouw en natuur niet goed waarmaken. Op dit moment beschikt LNV niet over geoormerkt
budget voor klimaatadaptatie. LNV is voor de implementatie van de actieprogramma’s voor adaptatie landbouw
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en natuur mede afhankelijk van gebiedspartijen en
ontwikkelingen bij andere beleidsonderwerpen, opgaven
en programma’s binnen het Rijk. Dat geldt ook voor de
financiële mogelijkheden bij Rijk (o.a. I&W en andere
programma’s LNV), regio en private partijen.
• In de regio’s komen opgaven als stikstof, klimaatadaptatie, -mitigatie en kringlooplandbouw bij elkaar. Dit
vraagt om integrale (gezamenlijke en gekoppelde)
oplossingen. Gescheiden financieringsstromen, complexe
governance (bestuurlijk, ambtelijk, instrumenteel) en
verschillen in gevoel van urgentie (korte en lange termijn
maatregelen) maken het lastig om door Rijk en regio tot
een integrale en toekomstgerichte aanpak te komen in de
betreffende gebieden.
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Nationaal Programma Landbouwbodems
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Het Nationaal Programma Landbouwbodems werkt aan
het realiseren van handelingsperspectieven voor duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging.
• Duurzaam bodembeheer draagt bij aan een weerbaar
ecosysteem en aan meerdere beleidsopgaven, op het
gebied van bijvoorbeeld wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, klimaat/broeikasgasemissies, stikstofemissies,
bodemleven en biodiversiteit.
• Afspraak in het Klimaatakkoord is om een extra vastlegging van 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar in minerale
landbouwbodems vanaf 2030 te realiseren.

Nationaal Programma Landbouwbodems

• Maatregelen voor duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging kunnen gestimuleerd worden via het
Nationaal Strategisch Plan als onderdeel van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid en zoals ook in het
Klimaatakkoord is afgesproken.
• De ambitie achter het Nationaal Programma
Landbouwbodems is om alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd te hebben door publieke
en private inspanning op basis van vrijwilligheid. Indien de
maatregelen door verschillende partijen onvoldoende
worden opgepakt bestaat er een risico voor de haalbaarheid van deze ambitie in 2030;
• De maatregelen kunnen, naast het verhogen van het
koolstofgehalte in de bodem, ook leiden tot lachgasemissie (een sterk broeikasgas). De inzet is daarom gericht
op een netto CO2-reductie.

Definiëring
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Mestbeleid
Kernpunten
• Het Nederlandse mestbeleid is gericht op verbetering van
de waterkwaliteit door het tegengaan van emissies vanuit
de landbouw die hierop nadelige effecten hebben. Dit
betreft zowel de uitspoeling van nutriënten (met name
stikstof) als de afspoeling (met name fosfaat). Hiermee
geeft Nederland invulling aan de Europese Nitraatrichtlijn,
maar wordt ook bijgedragen aan het bereiken van doelen
in het kader van de Kaderrichtlijn Water.
• Vanuit de Nitraatrichtlijn moet de uitspoeling van nitraat
beperkt worden (onder 50 mg/l nitraat), moet goede
landbouwpraktijk gestimuleerd worden, mag de waterkwaliteit niet verslechteren en moet eutrofiëring van het
oppervlaktewater voorkomen worden (eutrofiëring
betekent dat er in het oppervlaktewater te veel stikstof en
fosfor voorkomt, waardoor een paar soorten (algen,
kroos) gaan overheersen en de biodiversiteit achteruit
gaat). De Kaderrichtlijn Water richt zich met name op de
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater – daarvoor
zijn nutriënten, maar ook gewasbeschermingsmiddelen
een belangrijk aspect.
• Met name in de zand- en lössregio ligt de nitraatuitspoeling in het bovenste grondwater bij meer dan de helft van
de landbouwbedrijven boven de voorgeschreven 50 mg
nitraat/liter. Hierbij hebben vooral bedrijven met akkerbouw en tuinbouw teelten veel uitspoeling (uitspoelingsgevoelige teelten) – grasland is juist niet uitspoelingsgevoelig. Ook in een groot deel van de oppervlaktewateren
komen te veel nutriënten uit de landbouw terecht. Hoe
groot de opgave is, verschilt per gebied.
• Er is sprake van een mestoverschot. Dat wil zeggen dat de
Nederlandse mestproductie qua hoeveelheid nutriënten

Mestbeleid
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groter is dan wat op landbouwgronden in Nederland kan
worden aangewend.
Om dichter bij de doelen van de Europese Nitraatrichtlijn
en Kaderrichtlijn Water (KRW) te komen moet het 7e
actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn (7e AP) invulling
gaan geven aan de maatregelen hiervoor.
Een belangrijk aspect voor met name de melkveehouderij
is de derogatie: de mogelijkheid om afwijkend van de
EU-Nitraatrichtlijn meer dierlijke mest toe te mogen
passen per hectare. Hierdoor hoeven landbouwbedrijven
minder kosten te maken voor het afvoeren / verwerken
van mest. De huidige derogatie loopt gelijk af met het 6e
AP. Om voor een derogatie vanaf 2022 in aanmerking te
komen moet de invulling van het 7e AP als voldoende
worden beoordeeld door de Europese Commissie. Door
het grote areaal grasland onder derogatie bedrijven, is de
waterkwaliteit onder derogatiebedrijven gemiddeld beter
dan onder niet derogatiebedrijven.
In het kader van de derogatie is in september 2018 de
versterkte handhavingsstrategie mest vastgesteld. Deze is
erop gericht om fraude met mest tegen te gaan en de
naleving van de mestregelgeving te verbeteren. In de
huidige derogatiebeschikking zijn diverse voorwaarden
gekoppeld aan de uitvoering van deze strategie.
Met de contouren voor het toekomstig mestbeleid is de
stip op de horizon gezet voor een eenvoudiger, transparanter en beter handhaafbaar mestbeleid. Het doel is om
in een periode van ten minste tien jaar te komen tot een
toekomstbestendige landbouw die structureel binnen de
milieugrenzen (fosfaat stikstof, klimaat, biodiversiteit)
opereert en daardoor boeren perspectief geeft. In 2021 zijn
gesprekken gevoerd met stakeholders over de uitwerking.

Effecten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Het mestbeleid wordt door de sector, maar ook in de
uitvoering en handhaving als zeer complex ervaren. De
druk op het systeem is groot, doordat er meer mest wordt
geproduceerd dan momenteel geplaatst kan worden.
Daardoor zijn hoge kosten gemoeid met het afvoeren, dan
wel laten verwerken van mest, wat met name voor
intensieve bedrijven een belangrijk deel is van de vaste
kosten. De afzet van mest is fraudegevoelig.
• Op 26 november 2021 is het 7e AP aan de Eerste en
Tweede Kamer toegezonden en op 2 december 2021 is dit
AP ingediend bij de Europese Commissie.
• Derogatie is geen gegeven, de Europese Commissie stelt
zich in de gesprekken en onderhandelingen hierover zeer
kritisch op omdat de waterkwaliteit onvoldoende
verbetert met alleen het 7e AP. Om zicht te krijgen op de
doelen voor oppervlaktewaterkwaliteit van de
Nitraatrichtlijn en de KRW wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met integratie van de waterkwaliteit in de
structurele aanpak stikstof. De Europese Commissie wil
hierover de zekerheid van het regeerakkoord afwachten
en dan de gesprekken vervolgen.
(Hierna volgen de onderliggende fiches over mest)
Mestbeleid Algemeen
Het mestbeleid bevat een complex geheel aan regelgeving,
dat stevig ingrijpt op het management van het boerenbedrijf. Het mestbeleid richt zich onder andere op:
• Voorschriften wanneer en op welke manier mest mag
worden toegediend (invulling goede landbouwpraktijk)
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• Limitatie van de veestapel / mestproductie vanuit een
stelsel van fosfaatrechten (gericht op melkveehouderij) en
dierrechten (varkens- en pluimveehouderij). Een boer
dient rechten op de markt te verschaffen om zijn mestproductie te verantwoorden (fosfaatrechten) dan wel het
aantal te houden dieren te verantwoorden (dierrechten).
• Verplichtingen tot (gedeeltelijke) mestverwerking wanneer
mest niet geplaatst kan worden op eigen grond en (voor
de melkveehouderij) tot de aanschaf van grond bij groei
op bedrijfsniveau.
• Voorschriften voor het gebruik en de handel in
meststoffen.
Het mestbeleid wordt vastgelegd in zogeheten actieprogramma’s waarin het beleid voor de komende vier jaar
wordt bepaald. Het 6e actieprogramma eindigt op 31
december 2021 (hierna: 6e AP). Vanaf 2022 zal het 7e
actieprogramma (hierna: 7e AP) ingaan waarvoor het
maatregelenpakket is vastgesteld door de Ministerraad op
26 november 2021 (zie verder onderdeel 7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn). (zie verder onderdeel 7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn).
Hoewel de recente Nitraatrichtlijnrapportage over de
periode 2016-2019 laat zien dat de trend goed is, is de
ontwikkeling in de afgelopen jaren zorgelijk. Boeren zijn
minder mest gaan gebruiken in de loop der jaren,
gedwongen door voortdurende aanscherping van gebruiksnormen en -voorschriften voor mest en er zijn maatregelen
ter beperking van de mestproductie ingezet.
De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is daardoor
verbeterd, maar daarmee zijn doelstellingen nog niet
bereikt. Met name in de zand- en lössregio ligt de nitraatuitspoeling in het bovenste grondwater bij meer dan de helft

Mestbeleid

Definiëring

van de landbouwbedrijven boven de voorgeschreven 50 mg
nitraat/liter. Ook in een groot deel van de oppervlaktewateren komen te veel nutriënten uit de landbouw terecht, wat
leidt tot eutrofiëring (onvoldoende biologische kwaliteit).
Door de droge jaren van met name 2018, maar ook in
mindere mate 2019 en 2020, is de grondwaterkwaliteit
verslechterd. In de veen en kleiregio is al weer een verbetering zichtbaar, in de zand en löss regio nog niet. Droogte
zorgt voor een verslechtering van de waterkwaliteit omdat
gewassen minder voedingsstoffen opnemen vanwege
gebrek aan regenwater, waardoor deze meer achterblijven in
de bodem en geconcentreerder uitspoelen. Ook wordt er
minder nitraat afgebroken. De Nitraatrichtlijnrapportage
was het uitgangspunt zijn voor de gesprekken met de
Europese Commissie over de invulling van het 7e AP.
Een belangrijk aspect voor met name de melkveehouderij is
de derogatie: de mogelijkheid om afwijkend van
EU-Nitraatrichtlijn meer dierlijke mest (stikstof) toe te
mogen passen per hectare. De huidige derogatie loopt gelijk
af met het 6e AP en het 7e AP zal dan ook de basis moeten
vormen voor de te voeren onderhandelingen over een
nieuwe derogatie (zie verder onderdeel derogatie).
Vanwege de complexiteit van het mestbeleid, de hoge
kosten voor bedrijvenen de noodzaak om het mestoverschot
aan te pakken heeft de minister van LNV in september 2020
de contouren voor een toekomstig mestbeleid gepresenteerd. Er is samenhang vanuit het mestbeleid met andere
dossiers zoals bodem, stikstof en biodiversiteit. De uitwerking van de herbezinning op het mestbeleid via drie sporen
zal integraal benaderd worden. (zie verder Toekomstig
Mestbeleid).
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Na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer het
mestbeleid in de eerste helft van 2021 controversieel
verklaard. Eind juni 2021 heeft de Tweede Kamer besloten
dat het mestbeleid niet langer controversieel is. Verdere
keuzes over de uitwerking van het Toekomstige mestbeleid
zijn overgelaten aan een volgend kabinet, waarbij nadere
uitwerking van scenario’s, ook samen met de sector, wel is
opgepakt. Voor het 7e AP kon dit niet in verband met het
strakke tijdspad tot eind 2021.
Waar de bewindspersoon van LNV verantwoordelijk is voor
het landbouwbeleid en daarmee ook voor de
Meststoffenwet, zijn (tijdens Rutte III) de bewindspersonen
van I&W verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de
bodem. Voor een deel van de regelgeving (o.a. Besluit
Gebruik Meststoffen) is sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Toekomstig Mestbeleid
• Met de contouren voor het toekomstig mestbeleid is de
stip op de horizon gezet voor een eenvoudiger, transparanter en beter handhaafbaar mestbeleid, waarin emissies
worden verminderd door kringlopen te sluiten en innovatieve technieken te gebruiken. Het doel is om in een
periode van ten minste tien jaar te komen tot een
toekomstbestendige landbouw die structureel binnen de
milieugrenzen (fosfaat stikstof, klimaat, biodiversiteit)
opereert en daardoor boeren perspectief geeft.
• Het toekomstig mestbeleid zet in op drie sporen om daar
te komen:
- Grondgebondenheid
Een volledig grondgebonden melkveehouderij en
rundvleesveehouderij (dat betekent dat een bedrijf alle
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mest die het produceert kan plaatsen op het eigen land
of met een overeenkomst in de omgeving.
- Afvoer en verwerking
Meer transparantie in meststromen en verwerking van
alle mest van niet-grondgebonden bedrijven tot
mestproducten die aansluiten bij de behoefte van
bodem en gewas.
- Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit
In gebieden waar de (grond- en oppervlakte-)waterkwaliteit achterblijft wordt ingezet op maatwerk. Dit
spoor is integraal onderdeel van het 7de
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (zie volgende
onderwerp).
• In 2021 zijn gesprekken gevoerd met stakeholders over de
uitwerking van grondgebondenheid en mestverwerking en
ook over de scenariostudie die wordt uitgevoerd door
Wageningen Economic Research naar de invoering van
grondgebondenheid als voorbereiding voor mogelijke
besluitvorming na de kabinetsvorming.
Kernpunten 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (2022-2025)
• Een goede waterkwaliteit is van groot belang, ook voor
een duurzame agrarische sector. Om dichter bij de doelen
van de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water
(KRW) te komen geeft het 7e actieprogramma voor de
Nitraatrichtlijn (7e AP) invulling aan de maatregelen
hiervoor. Op grond van de Nitraatrichtlijn dient elke vier
jaar een actieprogramma te worden ingediend. Nederland
heeft het 7e AP in december 2021 ingediend bij de
Europese Commissie. Een actieprogramma is de rechtvaardiging voor een verlening van de derogatie (zie
Derogatie).

Mestbeleid
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• Met de maatregelen in het 7e AP is gezocht naar een
pakket maatregelen waarmee de doelen voor de waterkwaliteit in zicht komen en waarbij ook oog is voor de
uitvoerbaarheid en impact op de landbouwsector. Het
actieprogramma bevat een zestal pijlers en is een mix van
verplichten en faciliteren en een mix van landelijk
geldende maatregelen en gebiedsspecifieke maatregelen.
Het gaat om:
1. duurzame bouwplannen ter verbetering van waterkwaliteit én bodemkwaliteit, voor zowel graasdierbedrijven als bouwlandbedrijven, waarbij wordt ingezet
op rotatie met rustgewassen en vanggewassen op
zand- en lössgrond en op een aandeel (permanent)
grasland op melkveebedrijven en vleesveebedrijven
(weide- en zoogkoeien) in heel Nederland. Hieronder
valt ook de maatwerkaanpak die een coalitie van
sectorpartijen heeft geïnitieerd;
2. een aanvullende gebiedsspecifieke aanpak in gebieden
waar de waterkwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater achterblijft. Hierbij wordt voor het 7e AP
koppeling gezocht met het vrijwillige spoor van het
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (spoor 3 toekomstig
mestbeleid). Als resultaten gedurende het 7e AP niet
voldoende blijken, zal met ingang van het 8e AP
verdere regulering op gebiedsniveau nodig zijn;
3. overige regulerende maatregelen, zoals teeltvrije
zones en verkorten uitrijdperiode en
4. kennis, communicatie en pilots.
5. De vijfde pijler beschrijft de aanvullende maatregelen
voor de oppervlaktewaterkwaliteit en de koppeling
met de Stikstofaanpak.
6. De zesde pijler betreft controle en handhaving.
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• Naast deze zes pijlers wordt de bestaande regelgeving
vanuit het 6e AP gecontinueerd. Met dit pakket aan
maatregelen worden de doelen voor de grondwaterkwaliteit bijna overal gehaald (behalve in de lössregio). Voor
oppervlaktewaterkwaliteit worden de doelen nog niet
gehaald. Om deze doelen wel te halen zijn ingrijpende
gebiedsspecifieke maatregelen nodig. Hiervoor wordt
nadrukkelijk de verbinding gezocht met integratie van de
waterkwaliteit in de structurele aanpak stikstof om zo
doelbereik voor de waterkwaliteitsopgave in zicht te
brengen. Dit is ook noodzakelijk om te kunnen komen tot
derogatieverlening.
• De sector vindt het de AP in de huidige vorm (met de
aanpassingen vanuit de consultatie) pittig, maar (net)
haalbaar. Partijen die het belang van waterkwaliteit
vertegenwoordigen (waterschappen, waterwinbedrijven,
ngo’s) zullen daarentegen aangeven dat de maatregelen
niet ver genoeg gaan. De EC is deze mening ook toegedaan. Provincies staan er tweeledig is: wel doelen halen,
maar niet te veel impact op de sector.
Kernpunten Derogatie van de Nitraatrichtlijn
• De Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van
dierlijke mest te beperken tot 170 kg. stikstof per hectare
per jaar. Lidstaten komen in aanmerking voor een
derogatie (uitzondering) hierop indien deze wetenschappelijk is onderbouwd en geen afbreuk doet aan de doelen
van de Nitraatrichtlijn. De Nederlandse omstandigheden
(lang groeiseizoen, hoge stikstofopname door gras en een
hoog denitrificatievermogen) maken dat Nederland in
aanmerking kan komen voor derogatie. Momenteel heeft
Nederland een derogatie van de Nitraatrichtlijn die eind
2021 afloopt.
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• Derogatie geeft landbouwbedrijven de mogelijkheid meer
mest uit te rijden, waardoor minder kosten hoeven te
worden gemaakt voor het afvoeren / verwerken van mest.
• In 2021 nemen 16.854 bedrijven deel aan derogatie.
• Derogatiebedrijven hebben in 2021 een stikstofgebruiksnorm uit dierlijke mest van 230 kg. stikstof per hectare per
jaar op de centrale en zuidelijke zandgronden & de
lössgronden en 250 kg stikstof per hectare per jaar op de
overige gronden.
• Om voor een derogatie vanaf 2022 in aanmerking te
komen moet de invulling van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (hierna: 7e AP) als
voldoende worden beoordeeld door de Europese
Commissie.
• Derogatie 2022-2025
• Nederland dient haar wens tot derogatie in het
Nitraatcomité kenbaar te maken en in achtereenvolgende
Nitraatcomités presentaties te geven over 1) de milieu
toestand, 2) het gevoerde beleid in het kader van de
Nitraatrichtlijn en 3) het te voeren beleid voor de komende
periode (7e AP). In de daaropvolgende vergadering brengt
de Europese Commissie het conceptderogatiebesluit ter
stemming. De vier vergaderingen in een jaar zijn benodigd
om tot duidelijkheid over de derogatie te komen.
• Derogatie is hierbij geen gegeven; de Europese Commissie
stelt zich in de gesprekken en onderhandelingen hierover
zeer kritisch op.
• Andere relevante ontwikkelingen die op dit traject van
invloed kunnen zijn, zijn:
- Uit de Nitraatrapportage van november 2020 blijkt dat
de waterkwaliteit in recente jaren achteruitgaat. Dit
komt vooral door de droogte, maar dat neemt niet weg

Mestbeleid

Definiëring

dat het aanleiding is voor de Europese Commissie om te
hameren op strenge maatregelen in het 7e AP
- De definitieve CBS-cijfers over laten zien dat de
melkveehouderij in 2020 zijn sectorale stikstofexcretieplafond overschrijdt. Omdat rekening mag worden
gehouden met natuurlijke variaties in het stikstof- en
fosfaatgehalte in ruwvoer, de zogenaamde ruwvoer
correctie, is het sectorale stikstofexcretieplafond in 2020
gelijk aan het plafond. De derde kwartaalcijfers van het
CBS laten een lichte overschrijding van het sectorale
stikstofexcretieplafond zien.
Kernpunten Versterkte Handhavingsstrategie Mest
• In het kader van de derogatie is in september 2018 de
versterkte handhavingsstrategie mest vastgesteld. In de
huidige derogatiebeschikking zijn diverse voorwaarden
gekoppeld aan de uitvoering van deze strategie. Daarnaast
is op verzoek van uw ambtsvoorganger door verschillende
sectorpartijen (LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank) een
plan van aanpak voor mestfraude opgesteld.
• Een belangrijke pijler in de Versterkte
Handhavingsstrategie Mest is dat de samenwerking
tussen controlerende en handhavende instanties/
toezichthouders wordt versterkt, onder meer door betere
informatie-uitwisseling tussen verschillende overheids
instanties en gezamenlijke handhavingsacties (o.a. door
beter gebruik big data, datascience, realtime verantwoording Dierlijke Meststoffen, sensoren en Near Infrared
Spectroscopy (NIRS).
• Toezicht en handhaving worden grotendeels gebieds- en
risicogericht ingericht.
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Gewasbescherming
Kernpunten
• Het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen is
Europees sterk geharmoniseerd via verordeningen.
Uitgangspunt is dat middelen zijn verboden totdat uit een
onafhankelijke wetenschappelijke risicobeoordeling is
gebleken dat een veilig gebruik voor mens, dier en milieu
mogelijk is. De landbouwkundige noodzaak speelt slechts
in zeer beperkte gevallen een rol in de toelatingscriteria.
Gezien de uiteenlopende standpunten over gewasbescherming is het belangrijk dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen leidend zijn bij besluiten over de
goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van
middelen.
• De toelating van middelen gebeurt in twee stappen. Eerst
dient op EU-niveau een werkzame stof (het actieve bestanddeel) te worden goedgekeurd door de Europese Commissie,
op basis van een dossier dat is beoordeeld door een
instituut in een lidstaat (rapporterende lidstaat) en
Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Daarna kan
een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel op basis van
de goedgekeurde werkzame stof in een lidstaat worden
aangevraagd. In Nederland is het Ctgb de bevoegde
autoriteit voor de onafhankelijke risicobeoordeling van
zo’n aanvraag en het besluit over de toelating van het
gewasbeschermingsmiddel. Het Ctgb fungeert tevens als
de bevoegde autoriteit om risicobeoordelingen van
werkzame stoffen uit te voeren.
• De beschikbaarheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan onder druk vanwege de
EU-herbeoordeling van werkzame stoffen, in combinatie
met aangescherpte criteria en zorgen voor mens en milieu.
Zonder wijziging van de huidige gangbare teeltmethoden

Gewasbescherming

Definiëring

met een grote afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen, zal de problematiek toenemen. Om
die reden is met ongeveer tien maatschappelijke partijen
het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie
Gewasbescherming 2030 opgesteld om te komen tot
weerbare planten en teeltsystemen en het verbinden van
land- en tuinbouw met natuur, waardoor de behoefte aan
die middelen afneemt. De uiteenlopende standpunten
manifesteren zich bij specifieke dossiers zoals het bijenrichtsnoer en glyfosaat.
• Bijenrichtsnoer: Voor de beoordeling van risico’s van
gewasbeschermingsmiddelen voor bijen ontwikkelt de
Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA op mandaat
van de Europese Commissie een nieuw bijenrichtsnoer.
Een bijenrichtsnoer dat, rekening houdend met de nieuwe
wetenschappelijke inzichten, minder bescherming biedt
dan het richtsnoer uit 2013, zal het maatschappelijk
draagvlak voor gewasbeschermingsmiddelen verder onder
druk zetten. Een conservatief bijenrichtsnoer zal ervoor
zorgen dat het moeilijker wordt om stoffen en middelen
toegelaten te krijgen (en te houden) en dit zal daarmee
leiden tot meer knelpunten in de bestrijding van ziekten,
plagen en onkruiden.
• Glyfosaat: De werkzame stof glyfosaat ligt onder een
maatschappelijk vergrootglas. Tijdens de Europese
herbeoordeling in 2017 is geconcludeerd dat deze stof
geen onaanvaardbare risico’s heeft voor mens, dier en
milieu. In afwijking van de gebruikelijke tien jaar, is de
goedkeuringsperiode destijds op vijf jaar gesteld. Eind
2022 wordt opnieuw over de goedkeuring van glyfosaat
besloten. Aanhoudende negatieve berichtgeving heeft
ertoe geleid dat verschillende EU-lidstaten maatregelen
hebben getroffen of aangekondigd om het gebruik te
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beperken. Ook de Tweede Kamer heeft moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat in te perken. Bij
afwezigheid van een wetenschappelijke onderbouwing dat
het huidige gebruik niet meer aan de toelatingsvereisten
voldoet, zijn er op dit moment geen juridische mogelijkheden om in te grijpen in toelating en gebruik. Wel zijn in
het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie
gewasbescherming 2030 afspraken gemaakt met LTO
Nederland over het terugdringen van het gebruik van
glyfosaathoudende middelen voor het bestrijden van
onkruiden, in groenbemesters en vanggewassen en op
grasland. Dit betekent dat agrarische ondernemers
alternatieven moeten gaan gebruiken.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De politieke en maatschappelijke standpunten over
gewasbeschermingsmiddelen lopen sterk uiteen. Het gaat
daarbij enerzijds om zorgen over de volksgezondheid en
het milieu (achteruitgang biodiversiteit) en anderzijds om
zorgen over de beheersing van ziekten, plagen en
onkruiden, om een gelijk speelveld (binnen de EU en
mondiaal) en om de economische rentabiliteit van
agrarische bedrijven. De beoogde transitie vraagt tijd voor
effectieve alternatieven (ontwikkeling van kennis,
teeltsystemen, technieken, etc).
• De meeste partijen wijzen op het belang van een onafhankelijke wetenschappelijke onderbouwing van besluiten
over middelen, maar zetten ook vraagtekens bij onderbouwing van de wetenschappelijke instituten (Ctgb in
Nederland, EFSA in de EU) wanneer die onderbouwing niet
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in lijn is met eigen oordelen of signalen van derden.
Sommige lidstaten wijken af van de wetenschappelijke lijn
als de politieke en maatschappelijke druk groot is.
• De afgelopen jaren zijn diverse moties aangenomen
(verbod op neonicotinoïden en azolen, cumulatie/
stapelen, neurotoxiciteit/Parkinson) of aangescherpte
gebruiksvoorwaarden (inperking gebruik glyfosaat,
grotere spuit- of teeltvrije zones). De meeste moties
riepen op tot aanscherping of uitbreiding van toelatingscriteria. Zeer regelmatig worden Kamervragen gesteld.
Gemiddeld plant de Tweede Kamer twee commissiedebatten per jaar over gewasbescherming en gebruikt zij
tevens de reguliere ’debatten ter voorbereiding op de
Landbouw en Visserijraad en andere ’debatten om vragen
te stellen. Momenteel wordt de Tweede Kamer voorafgaand aan stemmingen in de EU geïnformeerd over de
voorgenomen standpunten.
• In (sociale) media is er vaak aandacht voor de discussie
over glyfosaat (met name in het voorjaar doordat dan de
velden geel-oranje kleuren) en over gezondheidsrisico’s
(Parkinson, omwonenden). Daarnaast krijgen ook
neonicotinoïden en biodiversiteit/insectensterfte (inclusief
bijen) de aandacht.

Gewasbescherming

Definiëring
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Fytosanitair en uitgangsmaterialen
Kernpunten

ontwikkeling van de lokale zaaizaadsector in
ontwikkelingslanden.

• Fytosanitair: Bescherming van plantgezondheid is essentieel
voor de productiviteit van de landbouw, de economische
positie van de Nederlandse land-, tuin- en bosbouw en
voor bescherming van de natuur en biodiversiteit. Als
belangrijk handelscentrum voor heel Europa heeft
Nederland in het bijzonder een verantwoordelijkheid om
de insleep van plantenziekten te voorkomen, ook met het
oog op de bescherming van de Europese biodiversiteit en
ecosystemen. Het beleidsterrein zet zich in voor zowel het
voorkomen van plantenziekten als de aanpak van crisis en
incidenten.
• Kwaliteit: De borging van kwaliteit van plantaardige
producten draagt bij aan de hoogwaardige voedselkwaliteit en de betrouwbaarheid van in Nederland geproduceerde plantaardige producten voor afnemers in de gehele
keten. Dit betreft zowel uitgangsmateriaal aan het begin
van de keten als eindproducten aan het einde van de
keten. Beleid draagt actief bij aan de (Europese)actualisatie van dit stelsel en effectieve uitvoering via
keuringsdiensten.
• Veredeling: De Nederlandse veredelingssector is een
belangrijke mondiale speler. Veredeling is van belang voor
het continu ontwikkelen van nieuwe rassen ten behoeve
van aanpassen van de landbouw aan veranderende
omstandigheden, met het oog op voedselzekerheid,
minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een
meer circulaire land- en tuinbouw (van-boer-tot-bordstrategie, inclusief biologische landbouw). Via de export van
verbeterde rassen zijn andere landen in staat de teelt te
verduurzamen. Nederland is actief als het gaat om het
internationaal versterken van het kwekersrecht en de

Fytosanitair en uitgangsmaterialen

Definiëring

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De beschikbare capaciteit bij de NVWA voor de organisatie
en uitvoering van de fytosanitaire werkzaamheden.
• De impact van de brexit op het bedrijfsleven en keuringsdiensten als gevolg van veranderende export-/
importeisen.
• Zorgen bij de veredelingssector over de Europese regulering van nieuwe veredelingstechnieken (gene-editing).
Deze technieken kunnen de veredeling versnellen.
Wereldwijd worden deze technieken slechts licht of niet
gereguleerd, in de EU zwaar. Diverse bedrijven verleggen
hun R&D daarom naar buiten Europa.

Instrumentarium
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Biologische landbouw
Kernpunten
• Algemeen: De biologische landbouw en productieketen is in
EU-regelgeving verankerd en heeft als uitgangspunt bij te
dragen aan publieke doelen zoals natuur, biodiversiteit,
klimaat en dierenwelzijn. Lidstaten dienen een controlesysteem in te richten en biologische ondernemers moeten
voldoen aan alle eisen die uit de regelgeving voortvloeien
om het Europees biologisch keurmerk te mogen voeren.
De biologische EU-regelgeving omvat de hele keten: van
import uit derde landen, landbouw, verwerking tot
verkoop.
• Europees: De Europese Commissie (EC) ziet het verhogen
van het areaal biologische landbouw in de EU tot 25% in
2030 als bijdrage aan de Europese van-boer-tot-bordstrategie (F2F) en de Green Deal. De EC heeft door de EC dit
uitgewerkt in het actieplan voor de ontwikkeling van de
biologische sector. De ambitie is “ten minste 25% van het
landbouwareaal van de EU biologisch in 2030”, waarbij de
EC de invulling aan de lidstaten laat. Het doel daarvan is
om de economie en landbouw te verduurzamen en bij te
dragen aan de klimaatdoelen. Nederland zit met 3.8%
areaal in de achterhoede van de EU. Biologisch is het enige
keurmerk met een Europees wettelijk kader en een
bewezen verdienmodel.
• Nationaal: Sinds 2011 is er geen nationale strategie meer
om het biologische areaal of de biologische productie te
vergroten. Biologische landbouw wordt gezien als een
vorm van kringlooplandbouw. In het BNC-fiche naar
aanleiding van het actieplan heeft het kabinet aangegeven
te starten met de uitwerking van een nationale strategie
voor biologische landbouw. De EC zet in het actieplan in
op zowel aanbod als vraag: verhoging van het aandeel

Biologische landbouw

Definiëring

biologisch areaal en tegelijk de vraagkant vanuit consumenten. Dit is nodig om het verdienmodel van biologische
boeren te waarborgen en vergt ook van NL een strategie
en ambitieniveau op beide punten.
• Gezien de ambities uit het actieplan worden momenteel
verschillende scenario’s en beleidsopties uitgewerkt.
Daarnaast treedt de nieuwe EU-Verordening (2018/848)
voor biologische productie in werking per 1-1-2022. Deze
dient geïmplementeerd te worden in nationale wet- en
regelgeving. Ook is er expliciet aandacht nodig voor het
controlesysteem.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Controlesysteem: In de media is er de afgelopen jaren veel
aandacht geweest voor fraude in de biologische sector. Ook
zijn er Wob-verzoeken gedaan en Kamervragen gesteld. De
minister van LNV is verantwoordelijk voor het toezicht op de
naleving van de Europese biologische regelgeving op de
Nederlandse markt. Skal Biocontrole is als zelfstandig
bestuursorgaan aangewezen als controlerende autoriteit en
is belast met het toezicht op de naleving. Skal staat voor een
duidelijke opgave op financieel en organisatorisch vlak voor
de inzet van handhavings- en sanctiemaatregelen. Dit is
onderschreven in de EU-audit van 2020. Voor de aanbevelingen van de audit en de zorgpunten van de Europese
Commissie over de fraudeaanpak is een programma
ingericht, waarbij Skal en NVWA betrokken worden. Een
goed functionerende controleautoriteit is van belang voor
het consumentenvertrouwen en het verdienmodel van de
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sector (door een eerlijk speelveld) en is cruciaal voor verdere
groei van de sector.
Marktontwikkeling: De Nederlandse cijfers laten zien dat de
groei van de primaire sector (boeren en tuinders) stagneert
(in tegenstelling tot andere EU-landen, waar zeer forse groei
plaatsvindt). Er is sprake van enige schaalvergroting van
bestaande biologische bedrijven, maar er komen weinig
nieuwe omschakelaars bij. De sector als geheel (inclusief
verwerking en handel) groeit wel gestaag. Biologisch geldt
als een vorm van kringlooplandbouw, maar is niet altijd
voldoende geborgd in de beleidsontwikkeling. Andere
lidstaten zetten hier wel zeer proactief op in (ook gezien het
heldere wettelijke kader en verdienmodel binnen de
EU-markt). Balans tussen vraag en aanbod is essentieel om
het verdienvermogen niet te ondermijnen. De Europese
Commissie verwacht van Nederland een stevige en geloofwaardige inzet om het percentage biologische landbouw
omhoog te brengen. Deze worden uitgewerkt in de nationale strategie voor biologische landbouw. In de Nederlandse
appreciatie van het actieplan is aangegeven dat het kabinet
de brede en ambitieuze aanpak en de doelstellingen van de
Green Deal en de Boer-tot-Bord strategie steunt. In de
nationale strategie zullen ambities en doelen voor
Nederland worden opgenomen. De EC heeft voor de EU als
geheel een streefpercentage vastgesteld dat 25% van het
landbouwareaal van alle lidstaten tezamen in 2030 biologisch moet zijn. Om het aanbod te vergroten ziet de EC het
GLB als belangrijk instrument maar benadrukt ook dat
ingezet moet worden op de vraag van de consument en de
borging van het consumentenvertrouwen.
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Sector: De sector voelt zich niet altijd voldoende gezien/
erkend door LNV. Biologisch wordt tot op heden benoemd
als vorm van kringlooplandbouw (extensief, natuurinclusief,
aandacht voor bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn), maar
krijgt weinig specifieke aandacht. De sector heeft positief
gereageerd op de aankondiging van de nationale strategie
en heeft zelf een 10-puntenplan aan de minister aangeboden. Binnen de sector is met name de retail een
aandachtspunt. Door opmerkingen van de EC op de
Nederlandse implementatie van de Europese verordeningen
is discussie ontstaan over de certificering van verschillende
typen verkooppunten (van kleine boerderijwinkels t/m grote
supermarktketens) als onderdeel van de biologische keten.

Biologische landbouw

Definiëring
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Biotechnologie
Kernpunten
Innovatieve nieuwe veredelingstechnieken, waaronder ook
de toepassing van CRISPR-Cas, kunnen een belangrijke rol
vervullen in de ontwikkeling naar een duurzame land- en
tuinbouw, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van robuuste
en weerbare gewassen die bestand zijn tegen ziektes,
droogte, hitte en verzilting. De mogelijkheden voor plantveredeling met nieuwe technieken ontwikkelen zich snel.
Een toekomstbestendig wettelijk kader is belangrijk om
biotechnologie effectief te kunnen gebruiken als instrument
om maatschappelijke doelen te behalen en voor de concurrentiepositie van Nederland en de EU. Biotechnologiebeleid
is Europees geharmoniseerd en de Europese Commissie is
daarom aan zet met initiatiefrecht, wat de nationale
bewegingsruimte zwaar beperkt.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

van biotechnologie op een veilige manier en maatschappelijk verantwoorde wijze worden ontwikkeld en toegepast. Mocht er geen modernisering van de verouderde
wetgeving plaatsvinden, dan zal Europa achterlopen in
innovatie, concurrentiekracht en mogelijkheden om
effectief te verduurzamen.
• De lidstaten zijn – ook intern – nog verdeeld over de
precieze invulling en uitvoering van een mogelijke
aanpassing van wetgeving, waardoor het krachtenveld
dynamisch en gepolitiseerd is. In verband met de politieke
gevoeligheid zal Nederland zorgvuldig moeten opereren
om het herzieningsproces verder te sturen en het draagvlak dat langzaam Europees begint te ontstaan niet te
ondermijnen. Nauwe samenwerking met de Europese
Commissie, lidstaten en stakeholders is daarom noodzakelijk. Te snel bewegen of inhoudelijk voorsorteren op een
uitkomst is een afbreukrisico, ook gezien verschillende
ethische aspecten van biotechnologie.

• Binnen de huidige Europese kaders worden nieuwe
veredelingstechnieken onder biotechnologie en dus onder
regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen
geschaard. De toelatings- en vergunningprocedure voor
genetisch gemodificeerde organismen wordt als zeer
belastend ervaren.
• Ook gaan de ontwikkelingen razendsnel en zijn er
vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het huidige
wetgevend kader bij lidstaten, nationale autoriteiten en
veldpartijen. Het is van belang dat de EU-regelgeving
doeltreffend is, aansluit bij recente wetenschappelijke
ontwikkelingen en ervoor zorgt dat deze nieuwe vormen

Biotechnologie
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Kweekvlees
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Kweekvlees (een Nederlandse uitvinding) is een technologie waarbij stamcellen uit spierweefsel van dieren in een
voedingsbodem en onder ideale groeiomstandigheden
worden opgekweekt tot een vleesproduct. Voorheen was
foetaal kalfsserum nodig voor het opkweken van de
cellen, nu niet meer. Dit betekent dat kweekvlees nu op
een diervriendelijke manier geproduceerd kan worden, en
goedkoper opgeschaald kan worden. Kweekvlees is een
ontwikkeling die dicht bij marktintroductie is.
• In de Nationale Eiwitstrategie heeft kweekvlees ook een
prominente positie. Onderzoek van o.a. CE Delft, UvA en
Universiteit van Oxford bevestigt dat de productie van
kweekvlees leidt tot fors minder emissies, besparing van
water en grondgebruik. Als pluspunt noemt de consument
dat er minder dieren nodig zijn. Het feit dat het in een lab
is ontwikkeld wordt door sommigen als minpunt ervaren.
• Kweekvlees is een “novel food” en verkeert in Europa nog
in de onderzoeksfase. Voordat een nieuw voedingsmiddel
op de Europese markt kan worden toegelaten, moet een
volledige veiligheidsbeoordeling worden gedaan. Dit
gebeurt op grond van de Europese verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van VWS. Een initiatiefnemer voert
een veiligheidsonderzoek uit van zijn product en dient een
dossier in bij Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA.
Na een positief EFSA-advies stemmen de lidstaten over
toelaten op de Europese markt. Niet van alle lidstaten is
bekend hoe ze tegenover kweekvlees staan. Wel is
duidelijk dat bijvoorbeeld Frankrijk geen voorstander is
omdat het kweekvlees niet als een authentiek product
ervaart.

Kweekvlees

Definiëring

Kweekvlees staat in de politieke en maatschappelijke
belangstelling. Vijf maatschappelijke organisaties die zich
inzetten voor kweekvlees en kweekvleesvoorvechtster Ira
van Eelen (de dochter van de geestelijk vader van kweekvlees Willem van Eelen) zouden een steviger regierol door
LNV op prijs stellen. Vanuit de Tweede Kamer is brede steun
voor het onderwerp (VVD, D66, Groen Links en PvdA).
Sommige partijen spreken van onterechte
overheidsbemoeienis.
Sommige veehouders zien kweekvlees als bedreiging voor
hun beroep. Huidige veehouders zouden een rol kunnen
spelen in de toekomstige lokale productie van kweekvlees,
dit kan kansen bieden. Hierover is in november 2020 een
motie aangenomen en dit wordt nu onderzocht. Kweekkip is
overigens al wel op de markt in Singapore (december 2020).
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Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid
Kernpunten
• Vanuit de Kennis- en Innovatie-Agenda (Landbouw, Water,
Voedsel), die geformuleerd is met overheden, bedrijven en
kennisinstellingen werken we integraal aan maatschappelijke opgaven.
• Missies zijn gedefinieerd op thema’s kringlooplandbouw;
klimaatneutrale productie; klimaatbestendig landelijk en
stedelijk gebied; gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
en duurzame en veilige Noordzee. Alle kennis- en innovatie-instrumenten, dus zowel publiek-private als de
publieke, worden over de hele kennisketen (fundamenteel
onderzoek, toegepast onderzoek, kennisvalorisatie)
gericht op de missies ingezet.
• Dit is een goede aanpak om samen met bedrijfsleven en
kennisinstellingen impact te behalen op de maatschappelijke doelen en tegelijkertijd bij te dragen aan het
verdienvermogen van de sectoren.
• Het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) waarin de
financiële afspraken zijn vastgelegd tussen 30 partijen,
waaronder 7 departementen loopt van 2020 tot en met
2023.

menten voor kennis- en innovatie. Uitgangspunt daarbij
is: publiek-privaat waar het kan, publiek waar het moet.
• De maatschappelijke urgentie van de missies is groot,
terwijl in de afgelopen jaren (2010 – 2019) [sinds de
financiële crisis] de publieke middelen voor kennis en
innovatie zijn gedaald (zie ook Brede Maatschappelijke
Heroverweging: Innovatieve Samenleving). Het ontwikkelen en toepassen van de kennis die nodig is voor de
transities op het gebied van klimaat en energie, digitalisering en circulaire economie binnen de KIA LWV vraagt
extra inspanningen en investeringen vanuit de overheid.
• Voor het bedrijfsleven zijn vooral de economische kansen
van de maatschappelijke opgaven interessant. Waar deze
kansen nog niet of onvoldoende aanwezig zijn, is de
overheid nadrukkelijk aan zet als het gaat om sturing en
investeringen in kennis en innovatie.

Wat is de huidige situatie?
• De agenda is missiegedreven. Zo kijken we bijvoorbeeld
welke kennis en innovaties nodig zijn om de kringloop
bodem, plant, dier, mens zoveel mogelijk te sluiten met zo
min mogelijk emissies.
• In samenspraak met kennisinstellingen en bedrijfsleven
worden de doelen gekoppeld aan beschikbare instru-

Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid

Definiëring
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Wageningen Research (TO2)
Kernpunten
• De minister van LNV (MLNV) is inhoudelijk en budgettair
verantwoordelijk voor de aansturing van het onderzoek
van Wageningen Research (WR) op het LNV-domein en
verleent subsidie aan WR. Gegeven het belang van WR
voor de onderbouwing en uitvoering van het LNV-beleid
en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van MLNV voor
het groene kennisdomein is het belangrijk dat LNV zowel
een regie- als penvoerende rol tegenover WR blijft
vervullen.
• De combinatie van WR met Wageningen Universiteit
[samen Wageningen University & Research (WUR)]
bevordert de benutting van elkaars expertise en faciliteiten en de kennisoverdracht en verbreedt de wetenschappelijke basis van WR. Het vormt de basis voor het
succes en de wereldwijd unieke positie van Wageningen.

penvoerend ministerie voor WR. Dit laatste past bij de
integrale verantwoordelijkheid van de minister van LNV voor
de beleidsopgaven en de daarbij in te zetten middelen voor
kennis en innovatie in het LNV-domein.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
LNV is als vakdepartement inhoudelijk verantwoordelijk
voor het groene kennisdomein en voor de eigen publieke
opgaven en heeft daarvoor een actuele kennisbasis nodig.
Het is daarom van belang dat LNV blijft beschikken over de
huidige kennisbasismiddelen op de LNV-begroting en dat
LNV zowel een regie- als penvoerende rol tegenover WR
blijft vervullen. In 2011 was het penvoerderschap van alle
TO2-instellingen bij het ministerie van EZ ondergebracht,
maar na de splitsing van EZ in EZK en LNV is dit gewijzigd.
EZK is thans penvoerend ministerie voor vier
TO2-instellingen (TNO, MARIN, Deltares en NLR) en LNV is

Wageningen Research

Definiëring

Instrumentarium

Effecten
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Biogrondstoffen en reststromen
Kernpunten
• In Nederland wordt ruim 14 Mton biogrondstoffen
geproduceerd, voor het grootste deel bestemd voor
diervoeder en voor een kleiner deel voor voedsel voor
humane consumptie. Verreweg het grootste gewas is gras,
gevolgd door aardappelen, mais en suikerbieten.
• De ambitie is meer biogrondstoffen beschikbaar te maken
(Routekaart Biogrondstoffen schetst de mogelijkheid van
een groei in 2030 van 10Mton), in de eerste plaats voor
voedsel en veevoer, in de tweede plaats ter vervanging van
fossiele grondstoffen voor materialen en chemie, en ten
slotte voor duurzame energie en brandstoffen. Deze
ambitie sluit aan bij de doelen van het Klimaatakkoord
(landbouw en landgebruik).
• Een bio-economie (met landbouw als fundament) is van
belang voor CO2-reductie en kan daarnaast meer inkomenszekerheid bieden voor de landbouw door diversiteit
in afzetmogelijkheden. Producten en reststromen die niet
op de voedselmarkt nodig zijn, krijgen een rendabele
afzet.
• Er is nog veel onbenut potentieel als het gaat om de
toepassing van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en primaire sector, maar ook uit andere bronnen. LNV
zet in op het vergroten van het gebruik van reststromen
uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie, om
hiermee het aanbod biogrondstoffen te vergroten.
• Daarbij is er ook aandacht voor praktijkcasussen waar
regelgeving het gebruik van reststromen in de weg zit.
• De Europese Commissie heeft veel tijd, geld en energie
gestoken in het stimuleren van de bio-economie.
Nederland hecht eraan om samen met de Europese
Commissie en de lidstaten hierin op te trekken en te

Biogrondstoffen en reststromen

zoeken naar goede samenwerking. Het is van belang alle
actoren uit de verschillende regio’s en waardeketens
samen te brengen om alle behoeften en acties goed in
kaart te brengen.
• De ontwikkeling van de bio-economie is een samenwerking tussen LNV, EZK (voor het creëren van een adequaat
investeringsklimaat voor duurzame industrie en voor het
ontwikkelen van markten), I&W (voor duurzame
productie) en BuZa (voor import van duurzame grondstoffen) en de decentrale overheden.
• Hiermee wordt ook aangesloten op de transitieagenda
Biomassa & Voedsel in het kader van de aanpak Circulaire
Economie vanuit I&W.

Instrumentarium
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Nationale Eiwitstrategie
Kernpunten
• De Nationale Eiwitstrategie (NES) geeft een antwoord op
het verzoek van de Europese Commissie om de afhankelijkheid van importen van eiwitten van buiten de EU te
verkleinen.
• De focus van de aanpak richt zich op een vijftal sporen:
vergroting van eiwitproductie uit vlinderbloemigen,
vergroting van benutting uit afval- en reststromen,
eiwitten uit nieuwe bronnen, insecten en beïnvloeding
consumentengedrag.
• De Kamer zal zich in een commissiedebat nog willen
uitspreken over de Nationale Eiwitstrategie (dit onderwerp
is in aanloop naar de verkiezingen controversieel
verklaard).
• Momenteel worden enkele acties nader uitgewerkt.
Maatregelen die afhankelijk zijn van NES-budget worden
na de formatie nader uitgewerkt.
• Een no-regret maatregel die we nu aan het verkennen zijn
is de Green Deal Eiwitgewassen met als doel meer en
rendabele teelt van vlinderbloemigen en andere eiwithoudende gewassen.

biodiversiteit, natuur en milieu, voeding en gezondheid. Dit
heeft ook consequenties voor het gemiddelde dieet: minder
vlees en meer plantaardig (zie ook volgend dossier
Duurzaam Voedsel). Economische belangen zijn groot, zowel
voor de Nederlandse agrarische sector als voor de handel en
infrastructuur (transport en logistiek, havenfaciliteiten etc.)
en voor de diervoeder-, voedings- en
levensmiddelenindustrie.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Importen van eiwitten en andere agrarische grondstoffen uit
derde landen geniet veel maatschappelijke belangstelling
vanwege duurzaamheidsvraagstukken bij de productie en
import voor gebruik in Nederland en de rest van de EU. Deze
belangstelling zal de komende tijd alleen maar verder
toenemen onder invloed van de discussie over het klimaat,

Nationale Eiwitstrategie

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

35

Duurzaam voedsel
Kernpunten
• Het huidige consumptiepatroon heeft een grote negatieve
impact op klimaat, milieu en biodiversiteit. Bovendien
leidt het huidige voedingspatroon tot zeer hoge gezondheidskosten. Volgens het PBL zijn het tegengaan van
voedselverspilling en een duurzamer voedingspatroon
(consumptie van duurzamer geproduceerd voedsel en
meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten) de
belangrijkste aangrijpingspunten om de voetafdruk van
voedselconsumptie te verminderen. Consumenten en
ketenpartijen zoals retail, horeca, catering en verwerking,
spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van het
consumptiepatroon en het voedselsysteem.
• De opgave voor het terugdringen van voedselverspilling
blijft groot: een reductie van 2 miljoen ton naar ongeveer 1
miljoen ton per jaar in 2030. Uit de meest recente monitor
voedselverspilling blijkt dat in de keten in 2019 tussen de
88 en 138 kilo voedsel werd verspild. Dat is, hoewel geen
sterke, voor het eerst een significante daling (tussen 8,3%
en 7,4%). Sinds 2018 zijn er veel maatregelen doorgevoerd, waarvan het effect nog niet voldoende zichtbaar is
in de cijfers. In de keten worden restromen steeds beter
verwaard, zoals het gebruik voor veevoer. Dit voorbeeld
van kringlooplandbouw draagt bij aan een beter verdienmodel voor producenten. De consument verspilde de
afgelopen jaren steeds minder; in 2019 was dat 7 kilo
minder dan in 2016 en 29% minder in negen jaar tijd. Dit
bleek uit de meest recente Monitor voedselverspilling bij
huishoudens in Nederland (2019). Hierdoor besparen
consumenten niet alleen goed voedsel, maar ook geld. In
2022 wordt er opnieuw gemeten bij huishoudens. Als de
huidige dalende lijn wordt doorgezet, is het gestelde doel

Duurzaam voedsel

Definiëring

haalbaar. De Europese Commissie heeft de lidstaten
verplicht in 2022 gegevens aan te leveren over de (mate
van) voedselverspilling per ketenschakel in 2020 en wil
bindende tussendoelen stellen.
• Een toename in de consumptie van duurzamer geproduceerd voedsel vergroot het marktaandeel duurzaam
voedsel en helpt ondernemers die inzetten op en investeren in verduurzaming van de productie. In 2020 was er
een stijging van consumentenbestedingen aan voedsel
met een duurzaamheidskeurmerk van 7% ten opzichte van
2019, waarmee het marktaandeel uitkwam op 16% van de
totale bestedingen aan voedsel. Supermarkten en andere
afzetkanalen spelen een belangrijke rol in het aanbieden
van aantoonbaar duurzamer assortiment en beïnvloeden
van de consument.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Van deze aangrijpingspunten ligt vooral het onderwerp
minder vlees eten (en meer plantaardige eiwitten) gevoelig.
Burgers en ngo’s stellen aan de ene kant kritische vragen
over de (vermeende) onzichtbaarheid van de overheid op dit
onderwerp aan de consumentenkant. Aan de andere kant
komen de sector en maatschappij met kritiek als er wel iets
over het onderwerp naar buiten komt. LNV houdt vast aan
de doelstelling van het Klimaatakkoord: een gezonde balans
in de verhouding van dierlijke en plantaardige eiwitten in
ons dieet in 2050, conform de adviezen hieromtrent van het
Voedingscentrum.

Instrumentarium

Effecten
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Voedselveiligheid
Kernpunten
• Er zijn twee kernpunten binnen het beleidsveld
Voedselveiligheid, te weten de versterking van het toezicht
op de vleesketen en de nieuwe Europese
diergeneesmiddelenverordening.
• De nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening
bevat regels over de markttoelating, vervaardiging,
bewaking, handel, distributie en het gebruik van diergeneesmiddelen. Daarnaast bevat deze verordening ook
bepalingen rond de controle en handhaving in de diergeneesmiddelenketen. Deze verordening zorgt voor
verregaande harmonisatie van de diergeneesmiddelenregelgeving in de EU. Zo worden o.a. ook het voorschrijven
en het gebruik van antibiotica in de EU geharmoniseerd.
Dat levert een gelijk speelveld op voor dierenartsen in de
EU en zal een grote bijdrage leveren aan de reductie van
het antibioticagebruik in de EU. Dit draagt bij aan de strijd
tegen antibioticaresistentie.

• In de afgelopen jaren is met regelmaat gekeken naar het
functioneren van de NVWA en BV Kwaliteitskeuring
Dierlijke Sector (KDS) voor wat betreft de keuren en het
toezicht in de vleesketen. Zoals ook uit het 2Solve-rapport
in 2019 is gebleken, is de situatie, ondanks verbeteringen,
nog niet opgelost. De NVWA voert maatregelen uit die
voortvloeien uit het 2Solve-rapport en nodig zijn voor de
verdere versterking van het toezicht op de vleesketen.
Deze versterking is onderdeel van een bredere aanpak om
het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de dierlijke
keten (van boer tot slachthuis) te verbeteren.
• Er zijn vooralsnog geen gevoeligheden m.b.t. de nieuwe
verordening.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Toezicht gericht op voedselveiligheid bij slachthuizen en
op het slachtproces is een politiek speerpunt voor de
Tweede Kamer. Om alle activiteiten uit te voeren heeft de
NVWA extra dierenartsen en inspecteurs nodig om het
toezicht binnen de vleesketen ook daadwerkelijk te
intensiveren. In de huidige krappe arbeidsmarkt is
onderbezetting een zorg. In het voorgaande regeerakkoord zijn extra middelen ter beschikking gesteld om het
toezicht gericht op voedselveiligheid te versterken.

Voedselveiligheid

Instrumentarium
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Destructiebestel
Kernpunten
• Ten behoeve van de bescherming van dier- en volksgezondheid heeft de Nederlandse overheid op grond van de
Europese verordening dierlijke bijproducten de verplichting om een passende infrastructuur voorhanden te
hebben voor het verzamelen, vervoeren, verwerken of
verwijderen van dierlijke bijproducten.
• Het destructiebestel ziet op de verwerking van kadavers
van dieren. Rendac Son B.V. is op basis van de Wet dieren
aangewezen als enige onderneming die kadavers ophaalt,
verwerkt en verwijdert. Rendac is daarmee een rechtspersoon die een wettelijke taak uitvoert.
• Rendac brengt voor het ophalen en verwerken van
kadavers tarieven in rekening bij de aanbieders van
kadavers (houders van dieren). De minister stelt deze
tarieven jaarlijks vast.
• De totale kosten voor het destructiestelsel beslaan in 2021
ca. 22,7 miljoen euro, deze worden gedragen door de
aanbieders van kadavers (houders van dieren).
• De overheid draagt zelf ook bij aan de kosten voor het
destructiebestel, via een bijdrage in de kosten van het
beschikbaar houden van een bepaalde verwerkingscapaciteit dierziektebestrijding voor het geval er onverhoopt een
dierziektecrisis uitbreekt. De kosten hiervoor bedragen
voor 2022 ca. 1,1 miljoen euro. Deze kosten worden
betaald uit het diergezondheidsfonds (50% sectoren en
50% LNV).

Destructiebestel

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Op 17 december 2020 heeft de minister van LNV aan de
Kamer gemeld een verkenning te gaan uitvoeren naar een
nieuwe ordening van de destructiemarkt, om deze opener
te maken voor andere partijen. Deze verkenning is in het
najaar van 2021 afgerond.
• Op 8 februari 2021 heeft de minister van LNV aan de
Kamer gemeld dat zij de overeenkomst met Rendac heeft
opgezegd met als doel te komen tot nieuwe afspraken ten
aanzien van de berekensystematiek en de transparantie
van de tariefsopbouw.
• Op 23 november 2021 heeft de minister van LNV de
nieuwe overeenkomst met Rendac Son B.V. voor de
periode 2022-2026 naar de Kamer verzonden. Op basis
van deze overeenkomst worden de tarieven voor 2022
vastgesteld.
• Op 16 december 2021 heeft de minister van LNV de Kamer
gemeld dat er een aantal opties denkbaar zijn voor een
nieuwe ordening van de destructiemarkt vanaf 1 januari
2027. Deze opties moeten nog verder uitgewerkt worden
en daarvoor zal vervolgonderzoek plaatsvinden.
• De implementatie van een nieuwe marktordening zal
waarschijnlijk een aanpassing van de wet- en regelgeving
vergen, een proces dat enkele jaren in beslag neemt. Om
op langere termijn de continuïteit van het ophalen en
verwerken van kadavers te waarborgen, zal uiterlijk 1
januari 2024 een besluit moeten worden genomen over
hoe een nieuwe marktordening eruit zal gaan zien.
• De sectorpartijen zijn in een bestuurlijk overleg meegenomen in de nieuwe overeenkomst met Rendac en over
de ontwerp tarieven voor 2022. De sectorpartijen konden

instemmen met de voorstellen, uitgezonderd Platform
KSG en NBvH die gezamenlijk bezwaar maken tegen de
gehanteerde systematiek voor de toerekening van de
transportkosten voor hobbydierhouders. Sectorpartijen
zijn positief over de uitwerking van een nieuwe marktordening, zij zien de toetreding van andere partij op de
markt als een goede ontwikkeling.
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Duurzame veehouderij
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Er zijn veel opgaven voor de veehouderij. Het gaat onder
andere om klimaat, stikstof, fijnstof, dierenwelzijn, sluiten
van mest-veevoerkringloop, diergezondheid en het
verdienmodel. Verduurzaming van de veehouderij vraagt
om een transitie, waarin opgaven in samenhang worden
aangepakt en waarbij de veehouderij niet langer schuurt
langs de grenzen van de milieugebruiksruimte en andere
maatschappelijke eisen. De activiteiten hiervoor zijn
gebundeld in het programma duurzame veehouderij.
Maatregelen en inzet voor specifieke opgaven (zoals
stikstof en mest) worden op andere plekken in dit dossier
verder toegelicht.
• Vanuit het programma worden de betrokken opgaven
integraal benaderd en wordt voorkomen dat wordt
gefocust op één opgave. Om het mogelijk te maken dat
veehouders verduurzamen is een ketenaanpak noodzakelijk, waarbij niet gestuurd wordt op maximale productie
voor zo laag mogelijke kosten, maar op meer toegevoegde
waarde. Dit vraagt om nieuwe verdienmodellen, eerlijke
concurrentie tussen gangbare en duurzame producenten
en een andere houding van partijen in de voedselketen.
• Er is inzet nodig op zowel blijvende boeren als stoppende
boeren.
• Het programma kent drie sporen:
- inspireren en experimenteren;
- verbeteren van de conditie om te verduurzamen;
- concrete stappen door de sector. Verschillende dierlijke
sectoren werken aan de uitvoering van hun sectorplannen voor verduurzaming. Dit loopt in de ene sector
voortvarender dan in de andere.

Duurzame veehouderij

Definiëring

• De polarisatie in het debat rondom de veehouderij is
groot.
• De organisatiegraad en uitvoeringskracht van de sectoren
is divers.
• Veel van de maatschappelijke discussie gaat over de
omvang en eventuele krimp van de veestapel. Lijn van het
vorige kabinet was dat krimp geen doel op zich is, maar
wel uitkomst kan zijn van beleid. De dieraantallen in
Nederland worden in de grote sectoren (koeien, varkens,
kippen) begrensd door het systeem van productierechten.
Door vrijwillige maatregelen zoals gerichte opkoop en de
beëindigingsregeling zal de veehouderij krimpen.
• De opgave om stikstof te reduceren (50% in 2035) zal forse
consequenties hebben, waarvoor stevige maatregelen
nodig zijn. Het draagvlak in de sector daarvoor is beperkt
(zie verder onderdeel agro stikstof). De afgelopen periode
heeft de stikstofaanpak bij verschillende partijen geleid tot
minder inzet op andere thema’s.
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Dierenwelzijn
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Dierenwelzijn gaat over alle gehouden dieren: van
gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en proefdieren
tot dieren in dierentuinen of circus. Het overkoepelende
doel is: bevorderen dat deze dieren een positieve staat van
welzijn kunnen ervaren, soorteigen gedrag kunnen
vertonen en dat aan hun natuurlijke behoeften tegemoet
gekomen wordt.
• Er is voortdurende en toenemende druk uit de samenleving (inclusief de Tweede Kamer en media) om het
dierenwelzijn (en het toezicht daarop) te verbeteren. De
manier waarop mensen over dieren denken verandert. Dat
gaat gepaard met flinke emotie en polarisatie in standpunten. Dat maakt het een complex en intensief werkveld,
waarbij er voortdurend geschakeld moet worden tussen
reageren op incidenten en de lange lijn aanhouden.
Uitingen van dieractivisme (o.a. stalbezettingen) leiden tot
onbegrip en boosheid bij boeren. Ook bij gezelschapsdieren is er een sterke roep om te zorgen voor fysiek en
mentaal gezonde dieren.
• Substantiële verbeteringen van dierenwelzijn in de
conventionele veehouderij zijn moeilijk te bereiken binnen
het huidige verdienmodel (zo veel mogelijk produceren
tegen lage kosten). Structurele wijzigingen in de markt zijn
nodig om dit te kunnen bereiken. Het is tevens een
uitdaging om dierenwelzijn in de spanningsvelden in de
veehouderij en de diersectoren, waar ook bedrijfseconomische factoren en het beperken van emissies een
belangrijke rol spelen, volwaardig mee te laten tellen in
afwegingen en keuzes.

Dierenwelzijn

Definiëring

Algemeen
• Diverse fracties zetten zich in om de (rechts)positie van het
dier te verbeteren. Zij pleiten voor o.a. het stoppen met
intensieve veehouderij (GL, SP, PvdD, D66), het recht van
een dier om soorteigen gedrag te kunnen vertonen (GL,
PvdD, D66), de instelling van een ombudsman voor dieren
en de aanscherping van de definitie dierenwelzijn in de
Wet dieren (D66), rechten voor het dier in de Grondwet
(PvdD, PVV) en versterking van het toezicht. Een ander
voorbeeld is het in juni 2021 door de PvdD ingediende en
aangenomen amendement Wet dieren. Met deze wetswijziging werd beoogd dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen, dan wel de gezondheid of
het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het
dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Van de
betekenis van dit amendement is een juridische analyse en
een impactanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat het
amendement geen geschikt instrument is om de doelen
ervan – onder meer een einde maken aan fysieke ingrepen
bij dieren en het aanpassen van veehouderijen aan de
behoeften van dieren – te bereiken. Het zou vanwege de
ruime en open formulering vooral zorgen voor onvoorspelbare uitkomsten bij de rechter en rechtsonzekerheid
bij dierhouders veroorzaken. Het bredere doel van de
transitie naar een dierwaardige veehouderij wordt met het
amendement waarschijnlijk niet dichterbij gebracht. Deze
analyses zijn meegegeven aan de formerende partijen.
• De maatschappelijke en politieke wensen op dierenwelzijn
zijn groot. Het is een uitdaging die te laten matchen met
de beschikbare capaciteit bij LNV en NVWA. De NVWA is

Instrumentarium

Effecten

de belangrijkste toezichthouder voor het domein dierenwelzijn. Uit een taken-middelenonderzoek is gebleken dat
er een disbalans is tussen taken en middelen bij de NVWA
voor onder andere de handhaving van
dierenwelzijnsregelgeving
• Dierenwelzijnsschendingen halen met enige regelmaat de
media. Voornaamste onderwerpen van maatschappelijke
aandacht zijn hondenhandel, slachten en transport van
veehouderijdieren.
Landbouwhuisdieren
• In maart 2022 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid
een stevig rapport gepubliceerd over stalbranden in de
veehouderij. De raad concludeert dat de aanpak onvoldoende resultaat heeft en dat het ontbreekt aan goede
prioritering en aan adequate sturing. De minister van LNV
heeft naar aanleiding van het rapport nieuwe maatregelen
aangekondigd om stalbranden aan te pakken, met als doel
een halvering van het aantal dodelijke stalbranden per
sector in 2026. Zo wordt compartimentering van de
technische ruimte voor grote bestaande veestallen
verplicht, komen er verplichte elektrakeuringen en
verplichte brandveiligheidscursussen voor personeel van
grote veehouderijen. Deze maatregelen worden momenteel uitgewerkt en naar verwachting eind 2022 aan de
Tweede Kamer gestuurd. Gelijktijdig wordt bezien hoe er
een maximum grens kan komen aan de grootte van nieuw
te bouwen brandcompartimenten en een maximum norm
voor het aantal dieren in een compartiment.
• De Wet dieren is geëvalueerd in 2020. Belangrijkste
knelpunt dat daaruit volgt: de vele open normen in de wet
kunnen de handhaving (die van cruciaal belang is voor het
waarborgen van dierenwelzijn) bemoeilijken. Een traject is
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ingezet om lastig handhaafbare open normen nader in te
vullen. Een aantal partijen, waaronder D66 en PvdD
vinden het beschermingsniveau dat de wet biedt voor
dieren nog onvoldoende. Een in juni 2021 door deze 2
partijen ingediende en aangenomen motie roept de
regering op voorbereidingen te treffen voor een tussenevaluatie van de Wet dieren, met het doel om deze te
actualiseren en het beschermingsniveau te verhogen.
De Europese Commissie heeft in haar van-boer-totbordstrategie aangekondigd om de Europese regelgeving
op dierenwelzijn in de komende jaren te evalueren en te
herzien. Eind 2023 zal zij met wetgevingsvoorstellen
komen. Nederland zet zich samen met enkele gelijkgezinde landen (Duitsland, Denemarken, Zweden, België) in
voor een verbeterde en uitgebreide EU-regelgeving voor
dierenwelzijn. Dit is de zogenaamde Vughtgroep waarmee
Nederland in de EU op dierenwelzijnsonderwerpen samen
optrekt. Deze evaluatie en herziening zal de komende
jaren een omvangrijk (en kansrijk) traject zijn. Een actueel
thema daarbij is het uitfaseren van kooihuisvesting.
Er is veel aandacht voor dierenwelzijn bij (langdurig)
transport en slachthuizen. Bij slacht speelt o.a. de inzet
van verplicht cameratoezicht en rituele slacht. Bij rituele
slacht speelt het belang van dierenwelzijn in relatie tot de
grondwettelijke godsdienstvrijheid. Ook worden de risico’s
in het slachtsysteem in kaart gebracht.
LNV werkt met sectoren aan een hitteplan om dierenwelzijn in hete zomers te borgen.
In november 2021 heeft de Raad voor
Dieraangelegenheden (RDA) (onafhankelijk adviesorgaan
voor dierenwelzijn en diergezondheid) de zienswijze
‘Dierwaardige Veehouderij’ aangeboden aan de minister.
Deze zienswijze is op verzoek van de minister van LNV

Dierenwelzijn

Definiëring

opgesteld, waarbij de centrale vraag was: wat zijn
randvoorwaarden voor de veehouderij van de toekomst,
waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart? De
RDA geeft invulling aan ‘positief welzijn’ met de zes
leidende principes. Daarnaast beveelt de Raad aan om
positief dierenwelzijn volgens die principes mee te nemen
in de transitie naar kringlooplandbouw en duurzame
veehouderij en stelt zij dat er een sterke regierol ligt voor
LNV om te komen tot een dierwaardige veehouderij. De
minister heeft de zienswijze op 18 november jl. aan de
Tweede Kamer verstuurd en daarbij aangegeven dat er in
het voorjaar van 2022 een appreciatie volgt.
Gezelschapsdieren, dieren voor vermaak en proefdieren
• Een centrale ambitie is inzetten op in te zetten op fysiek en
mentaal gezonde dieren, waarbij gezonde dieren worden
gefokt, misstanden in de handel van dieren worden
tegengegaan en een juiste leefomgeving wordt geboden
waardoor het dier fysiek en mentaal gezond blijft.
• LNV werkt op grond van een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III aan de positieflijst: een lijst
van huis- en hobbydieren die gehouden mogen worden.
Dit is een zeer complex en omvangrijk traject. De uitkomsten kunnen maatschappelijk tot grote consequenties
leiden omdat dit ertoe leidt dat bepaalde dieren niet meer
gehouden mogen worden. Momenteel wordt uitgewerkt
wat de opties zijn hoe met deze lijst verder te gaan.
• Er ligt een aangenomen motie over voorlichting bij het
aanschaffen en houden van dieren. Er is al veel informatie
beschikbaar op de website van het Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) over het
houden van dieren. Het komende jaar zal verder worden
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gewerkt aan het verbeteren van voorlichting over het
aanschaffen en houden van (gezelschaps)dieren.
• De problemen met de handel in dieren en het fokken en
verantwoord houden van dieren blijven de aandacht
vragen. Dat heeft betrekking op alle (gezelschaps)dieren.
Er is een focus op honden, waarbij ook de agressieve
honden en bijtincidenten aan de orde zijn. De aanpak is
gericht op fysiek en mentaal gezonde sociale dieren. Wat
betreft de fokkerij wordt ingezet op gezonde dieren, zoals
bij het verbod op fokken met kortsnuitige honden.
Handhaving en draagvlak binnen de hondenfokkerij
blijven daarbij een uitdaging. Misstanden in de handel van
honden zijn niet altijd eenvoudig aan te pakken, omdat er
vrij verkeer van goederen is binnen de EU. Een instrument
dat hierbij helpt is het verbeterde identificatie en registratiesysteem voor honden dat op 1 november 2021 in
werking is getreden. Tevens zal een verbod van het
gebruik van stroomstootapparatuur bij honden op 1
januari 2022 in werking treden. LNV werkt aan een
integrale aanpak waarbij ook het gebruik van DNA wordt
geïntensiveerd.
• Voor de zomer van 2021 is het wetsvoorstel van J&V/LNV
ingediend bij de Tweede Kamer, dat een zelfstandig
houdverbod van maximaal 10 jaar introduceert.
Momenteel vindt de schriftelijke behandeling plaats.
Plenaire behandeling in beide Kamers vindt waarschijnlijk
in 2022 plaats. Er is breed draagvlak voor het wetsvoorstel. Een aantal fracties waaronder de VVD en PVV wil een
levenslang houdverbod voor recidiverende dierenmishandelaars. Bij de begrotingsbehandeling is ook een motie
met die strekking aangenomen. . Dat is in het wetsvoorstel
niet voorzien.
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• Dieren voor vermaak komen ook steeds verder onder de
aandacht. LNV heeft in september 2021 afspraken
gemaakt met het Dolfinarium over zijn voorstellingen met
dieren, de dierverblijven en publieksinteracties.
• Vanwege de coronacrisis is 69 miljoen euro voor de
ondersteuning van dierentuinen beschikbaar gesteld;
daartoe is een regeling ontwikkeld die is uitgevoerd door
RVO. Een tweede openstelling van de regeling waarbij 52,7
mln. euro beschikbaar is gesteld (als gevolg van de tweede
lockdown) is uitgewerkt en wordt in januari 2022
opengesteld.
• Er ligt een aangenomen Kamermotie om, in weerwil van
het houdverbod voor circusdieren, olifant Buba en zebra
Smiley bij hun circuseigenaar te laten verblijven. Hierop
heeft de minister van LNV in maart 2021 besloten een
ontheffing onder voorwaarden te verlenen. Dit heeft tot
verzet en een bezwaarprocedure geleid door ngo’s.
Binnenkort volgt er een rechtszaak voor.
• Over het chippen van katten wordt discussie gevoerd
tussen politieke fracties en in de buitenwereld bij ngo’s of
en wat de toegevoegde waarde van een landelijke chip- en
castratieplicht voor katten isis en of die er moet komen.
Als toezegging aan de D66-fractie wordt met twee
gemeenten (Amsterdam en Alphen a/d Rijn) aan een pilot
gewerkt voor het lokaal verplichten van het chippen van
katten.
• Voor de motie dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen wordt in het eerste kwartaal van 2022 een onderzoek gestart. In dit onderzoek wordt gekeken naar het
samenspel van het hulp- en trainingsmiddel zelf en de
kennis die de trainer heeft en toepast.
• Het verbeteren van het welzijn van proefdieren is eveneens een prioriteit, waarbij het dilemma zit op het belang

Dierenwelzijn

Definiëring

van dierproeven voor de volksgezondheid enerzijds en het
dierenwelzijn anderzijds. LNV werkt aan het zogenoemde
3V-beleid: verminderen, vervangen en verfijnen. Het
programma Transitie Proefdiervrije Innovatie werkt aan
een transitie naar meer proefdiervrije innovatie.
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Rituele onbedwelmde slacht
Kernpunten
• Europese wetgeving schrijft voor dat dieren uitsluitend
worden gedood nadat zij bedwelmd (bewusteloos) zijn.
Deze wetgeving biedt een uitzondering als het gaat om
onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.
• Er is een Convenant met de Nederlandse vereniging van
Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven, het
Contactorgaan Moslims en Overheid en het NederlandsIsraëlitisch Kerkgenootschap. De eerste evaluatie van de
werking van het Convenant is op 20 december jl. naar de
Kamer gestuurd.
• De belangrijkste conclusie van Deloitte is, dat het
Convenant doelmatig en doeltreffend is en goed functioneert in de praktijk.
• Dat leidt tot de aanbeveling om het Convenant in stand te
houden.
• Uit de evaluatie komt naar voren, dat de normen die
dienen ter verbetering van het dierenwelzijn, zoals
vastgelegd in de regelgeving, goed worden nageleefd.
• De onderzoekers concluderen dat dit heeft geleid tot een
verbetering van het dierenwelzijn ten opzichte van de
nulmeting in 2014.
• Verder blijkt dat het Convenant op onderdelen een
(beperkte) actualisatie behoeft, gelet op de ontwikkelingen sinds het sluiten van het Convenant.
• Het evaluatierapport biedt handvatten om te bezien of de
randvoorwaarden voor de rituele onbedwelmde slacht en
de toepassing daarvan nog verder kunnen worden
verbeterd.
• De Convenantspartijen zullen hier in het nieuwe jaar,
onder leiding van LNV, verder over spreken.

Rituele onbedwelmde slacht

• Verwacht wordt dat de Partij voor de Dieren haar initiatiefvoorstel voor een verbod op onbedwelmd slachten
weer op zal pakken, omdat het Europese Hof in december
2020 uitsprak dat een verbod op religieuze onbedwelmde
slacht geen ontoelaatbare inbreuk op de godsdienstvrijheid tot gevolg heeft wanneer de regelgeving blijk geeft
van een goed onderbouwde en proportionele afweging
tussen dierenwelzijn en religieuze vrijheden.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Onbedwelmde slacht leidt tot terugkerende maatschappelijke en politieke discussies over dierenwelzijn en de
grondwettelijke godsdienstvrijheid, zoals bijvoorbeeld
tijdens het Offerfeest.
• Er was tot op heden geen invulling gegeven aan de
afspraak dat het stelsel zo wordt vormgegeven dat het
aantal onbedwelmd geslachte dieren beperkt wordt tot de
Nederlandse behoefte.
• Wageningen Research onderzocht hoe de aantallen ritueel
onbedwelmd geslachte dieren zich verhouden tot de
behoefte aan vlees van ritueel onbedwelmd geslachte
dieren in Nederland.
• Het rapport met inzichten hierover is op 20 december jl.
naar de Kamer gestuurd.
• Er komen uit dit rapport geen signalen voort die erop
duiden dat jaarlijks meer dieren ritueel onbedwelmd
worden geslacht dan nodig is voor de Nederlandse markt.
• De Minister van LNV geeft aan dat ze de ontwikkelingen
op dit vlak nauwgezet blijft volgen en zal bespreken met

Convenantspartijen op welke wijze dit geborgd kan
blijven.
• Aan de toezegging van staatssecretaris Van Dam uit 2017
om vlees van onbedwelmd aangesneden dieren separaat
en herkenbaar af te zetten is tot op heden geen invulling
gegeven.
• Tijdens het jaarlijkse Offerfeest, dit jaar van 20 tot 22 juli
2021, werden in korte tijd veel dieren geslacht met meer
personeel. Vanwege de bijzondere omstandigheden door
corona overleggen betrokken partijen vanaf maart al met
elkaar. In de overleggen is aandacht voor coronamaatregelen, communicatie richting de achterban, plannen van
aanpak die slachterijen moeten aanleveren en de uitgifte
van karkassen. Door verschillende omstandigheden blijft
toezichtcapaciteit van de NVWA een punt van zorg. LNV
voert daarnaast overleg met betrokkenen over het
terugkoelen van karkassen tijdens het Offerfeest.

Toelichting
In 2008 diende de PvdD een initiatiefvoorstel in voor een
verbod op onbedwelmde slacht. Het initiatiefvoorstel
strandde in de Eerste Kamer, mede omdat er een convenant
gesloten werd. De belangrijkste bepalingen uit het convenant, dat op 1 januari 2018 in werking trad, zijn:
• de verplichte bedwelming krijgt een dier uiterlijk 40
seconden na het aansnijden indien het dier dan het
bewustzijn nog niet verloren heeft;
• het permanente toezicht door de NVWA bij de onbedwelmde slacht; de kosten van dit extra toezicht worden
door het slachthuis gedragen.
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Convenantpartners zijn de overheid (LNV), de Vereniging van
Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV), het
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Het
convenant wordt als werkbaar en uitvoerbaar beschouwd en
er zijn geen structurele problemen met de uitvoering ervan.
De werking van het convenant wordt momenteel
geëvalueerd.
In 2018 heeft de PvdD wederom een initiatiefvoorstel
ingediend om het onbedwelmd slachten te verbieden. Dit
heeft tijdelijk stilgelegen, maar het is te verwachten dat de
PvdD haar initiatiefvoorstel op korte termijn weer oppakt,
omdat het Europese Hof in december 2020 uitsprak dat een
verbod op religieuze onbedwelmde slacht geen ontoelaatbare inbreuk op de godsdienstvrijheid tot gevolg heeft.
In het addendum op het Convenant ‘ritueel onbedwelmde
slacht’ is afgesproken dat een stelsel zal worden vormgegeven waarmee geborgd wordt dat het aantal dieren dat
voor onbedwelmde slacht aangeboden wordt, beperkt
wordt tot dat aantal dat nodig is voor de Nederlandse
behoefte aan onbedwelmd ritueel geslacht vlees. Daarnaast
heeft toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Van
Dam in 2017 de Kamer toegezegd om vlees van onbedwelmd
aangesneden dieren separaat en herkenbaar af te zetten
(Kamerstuk 31 571, nr. 29 d.d. 9 juni 2017). Aan beide punten
is tot op heden geen concrete invulling gegeven.

Rituele onbedwelmde slacht
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Diergezondheid en zoönosen
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Een houder van dieren is primair verantwoordelijk voor de
gezondheid van zijn dieren. Diergezondheid speelt in vele
beleidsdossiers een rol, want het is onlosmakelijk
verbonden met onderwerpen als dierenwelzijn, de
intrinsieke waarde van het dier, duurzame veehouderij,
antibioticumgebruik, natuur, volksgezondheid en
voedselveiligheid.
• Voor bepaalde besmettelijke dierziekten zijn er Europese
en nationale regels om verspreiding van die ziekten te
voorkomen en in voorkomend geval moet de overheid
uitbraken van die gereguleerde ziekten, zoals vogelgriep,
bestrijden. De maatregelen ten aanzien van dieren en
dierhouderijen worden door de minister van LNV
genomen. In geval van een zoönose werken VWS en LNV
in de gezamenlijke zoönosestructuur onder voorzitterschap van VWS. De NVWA voert de bestrijding van
dierziekten uit.
• Ziekten die bestrijdingsplichtig zijn, zijn bijvoorbeeld
mond-en-klauwzeer, varkenspest en aviaire influenza
(vogelgriep).
• Bepaalde dierziekten zijn ook voor mensen besmettelijk
(zoönosen). Nederland heeft hier mede ten gevolge van de
Q-koorts uitgebreid beleid voor. Omdat het SARS-CoV-2virus (Corona virus) ook een zoönose is, is ingezet op
intensivering van dit zoönosen-beleid. Hiertoe is een
projectstructuur ingericht, waarin het ministerie van VWS
het leidende departement is. In deze projectstructuur
wordt - mede op basis van het adviesrapport Bekedam
“Zoönosen in het vizier” - een nationaal plan van aanpak
voor de versterking van het zoönosen-beleid uitgewerkt.

Diergezondheid en zoönosen

Definiëring

• Uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben economisch, politiek en maatschappelijk veel aandacht. Dit is
vooral het geval als het een zoönose betreft, maar ook als
de bestrijding ervan gepaard gaat met het doden en
vernietigen van grote aantallen besmette of verdachte
dieren.
• Politiek is er bij zoönosen vaak een roep om stevig
ingrijpen vanuit het voorzorgsprincipe. Tegelijkertijd moet
de overheid noodzaak van maatregelen onderbouwen en
moeten maatregelen proportioneel zijn. Het streven is het
doden van gezonde, niet-besmette dieren zo veel mogelijk
te voorkomen.
• Er is een toenemende maatschappelijke druk om verandering aan te brengen in de manier waarop dieren in
Nederland worden gehouden, waarbij het risico van
zoönosen voor de volksgezondheid vaak als argument
aangedragen wordt.
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Verbod op de nertsenhouderij
Kernpunten

bedoeld is. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan die zullen
worden opgevolgd.

• Tussen april 2020 en december 2020 werden in totaal 69
nertsenhouderijen met SARS-CoV-2 besmet verklaard en
geruimd. Alle nertsen op de overige bedrijven zijn eind
2020 gedood. In navolging van een advies van het
Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) op 24
augustus 2020 kondigde het kabinet op 28 augustus 2020
de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij aan.
• De oorspronkelijke Wet verbod pelsdierhouderij (2013)
voorzag in een overgangstermijn van elf jaar. Door een
wijziging van die wet, die in werking trad op 25 december
2020, werd de overgangstermijn waarbinnen pelsdierhouders de bedrijfsvoering moesten beëindigen met circa drie
jaar verkort. Sinds 8 januari 2021 is het verboden om
pelsdieren te houden, te doden of te doen doden in
Nederland.
• Pelsdierhouders hebben recht op nadeelcompensatie over
de drie gemiste productiejaren. Op grond van een
nadeelcompensatieregeling konden pelsdierhouders
hiervoor aanvragen indienen bij RVO. De aanvraagtermijn
is eind augustus 2021 verstreken.
• Daarnaast was in navolging van de oorspronkelijke Wet
verbod pelsdierhouderij (2013) flankerend beleid opgesteld, waaronder een subsidieregeling sloop- en ombouwkosten. De subsidieregeling moest gewijzigd worden
nadat het vervroegde verbod aangekondigd was.
• In december 2021 is het evaluatierapport verschenen naar
de aanpak van de SARS-CoV-2 besmettingen op nertsenbedrijven en het functioneren van de zoönosenstructuur,
welke in deze crisis voor het eerst volledig is doorlopen.
De conclusie van de evaluatie is over het algemeen
positief; de zoönosenstructuur functioneert zoals deze

SARS-CoV-2 in nertsen / Verbod op de nertsenhouderij
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Antibiotica
Kernpunten
• Te veel en onverstandig gebruik van antibiotica bij dieren
leidt tot ontwikkeling van resistentie van antibiotica, wat
een risico vormt voor de dier- en volksgezondheid.
• Er is specifiek beleid in samenwerking met VWS om het
gebruik van antibiotica bij dieren te verminderen en te
verbeteren.
• Belangrijke succesfactor in het beleid is de goede publiekprivate samenwerking met veehouderijsectoren en
dierenartsen.
• Het reduceren van het antibioticumgebruik op veehouderijbedrijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
veehouder en dierenarts.
• Het beleid heeft in de periode 2009–2019 geleid tot een
vermindering van het antibioticumgebruik in de dierhouderij met 69%.
• De focus van het huidige antibioticumbeleid richt zich op
de reductie van het gebruik van antibiotica in sectoren met
een hoog antibioticumgebruik en op hooggebruikende
bedrijven in de sectoren.
• In 2022 wordt de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening van kracht waardoor een deel van de
bestaande nationale regelgeving door Europese regelgeving wordt overgenomen.

samenwerking is het gebruik aanzienlijk gedaald,. Er zijn
echter nog steeds bedrijven en sectoren waar te veel
antibiotica gebruikt wordt. Het dossier is dus nog niet
afgerond en blijft gevoelig voor incidenten of nieuwe
informatie uit onderzoeken die bijvoorbeeld nieuwe
resistentieproblemen in kaart brengen. Het reserveren van
antibiotica voor humaan gebruik heeft politieke aandacht
o.a. in het Europees Parlement. Vanuit de nieuwe EU
diergeneesmiddelenverordening is er een gedelegeerde
handeling over het reserveren van kritische antibiotica voor
de mens.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Het risico voor de volksgezondheid van het gebruik van
antibiotica bij dieren heeft de afgelopen jaren voor veel
politieke aandacht gezorgd. Door een goede publiek-private

Antibiotica

Definiëring
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Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur
Kernpunten
• Het Noordzeeakkoord bevat de afspraken tussen het Rijk
en stakeholderpartijen (Noordzeeoverleg) om de strategische opgaven voor de energie-, natuur- en voedseltransitie op de Noordzee met elkaar in balans te brengen voor
een duurzame en toekomstbestendige Noordzee. Het
ministerie van IenW heeft een coördinerende rol binnen
het Rijk in nauwe samenwerking met het ministerie van
LNV (voedsel en natuur) en het ministerie van EZK
(energie).
• Het Noordzeeakkoord heeft sinds januari 2021 het
mandaat van de Tweede Kamer en bevindt zich nu in de
implementatiefase. In het Noordzeeoverleg voeren
partijen op consensus gericht overleg. Besluitvorming
vindt plaats door het kabinet. Het Noordzeeakkoord loopt
tot 2030.
• Sybilla Dekker is eind 2020 aangetreden als onafhankelijk
voorzitter van het Noordzeeoverleg. Daarin nemen naast
het Rijk ook de scheepvaart-, energiesector en natuurorganisaties deel. De visserijsector heeft het
Noordzeeakkoord niet ondertekend. Sinds november 2021
is een deel van de visserijsector weer aangesloten bij het
Noordzeeoverleg op basis van acceptatie van het
Noordzeeakkoord.
• In het Noordzeeakkoord zijn bepalingen opgenomen over
de wijze en het moment waarop de afspraken worden
bereikt om deze transities mogelijk te maken.
• Belangrijkste nieuwe afspraken ten opzichte van huidig
beleid: uitbreiding van bestaande en nieuwe beschermde
natuurgebieden, meer soortenbescherming, monitoring &
onderzoek, innovatie en sanering kottervisserij, aanwijzen
20-40GW windenergiegebieden en gebiedspaspoorten die

Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur

richting geven aan medegebruik binnen windparken (o.a.
Duurzame Blauwe Economie).
• De vele ontwikkelingen, waaronder de afnemende ruimte
voor de bodemberoerende visserij, de gevolgen van
Brexit, maar ook het tijdelijke karakter van de uitzonderingsmogelijkheden op de aanlandplicht, zorgen ervoor
dat veel vissers onzeker zijn over de toekomst. Dit
belemmert de innovatiekracht en de financieringsmogelijkheden in de kottersector. Vissers vragen nadrukkelijk
om een concreet toekomstperspectief voor de lange
termijn.
• In dat kader wordt gedacht aan de uitwerking van een
voedselvisie Noordzee.

• Voor de visserijsector hebben de Brexit, het pulsverbod en
de gebiedssluitingen in de Noordzee grote impact. Ook
COVID-19 en de stikstofproblematiek spelen een rol. Het
Noordzeeakkoord en de uitwerking daarvan in de
kottervisie zijn bedoeld om de vissers te ondersteunen bij
de aanpassing aan de nieuwe situatie op de Noordzee.
• De voornaamste bezwaren van de vissers die niet aangesloten zijn bij het Noordzeeoverleg tegen het
Noordzeeakkoord betreffen de beperking van de ruimte
om te vissen door de bouw van windparken, de sluiting
van natuurgebieden voor visserij en het ontbreken van een
duidelijk toekomstperspectief.
• Voor de natuurorganisaties kan het doorvoeren van
beschermde gebieden en visserijbeperkende maatregelen,
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alsmede verbeteringen in het toezicht op naleving van de
maatregelen, niet snel genoeg gaan.
LNV behartigt in het Noordzeeoverleg zowel de natuur- als
visserijbelangen. Het bewaken van de balans wordt
bemoeilijkt doordat de vissers op dit moment (grotendeels) niet deelnemen.
Op expertniveau wordt met de brede visserijsector
gesproken, maar over de kaders, waaronder de inzet van
de middelen, wordt op consensus gericht overleg gevoerd
in het Noordzeeoverleg.
Vanuit de EU (DG ENVI) wordt de druk opgevoerd om te
voldoen aan de wettelijke EU-verplichtingen voor het
beschermen van gebieden en het doorvoeren van
visserijbeperkende maatregelen.
Tevens heeft de Europese Commissie haar ambities in
2020 vergroot door in de Biodiversiteitsstrategie de
doelstelling op te nemen om in 2030 tenminste 30% van
het zeeareaal, waarvan 10% strikt, te willen beschermen.
De plannen voor Nederland tot 2030 zijn vastgelegd in het
Noordzeeakkoord en vormen de Nederlandse inzet voor
de Europese Biodiversiteitstrategie.
De EU biodiversiteitsstrategie komt naar verwachting wel
met aanscherping beschermingsdoelen en wetgeving voor
natuurherstel.
In het kader van het Programma Noordzee 2022-2027
worden nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee
aangewezen om aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.
De genoemde ontwikkelingen versterken de wens om een
warme sanering in de kottersector. In het
Noordzeeakkoord was hierin ook voorzien. Een sanering
op grond van ruimtelijke beperkingen past echter niet
binnen de Europese staatssteunkaders. Daarvoor is een
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herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
nodig.
• Als gevolg van de beperkingen in visserijmogelijkheden
door Brexit, kan een deel van de gewenste sanering
gefinancierd worden uit het Brexit Adjustment Reserve.

Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur
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IJsselmeervisserij
Kernpunten
• Het vraagstuk van de visserij in IJsselmeer en MarkermeerIJmeer (het IJsselmeergebied; IJsselmeervisserij) kent een
decennialange historie, is complex en urgent. Voor een
economisch rendabele en duurzame visserijsector in de
toekomst is het nodig dat de visbestanden zich herstellen.
Maar ook voor het realiseren van de EU-verplichtingen op
het gebied van natuur en waterkwaliteit is dit herstel
noodzakelijk. Dit kan alleen als er minder actieve vissers
zijn.
• Onder regie van LNV is onder de vlag van het Actieplan
toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied
afgelopen jaren samengewerkt met de Provincies
Flevoland, Fryslân en Noord-Holland, de
Producentenorganisatie IJsselmeer, Sportvisserij
Nederland, Vogelbescherming Nederland, het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat en de
Stichting Transitie IJsselmeer. Samen met deze partijen is
gekomen tot een breed gedragen koers en maatregelenpakket. Herstructurering van de IJsselmeervisserij (middels
sanering) is hiervan een belangrijke pijler.
• Herstructurering/ sanering en het verzwaarde visserijregime in het IJsselmeergebied vragen een akkoord van de
Europese Commissie (in verband met staatssteun)
respectievelijk wijzigingen in visserijwet- en regelgeving.
Beide procedures hebben naar verwachting een lange
doorlooptijd. De inwerkingtreding van de wijzigingen in
wet- en regelgeving is voorzien voor 2024. Uitzondering is
een beperking van de brasemvisserij, die al per 2021
doorgevoerd wordt.
• De voorgenomen sanering en maatregelen zijn gebaseerd
op de best beschikbare wetenschappelijke kennis, ons

IJsselmeervisserij

Definiëring

geleverd door Wageningen Marine Research (WMR). De
vissers hebben een ander beeld en verzetten zich fel tegen
de maatregelen. Zij trekken de juistheid van de wetenschappelijke onderbouwing in twijfel. Specifiek voor de
brasemvisserij ontwikkelden zij een alternatief plan, dat
niet is overgenomen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Conflict in het kortetermijnbelang van de vissers tegenover de langetermijndoelstelling van het Actieplan
toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied .
• De complexiteit van het beoogde beheerstelsel voor het
IJsselmeergebied vraagt grote inzet van de NVWA, wat
leidt tot een onbalans tussen de jaarlijkse overheidskosten
en de gemiddelde jaarlijkse visserijopbrengst.
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Garnalenvisserij
Kernpunten, Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De Nederlandse garnalenvloot bestaat uit circa 200
vaartuigen.
• De garnalensector is in verandering. Zo wordt de ruimte
waarin gevist kan worden steeds schaarser. Dit komt
doordat er vanuit het ecologisch belang gebieden worden
gesloten of er windmolenparken komen. De belangentegenstelling tussen natuurdoelen en visopbrengsten
worden dan ook steeds duidelijker op dit dossier.
• De garnalensector kenmerkt zich door een groot aantal
verschillende belangenorganisaties, verdeeldheid en
verschillende opvattingen. Het sentiment over de
toekomst van de garnalenvisserij loopt dan ook erg uiteen:
er zijn vissers die kansen zien en er zijn vissers die vooral
bedreigingen/knelpunten in de toekomst zien.
• Bij het verlenen van nieuwe vergunningen voor na 2022
spelen de stikstofproblematiek en het toekomstperspectief van de sector een rol.
• De afgelopen jaren is er in de media en in Kamervragen
veel aandacht geweest voor de overschrijding van het
aantal visuren in enkele zuidelijke Natura 2000-gebieden
en over de beperkte controle van garnalenvissers door
NVWA.

Garnalenvisserij
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Waddenzee
Kernpunten
• De Waddenzee is het grootste natuurgebied van
Nederland, een Natura 2000-gebied en sinds 2009
UNESCO natuurlijk werelderfgoed. Nederland werkt met
Duitsland en Denemarken in trilateraal verband aan
bescherming van de Waddenzee. De minister van LNV is
primair verantwoordelijk voor deze samenwerking;
• Nationaal werken LNV en IenW samen – via de
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) – aan
het op orde brengen van de ecologische kwaliteit van
grote wateren, waaronder de Waddenzee. Er is een brede
Agenda voor het Waddengebied 2050, met veel partijen.
De hoofddoelstelling van de Waddenzee: “de duurzame
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied en het behoud van het unieke open
landschap”;
• Naast de focus op natuur(herstel) is er sprake van economisch medegebruik van de Waddenzee. Het beleid is erop
gericht om dat economisch gebruik te verduurzamen, dan
wel alleen toe te staan als er geen effecten zijn op de
natuur. Economische activiteiten van belang zijn visserij,
mijnbouw (gas- en zoutwinning), aanlanding energiekabels, havens, (werelderfgoed)toerisme.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Gevoelige dossiers in de Wadden zijn gerelateerd aan de
Waddenzee als grootste natuurgebied:
• Natuur. (Achteruitgang van) broedvogels, internationale
flyway voor vogels, ontwikkeling swimway / onderwater-

Waddenzee

Definiëring

natuur (herstel vispopulaties), effecten klimaatverandering op de primaire productie van de Waddenzee zijn
zowel nationaal als internationaal belangrijke
onderwerpen.
• Visserij. Voor de meeste visserijen in de Waddenzee zijn er
convenanten afgesloten tussen LNV, de betreffende sector,
de natuurorganisaties (mosselen) en de Waddenprovincies
(garnalen, handmatige kokkels en oesters). Doel van die
convenanten is om de visserijen te verduurzamen en
natuurherstel te bevorderen. Verduurzaming, gebiedssluiting en soms uitkoop (Waddenfonds) zijn van belang
maar lastig;
• Mijnbouw (gas- en zoutwinning). Er is veel weerstand
tegen de huidige gas- en zoutwinning onder en aan de
rand van de Waddenzee. De minister van EZK
(Mijnbouwwet) en de minister van LNV (Wet natuurbescherming) zijn bevoegd gezag. Bij de gas- en zoutwinning
wordt gebruik gemaakt van het “hand aan de kraan”principe, waarmee mijnbouw verantwoord plaatsvindt. Er
is echter veel (politieke) weerstand tegen de winning;
wens is om alle winningen van gas en zout te stoppen;
• Aanlanding energiekabels. In het Noorden is de
Eemshaven een belangrijke plaats voor aanlanding van
energiekabels van (toekomstige) windparken. EZK heeft
eerder een voorkeursalternatief voor een kabeltracé
(uitwerking 2021) dwars door de Waddenzee en over land
door hoogwaardig landbouwgebied gepresenteerd. Er is
veel (politieke) weerstand. Recent heeft de minister van
EZK, mede namens de ministers van LNV, IenW en BZK de
Tweede Kamer in het kader van brede aanlanding van
energiekabels (VAWOZ 2030) aangekondigd om één
ruimtelijk programma onder de Omgevingswet te starten
voor de aanlanding van 2 toekomstige windenergiege-
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bieden ten Noorden van de Waddeneilanden voor in totaal
4,7 GW. Alle 7 route-opties worden nader onderzocht op
vergunbaarheid, technische mogelijkheden en ecologische
impact alvorens de ruimtelijke procedure te starten.
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Beheerautoriteit Waddenzee
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• De Beheerautoriteit Waddenzee is aangekondigd in het
Regeerakkoord van kabinet-Rutte III (2017). De beheerautoriteit heeft tot doel om het natuur-, vis- en waterbeheer
van de Waddenzee te verbeteren en daarmee de natuurkwaliteit van de Waddenzee te versterken. Het opdrachtgeversoverleg (LNV, IenW en de drie waddenprovincies)
wordt voorgezeten door de DGNVLG van LNV;
• De Beheerautoriteit Waddenzee is verantwoordelijk voor
het faciliteren van opdrachtgevers en beheerders om te
gaan werken als waren zij één opdrachtgever respectievelijk één beheerder. De samenwerking van de beheerders
krijgt vorm in een dynamisch en adaptief Integraal
Beheerplan Waddenzee;
• De Beheerautoriteit Waddenzee is op 1 maart 2020 van
start gegaan en maakt deel uit van de nieuwe governance
van het Waddengebied. Beleid en beheer zijn met de
komst van de nieuwe governance gescheiden.
• Oktober 2021 is een beknopte Mid Term Review van de
BAW uitgevoerd. Op basis van deze MTR zal sprake zijn
van enige bijsturing. Hierover zal het opdrachtgeversoverleg naar verwachting in februari 2022 besluiten.

Beheerautoriteit Waddenzee

Definiëring

• Er zijn veel partijen met verschillende rollen en belangen.
Daarmee is er ook scepsis over de nieuwe governance. De
Waddenvereniging heeft afstand genomen van de nieuwe
governance als geheel. Zij mist specifiek voor de
Beheerautoriteit Waddenzee budget plus bevoegdheden.
• De nieuwe governance in het Waddengebied, met als
onderdeel de Beheerautoriteit Waddenzee, is nog pril. Alle
partijen moeten door een leerproces om het succesvol te
maken. Dit vraagt commitment van alle deelnemende
partijen en in het bijzonder van LNV voor de
Beheerautoriteit Waddenzee en van IenW voor het
Bestuurlijk Overleg Wadden. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen is daarbij noodzakelijk. Pas dan kan de
Beheerautoriteit Waddenzee de komende jaren laten zien
dat de natuurwaarden van de Waddenzee daadwerkelijk
verbeteren, mede door het Integraal Beheerplan
Waddenzee op te stellen en uit te (doen) voeren.
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Landelijk Gebied
Kernpunten
• Een integrale, gebiedsgerichte benadering van het
landelijk gebied zal de komende tijd belangrijker worden,
omdat de grote (transitie)opgaven (natuur/stikstof,
waterkwaliteit, klimaat, de weg naar duurzame landbouw)
die het landelijk gebied raken alleen op grond van
gebiedsspecifieke kenmerken, in samenhang en zo veel
mogelijk via functiecombinaties gerealiseerd kunnen
worden.
• Dit betekent dat - naast landelijk generiek beleid gebiedsgericht gestuurd moet worden vanuit het Rijk: het
Rijk (en daarmee ook LNV) moet meer gebiedsspecifieke
opvattingen hebben. En tegelijkertijd moeten de losse
beleidsprogramma’s en samenwerkingstrajecten met
provincies/regio’s omgevormd worden naar een samenhangende werkwijze.
• Bij de sturing draait het vooral om sturen op welke
resultaten wanneer te bereiken (het ‘wat’) en ruimte te
bieden en de manier waarop deze resultaten in een
provincie/regio worden bereikt (het ‘hoe’).
• Dit alles vraagt:
- selectief zijn in waar het Rijk gebiedsgericht op stuurt
(meetbare internationale verplichtingen en nationale
belangrijke opgaven);
- een goed samenspel tussen deze gebiedsgerichte
sturing en generieke landelijke sturing;
- goede samenwerking binnen het Rijk (met name de
fysieke departementen met een grote transitieopgave);
- goede samenwerking tussen de vier overheden;
- het organiseren van uitvoeringskracht.
• Samenwerking in het Nationaal Programma Landelijk
Gebied, een programma onder de Nationale

Landelijk Gebied

Definiëring

Omgevingsvisie en daarmee gekoppeld aan de
Omgevingswet, maakt het verder vormgeven van deze
elementen goed mogelijk. Daarmee willen we niet zeggen
dat de verandering van het landelijk gebied alleen een
verandering is op het terrein van de ruimtelijke ordening.
Het is ook een verandering op het terrein van natuur, van
landbouw, van klimaat, van waterkwaliteit, van waterbeheer, van bijdragen aan brede welvaart.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Vrij breed gedeeld is het besef dat er gevoelige maatschappelijke keuzen nodig zijn en dat het kabinet op de
vanuit nationaal perspectief benodigde keuzen moet
maken. Om de maatschappelijke opgaven letterlijk en
figuurlijk een plek te geven in het land. En om de internationale verplichtingen te halen (natuur/stikstof, klimaatmitigatie en waterkwaliteitsdoelen). Vrij breed gedeeld is ook
het besef dat de uitvoeringskracht omhoog moet en dat
het Rijk daar een rol in heeft. Het Interdepartementaal
beleidsonderzoek ruimtelijke ordening geeft hier handvaten voor die verdere uitwerking behoeven.
• De samenwerking tussen LNV, BZK, EZK en I&W is cruciaal
om tot samenhangende sturing te komen.

• De rijksoverheid heeft de neiging om vanuit verkokering
deelaspecten aan te pakken. Bij de decentrale overheden
is die neiging er ook, maar in mindere mate. Dat leidt er
bijvoorbeeld toe dat in de Peel sprake is van meer dan 150
programma’s/projecten die de overheden uitvoeren. Dat
bij elkaar brengen om aan te sluiten bij de integrale
belevingswereld van de mensen die wonen, werken en
recreëren in het landelijk gebied is een enorme opgave.
• De opgaven op het terrein van natuur/stikstof, klimaatmitigatie, waterkwaliteit, woningbouwopgave en klimaatadaptatie hebben vergaande consequenties voor het
landelijk gebied en voor de landbouw in het bijzonder. Op
landelijk niveau is het eigenlijk ondenkbaar om ingrijpende besluiten te nemen over hoe deze opgaven
gerealiseerd worden: one size fits nobody, omdat aangesloten moet worden op gebiedsspecifieke kenmerken
(zoals bodem, water, stikstofbronnen, aanwezige natuur).
Gebiedsgericht werken biedt hier kansen om optimaal
gebruik te maken van de veranderkracht van de samenleving. Daar moet de rijkssturing op inspelen.
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Regiodeals
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Vanuit de Regio Portefeuille LNV voeren we de rijksbrede
coördinatie over de Regio Envelop en 30 afgesloten Regio
Deals, en voeren we het secretariaat van de onderraad
Ministeriële Commissie Regionale Samenwerking. Dit
wordt gecoördineerd door de minister van LNV in overleg
met de minister van BZK. Daarnaast voert de minister van
LNV regie over deze aanpak van regionale opgaven.
• Met een budget van 950 miljoen euro zijn, verspreid over
heel Nederland in zowel landelijk als stedelijk gebied, 30
Regio Deals gesloten in drie opvolgende tranches, met
minimaal een gelijk bedrag aan cofinanciering vanuit de
regio. De Regio Deals kennen een verschillende looptijd
waarvan de laatste afloopt in 2025. Uitgangspunt is dat de
opgave van de regio centraal staat: een ‘bottom-up’
aanpak. Deze opgave is meervoudig van aard en wordt
integraal aangepakt. Het aanpakken van de opgave leidt
tot een verbetering van de brede welvaart in de regio’s.
• Zowel Rijk als regio ervaart deze nieuwe vorm van
opgavegericht, meerjarig partnerschap tussen Rijke en
regio als positief; de integrale interdepartementale en
interbestuurlijke maatwerkaanpak draagt daaraan bij
zoals blijkt uit het evaluatierapport van Lysias (2020).

Regiodeals

Definiëring

• De huidige incidentele financiering van kennisinfrastructuur met betrekking tot brede welvaart in de regio zoals de
regionale monitor brede welvaart van het CBS en het
onderzoeksprogramma van het PBL loopt eind 2021 af.
Deze zal in interdepartementale samenwerking voor de
toekomst structureel geborgd moeten worden en
gekoppeld aan de algehele kennisinfrastructuur rondom
brede welvaart.
• Er resteert nog 40 miljoen euro in de Regio Envelop, de
zogeheten ‘potloodgelden’ (politiek gereserveerd voor de
nucleaire problematiek, maar niet uitgekeerd); over de
invulling daarvan is nog geen besluit genomen, hier heeft
het ministerie van Financiën de lead als dossierhouder.
Het heeft de voorkeur om deze middelen, in overleg met
de minister van BZK, vóór eind 2022 in te zetten voor het
versterken van bestaande Regio Deals en voor het
oplossen van knelpunten die daar spelen.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Kernpunten

klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit/bodem en
stikstof.

• Het GLB is een financieel instrument (een jaarlijkse
Nederlandse envelop van € 800+mln.) dat bijdraagt aan (1)
het bevorderen van een slimme, veerkrachtige en
gediversifieerde landbouwsector, (2) de verwezenlijking
van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van
de EU en (3) het versterken van het sociaal-economische
weefsel van de plattelandsgebieden.
• Het toekomstig GLB voor de periode 2023-2027 is na 3 jaar
onderhandelen eind november – begin december resp.
door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.
• Alle lidstaten dienen een Nationaal Strategisch Plan
(GLB-NSP) op te stellen. Dit plan omschrijft op welke wijze
Nederland invulling geeft aan de Europese
GLB-verordeningen. Nederland zal uiterlijk 31 december
2021 zijn Nationaal Strategisch Plan indienen bij de
Europese Commissie. Dit plan wordt opgesteld in een
interbestuurlijke programmaorganisatie, samen met de
provincies (verenigd in het Interprovinciaal Overleg) en de
Unie van Waterschappen.
• Het concept NSP is 3 december aan de Tweede Kamer en
Provinciale Staten gestuurd. Zowel de Kamer als de
Provincies hebben intussen ingestemd met het
concept-NSP.
• De Europese Commissie heeft eind 2020 aanbevelingen in
het kader van de van-boer-tot-bordstrategie per lidstaat
gepubliceerd, om rekening mee te houden bij de opzet van
het Nationaal Strategisch Plan.
• Omdat het nieuwe GLB niet per 1 jan 2021 is ingegaan (met
name vanwege Brexit) is voor de jaren 2021 en 2022 een
GLB-transitieprogramma opgesteld met een focus op

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Definiëring

begrip voor de meer indirecte invloed die ze hebben in het
EU-besluitvormingsproces.

Risico’s en politieke en maatschappelijke
gevoeligheden
• Er is kritiek vanuit de samenleving op het GLB, zoals een te
beperkte klimaatbijdrage van het GLB, de verdeling van
het subsidiegeld (bijv. in de EU gaat 80% van het geld naar
20% van de boeren en niet iedere lidstaat krijgt evenveel
per hectare) en de complexiteit van het beleid.
• Het GLB hangt samen met andere nationale2 en Europese3
doelen, akkoorden, afspraken en regelgeving die mede
inzetten op een nieuwe, toekomstbestendige landbouw.
Het bewaren van de integraliteit tussen deze plannen is
een uitdaging. Het GLB kan als financieel instrument een
bijdrage leveren aan de ambities en vereisten, maar is
onvoldoende om alle opgaven te realiseren.
• Het GLB is per definitie een op EU-niveau vastgesteld
beleid dat is neergelegd in verordeningen die een directe
rechtswerking hebben in de lidstaten. Hoewel Kamerleden
voor en na iedere Landbouwraad worden geïnformeerd
over de stand van zaken in de EU-besluitvorming en
daarover ook in de maandelijkse commissiedebatten
tussen minister en Kamer wordt gesproken, is er niet altijd
2

Nationaal: Kringlooplandbouwvisie, Bodemstrategie, Klimaatakkoord,
Deltaplan agrarisch waterbeheer, Nationaal programma landbouwbodems,
nationale omgevingsvisie, herstelplan biodiversiteit, transitie duurzame
veehouderij, nationale eiwitstrategie, schone lucht akkoord

3

Europees: Kader Richtlijn Water, Nitraatrichtlijn, Pesticidenrichtlijn,
Atmosferische depositie richtlijn, Vogel- en Habitat richtlijn, richtlijn duurzame
energie, Green Deal (van-boer-tot-bordstrategie, Biodiversiteitsstrategie,
Circulaire Economie, Klimaatwet
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EU-conformiteit Landbouwfondsen
Kernpunten
Doelen van EU-conformiteit zijn:
• Een EU-conforme uitvoering van de Brusselse
landbouwsubsidieregelingen.
• Het aantal financiële correcties van de Europese
Commissie voorkomen/verminderen en de hoogte
daarvan beperken.
• Mogelijke financiële risico’s tijdig signaleren en de Tweede
Kamer informeren.

210 miljoen euro forfaitair opgelegde correctie (10% per
jaar over de afgelopen drie jaren) via een berekende fout
te verlagen en daarmee het risico voor het
EU-Landbouwfonds te beperken. Ondertussen worden er
door DG AGRI verlangde extra fysieke controles gedaan.
Conclusies en berekeningen dienen uiterlijk 1 maart 2022
gestuurd te worden naar Brussel.
• De Tweede Kamer vraagt aandacht voor twee hoofdpunten: uitputting van de aan Nederland toebedeelde
fondsen en het voorkomen van financiële correcties als
gevolg van niet-EU-conforme uitvoering.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Het huidige GLB is door vertraging in het Brusselse proces
met twee jaren verlengd tot 31 december 2022 (bestaande
regelgeving met nieuw geld). Het nieuwe GLB start op 1
januari 2023.
• De Europese Commissie gaat er steeds meer toe over om
naar aanleiding van
• bevindingen bij EU-audits hoge forfaitaire correcties (vaak
5% of 10% van de ontvangen steun per jaar, maar kan ook
hoger uitvallen) op te leggen, waarbij de lidstaat dan
vervolgens kan reageren om het tegendeel te bewijzen.
Tot nog toe is Nederland in staat geweest om dergelijke
omvangrijke correcties fors te verlagen door het toepassen
van een berekende fout, waar vervolgens de Europese
Commissie mee akkoord ging. Dit is echter geen
wetmatigheid.
• Concreet zijn er bij de laatste EU-audit grondgebonden
regelingen (augustus 2020) cruciale bevindingen waar
Nederland een uiterste inspanning zal moeten doen om de

EU-conformiteit Landbouwfondsen

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

57

Van-boer-tot-bordstrategie (F2F)
Kernpunten
• De van-boer-tot-bordstrategie (ook bekend als Farm-toForkstrategie, of afgekort als F2F) is een van de acht
strategieën van de Green Deal van de Europese Commissie
die met eigenstandige doelen voor 2030 moet bijdragen
aan de doelen van de Green Deal voor 2055.
• De van-boer-tot-bordstrategie is op 20 mei 2020 gepubliceerd en stelt een overkoepelende, brede, geïntegreerde
landbouw- en voedselvisie voor, voor een transitie naar
een duurzamer Europees voedselsysteem in 2030 die de
gehele voedselketen beslaat, van primaire productie naar
tussenhandel/verwerking, naar gezond voedsel voor
consumenten.
• Deze transitie moet gestalte krijgen door de ontwikkeling
van tal van vooral wetgevings- en financiële initiatieven
(inclusief het GLB) in de regeerperiode van de Commissie
Von der Leyen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

zijn politieke streefwaarden voor de EU als geheel, maar
vanuit de Kamer en de EU zijn hierover zorgen en wordt er
aangedrongen op een impact assessment van de vanboer-tot-bordstrategie als geheel voor met name de
positie van de primaire producent, maar ook voor de
voedselzekerheid. Een begin augustus gepubliceerde
studie van het Joint Research Centre van de EC was
informatief, maar te beperkt in reikwijdte om als een
valide impact assessment te kunnen fungeren. Volgens het
JRC is een valide impact assessment ook niet mogelijk, bij
gebrek aan onderzoeksmodellen en bepaalde data.
• De impact van de van-boer-tot-bordstrategie is afhankelijk van de uitwerking van de vele beleidsinitiatieven die in
deze strategie worden aangekondigd alsook van de
eventuele synergie-effecten van de verschillende beleidsinitiatieven. De minister heeft aan de kamer aangegeven
dat zij de kans klein acht dat er alsnog valide impact
assessment komt en dat ze, zoals gebruikelijk ,om – bij
wetgeving – de kamer per BNC-fiche te informeren over
o.a. de impact, subsidiariteit en proportionaliteit.

• De van-boer-tot-bordstrategie sluit op hoofdlijnen in
belangrijke mate aan bij het kabinetsbeleid (kringlooplandbouw en Nationaal Preventieakkoord), mede
omdat een groot gedeelte van de inhoud ervan actief door
LNV en VWS in Brussel is bepleit.
• Sinds publicatie op 20 mei 2020 is de meeste aandacht
uitgegaan naar de kwantitatieve doelstellingen van de
van-boer-tot-bordstrategie en de mogelijke economische
impact op de primaire producent, ook als gevolg van
handel met derde landen. De kwantitatieve doelstellingen

Van-boer-tot-bordstrategie

Definiëring
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Verdienvermogen
Kernpunten

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

• Een breed assortiment aan instrumenten wordt ingezet
om het verdienvermogen van de agrarisch ondernemers
te vergroten. Deze zijn eerder met de Kamer gedeeld in
het realisatieplan van de LNV-visie en in de agrarische
ondernemerschapsagenda. De agenda, die gaat over
versterken van het verdienvermogen, kent vier pijlers:
stimuleren nieuw ondernemerschap; belonen publieke
diensten, versterken marktmacht en bevorderen van gelijk
speelveld.
• De agenda heeft tot doel om boeren en tuinders nu en in
de toekomst te helpen bij het verdienen van een goed
inkomen, wat cruciaal is om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. De kernelementen van de
agenda zijn het versterken van de positie van boeren en
telers in de voedselwaardeketen, hulp bij investeringen in
verduurzaming en het breder en makkelijker toegankelijk
maken van kennis en wetenschap over toekomstbestendige landbouw.
• De voornaamste uitdaging bevindt zich bij het verdienvermogen van de verduurzamende landbouwer. Vanuit
bedrijfseconomisch opzicht is in veel gevallen de prikkel
om te verduurzamen beperkt of negatief. Doel is om die
prikkel positief te maken en daarmee verduurzaming
aantrekkelijker te maken dan de gangbare landbouw.

Verdienvermogen

Definiëring

• Inkomen: Er is een belangrijk verschil tussen het macrobeeld en het beeld op individueel bedrijfsniveau. Op
macroniveau lijkt er geen groot probleem: de gemiddelde
inkomens van land- en tuinbouwers liggen boven het
Nederlandse gemiddelde (in 2020 54.000 voor de land- en
tuinbouw, 45.000 voor alle ondernemers en 38.500
gemiddeld voor alle Nederlanders). Het verschil in
inkomen tussen bedrijfstypes en binnen bedrijfstypes,
tussen verschillende jaren en tussen individuele bedrijven
is echter groot. Lage inkomens komen bovengemiddeld
voor bij ondernemers die in transitie zijn of bij startende
ondernemers die een bedrijf willen overnemen, omdat bij
die veranderingen hoge investeringen nodig zijn. Er is dan
ook vaak een hoge schuldenlast, zeker bij (jonge) boeren
die een bedrijf hebben overgenomen.
• Eerlijke prijzen: Een belangrijke vraag is in hoeverre boeren
adequaat worden gecompenseerd, zowel voor de
producten die ze leveren als voor de inspanningen die
overheid en maatschappij van ze vragen. Ook hier is geen
eenduidig beeld en is gedetailleerd onderzoek van belang.
Zo is de Agro-Nutrimonitor van de ACM door LNV
geïnitieerd om naar de margeverdeling in ketens te kijken.
Bij de enkele tot nu toe onderzochte productketens lijken
de marges relatief gelijk verdeeld, al zijn er verschillen per
deelsector. Toch is het zo dat deze marges in de praktijk
vaak onvoldoende zijn om boeren de prikkels en middelen
te geven om te verduurzamen. Uit de Agro-Nutrimonitor
komt naar voren dat vooral de achterblijvende vraag een
belemmering vormt tot verdere verduurzaming.

Instrumentarium

Effecten

• Financiering: De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
ziet een risico dat binnen de nieuwe Bazel-richtlijnen
(Bazel 3.5) onderpand onvoldoende kan worden meegewogen in de financiering van de landbouw. Dit maakt de
financiering van grondgebonden landbouw mogelijk
duurder en/of moeilijker te krijgen. De kwantitatieve
onderbouwing van mogelijke gevolgen ontbreekt
vooralsnog. De gevolgen van Bazel zullen bovendien per
bank verschillen, omdat voor elke individuele bank de
gevolgen van de richtlijnen anders zullen uitwerken, en het
ook afhankelijk is van de manier waarop banken dit
vervolgens doorberekenen in de financiering richting hun
klanten.
• Rol overheid: Een terugkerende gevoeligheid is verschil van
inzicht in de mate waarin en wijze waarop de overheid
bepalend moet zijn voor het verdienmodel van de
ondernemer.

59

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw
Kernpunten
• Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw,
onderdeel van het pakket bronmaatregelen voor de
aanpak van de stikstofproblematiek in de landbouw,
stimuleert integrale omschakeling van bedrijven naar een
duurzame agrarische bedrijfsvoering.
• Het programma is in juli gestart met een pilot à 10 miljoen
euro (1.) Investeringsfonds Omschakeling, uitgevoerd door
het Nationaal Groenfonds. Vervolgens zijn de (2.) subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling, (3.) regeling
Demonstratiebedrijven in november opengesteld, de
laatste regeling 4. Werkkapitaalregeling wordt per 1
januari 2022 opengesteld.
Er is t/m 2023 in totaal 175 miljoen euro gereserveerd voor
het Omschakelprogramma; hiervan is onder voorwaarden
van het ministerie van Financiën al 82,2 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de LNV-begroting.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De vertaling van het begrip ‘omschakeling’ naar concrete
en meetbare doelen is ingewikkeld. Er wordt gewerkt aan
de uitvoering van kritische prestatie-indicatoren waarmee
in de toekomst ook de effectiviteit van het omschakelprogramma kan worden geëvalueerd. Momenteel zijn deze
kritische prestatie-indicatoren echter nog niet ver genoeg
ontwikkeld om ze in te zetten voor de monitoring van de
pilot en daarmee kan voor de pilotfase naar verwachting
alleen een kwalitatieve evaluatie plaatsvinden.

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

• Ook in de agrarische sector bestaan er verschillende
beelden over hoe verduurzaming en omschakeling eruit
moeten zien op bedrijfsniveau. Vanuit de koplopers klinkt
vooral de roep om drastische bedrijfsomschakeling te
stimuleren, terwijl vanuit de gangbare ondernemers een
geleidelijke omschakeling meer voor de hand ligt.
• Het verdienvermogen van bedrijven met een duurzamere
bedrijfsvoering is onzeker. De onzekerheid over voldoende
economisch perspectief is een drempel die niet
eenvoudig/snel weg te nemen is door de overheid, maar is
wel onderdeel van de discussie over de verduurzaming van
de landbouwsector, ook in relatie tot het
Omschakelprogramma. Er moet voor ondernemers
voldoende economisch perspectief zijn om de omschakeling te maken. Een voorbeeld daarvan is wanneer in één
keer een grote groep ondernemers zou omschakelen naar
biologisch of PlanetProof. Als de vraag naar deze
producten niet in hetzelfde tempo stijgt, zou dat kunnen
leiden tot een instorting van deze markten.
• De integrale omschakeling die LNV met het
Omschakelprogramma wil ondersteunen, waarmee ook
een bijdrage aan stikstofemissiereductie wordt geleverd,
is breder dan het doelbereik van stikstofreductie. Niet alle
sectoren kunnen in hun omschakelplannen evenveel
bijdragen aan stikstofreductie; dit kan interdepartementaal tot efficiencydiscussies gaan leiden.

Definiëring

Instrumentarium
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Brede weersverzekering
Kernpunten
• De brede weersverzekering is het risicomanagementinstrument voor weerschade in de agrarische sector, waar de
overheid de afgelopen jaren op ingezet heeft als structurele regeling.
• Met een brede weersverzekering verzekert de boer of
tuinder zich tegen schade aan gewassen in open teelten
door extreem weer, zoals hagel, regenval, (nacht)vorst,
storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag.
Voor de premie die de boer/tuinder betaalt voor de brede
weersverzekering kan hij bij RVO subsidie aanvragen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Politiek is de lijn ‘via de ondersteunde brede weersverzekering is weerschade aan gewassen in principe verzekerbaar’ de afgelopen jaren steeds gesteund, ondanks de
neiging bij diverse partijen om in voorkomende situaties
aanvullende ondersteuning te vragen voor agrarische
ondernemers na extreem weer.
• Deze steun voor risicomanagement specifiek aan de
agrarische sector kan ook als aanleiding worden gezien
om klimaatadaptatie te noemen als bezuinigingsoptie.
• Op verzoek van de Tweede Kamer (motie-Geurts) is samen
met de sector (LTO) een onderzoek gedaan door
Wageningen Economic Research in samenwerking met
ABAB accountants en adviseurs. Het onderzoek richtte zich
op nut en noodzaak en de mogelijkheden van een fiscale
spaarreserve voor calamiteitenmanagement op agrarische
bedrijven. Die reserve zou op meer calamiteiten, maar ook

Brede weersverzekering

op de risico’s van oogstschade door extreem weer,
betrekking hebben. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
aan de Kamer aangeboden. Het concludeert een mogelijke
toepassing voor slechts een beperkte groep agrariërs. Een
politieke discussie erover zou kunnen leiden tot een
wijziging van de inzet van overheidsmiddelen voor
risicomanagement. De overstroming in Limburg 2021
heeft de discussie opnieuw aangezwengeld.
• Ondanks de premiesubsidie en de vrijstelling voor
assurantiebelasting (sinds 1/1/2020) is de brede weersverzekering voor agrarische ondernemers een grote kostenpost in een bedrijfsvoering met kleine marges / laag
rendement. De deelname groeit door het bewustzijn van
risico’s en noodzakelijk risicomanagement, maar bedraagt
nu nog minder dan 5% van het aantal bedrijven in de
openteelt. Er is wel sprake van een hoog groeipercentage
in de afgelopen GLB-periode.
• Klimaatverandering vergroot de risico’s van de reeds
aanwezige kans op weerschade aan gewassen bij extreem
weer. De impact bij oogstverliezen op agrarische bedrijven
kan heel groot zijn; het kan de continuïteit bedreigen. Er
ontstaat altijd politieke druk wanneer ondernemingen
door deze factor buiten hun invloed in de problemen
komen.
• Na de wateroverlast van 2016 en de droogte van 20182019 is fors geïnvesteerd in het verstevigen van de brede
weersverzekering als instrument (budgetverhoging door
overheveling GLB-middelen en vrijstelling assurantiebelasting). Ook daardoor wordt de budgetinzet ter discussie
gesteld. Om een zwalkende overheidsinzet te voorkomen
is het verstandig om de inzet te continueren tot de
uitkomst van de geprogrammeerde beleidsevaluatie in

2023; daarna pas de vraag aan de orde te stellen of de
huidige beleidsinzet de meest effectieve en efficiënte is.
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Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)
Kernpunten
• De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) is een
generiek financieringsondersteunend instrument voor de
land- en tuinbouw. Het doel ervan is om bedrijfsontwikkeling (verduurzaming en innovatie) te stimuleren, door
financiering mogelijk te maken als financiers een in de
kern gezonde businesscase niet kunnen financieren door
een gebrek aan zekerheden;
• De BL is sinds 2017 zoveel als mogelijk geharmoniseerd
met de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) van EZK.
• De BL betreft een garantieregeling. In die gevallen dat de
boeren hun kredieten niet meer bij de bank kunnen
aflossen, staat de overheid voor meestal 70% borg.
• De BL valt onder het risicoregime van het ministerie van
Financiën en dient altijd met hen afgestemd te zijn. De
minister van LNV is hierbij niet autonoom.
• De BL is onderdeel van de Nationale regeling EZK en
LNV-subsidies en kent verschillende modaliteiten:
- basisborgstelling (max. krediet 1,2 miljoen euro);
- plusborgstelling (max. krediet 2,5 miljoen euro voor
duurzame kassen en stallen en voor
landbouwinnovaties);
- en het relatief nieuwe Vermogen Versterkend Krediet
voor starters/overnemers, een 90% borgstelling voor
een achtergestelde lening om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken (ook wel bekend onder de naam
jongeboerenfonds);
- Per 1 januari 2022: Werkkapitaalregeling BL-plus
Omschakeling Duurzame landbouw (ODL), max. krediet
2,5 miljoen euro voor werkkapitaal t.b.v. (1) boeren en
tuinders die via het Nationaal Groenfonds vanuit het
Investeringsfonds Duurzame Landbouw een financiering

Borgstelling MKB-landbouwkredieten

hebben gekregen voor de investeringen en daarnaast
nog een behoefte hebben aan werkkapitaal voor de
omschakeling of (2) boeren en tuinders die specifiek
omschakelen naar biologische landbouw en behoefte
hebben aan werkkapitaal voor de omschakeling.
• Tot 01-07-2022 zal er tevens nog een coronamodule voor
werkkapitaalkredieten (BL-C) noodzakelijk zijn als gevolg
van de coronacrisis opengesteld (zie fiche 33 d). Aan de
verlenging van deze BL-C wordt op dit moment gewerkt
(stand per 14 december 2021)

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Jaarlijks maken circa 100 agrarische bedrijven gebruik van
de BL ten bedrage van circa 60 miljoen euro door de
banken verstrekt BL-krediet. Een nog beperkt aantal
omschakelaars naar de biologische sector maakt gebruikt
van de BL. In de jaarlijkse begrotingsbehandeling komt
deze beperkte benutting regelmatig terug.
• Het onderdeel Vermogen Versterkend Krediet is in 2020
van start gegaan; een onzeker jaar door corona en stikstof,
waardoor bedrijfsontwikkelingsbeslissingen vooruitgeschoven werden. Ook de politiek signaleert het geringe
gebruik, waarbij gesteld wordt dat de voorwaarden
gunstiger moeten. Dit jaar zijn er t/m december ’21 4
aanvragen gehonoreerd.

Definiëring
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Pacht
Kernpunten
• Ongeveer een derde van de Nederlandse landbouwgrond
wordt via pacht ter beschikking gesteld aan boeren. Voor
boeren zonder spaargeld is het vaak de enige manier om
extra grond te krijgen. Het is ook de meest flexibele wijze
van grond in gebruik nemen.
• Ongeveer 90% van de nieuwe pachtcontracten is kortlopend, maximaal zes jaar in looptijd. De oorzaak daarvan is
dat er prikkels in de huidige pachtwetgeving zitten die
verpachters aanmoedigen om vooral kortlopende
pachtcontracten aan te bieden. Kortlopende pacht kent
namelijk vrije prijsvorming, met veel hogere pachtprijzen
dan de ‘reguliere’ langjarige pacht, waarvan de prijzen
worden gereguleerd. Kortlopende pacht beperkt echter de
levensvatbaarheid van bedrijven en het verdienvermogen
van boeren door de hogere prijzen. Daarnaast levert
kortlopende pacht geen prikkel op om goed te zorgen
voor de bodem en bemoeilijkt het de overstap naar
duurzamere concepten zoals biologisch en natuurinclusief.
• Daarom is er gewerkt aan een voorstel om langlopende
pachtcontracten aantrekkelijker te maken ten opzichte van
kortlopende pachtcontracten. Hierbij wordt de huidige
prijsinperking van langlopende pacht ingevoerd voor
kortlopende pacht en wordt de langlopende pacht in prijs
vrijgelaten. Ook worden duurzaamheidseisen van de
verpachter makkelijker toegestaan en wordt de benodigde
flexibiliteit gehandhaafd door teeltpacht. Een brief over de
uitwerking van dit voorstel is door de val van het kabinet
niet naar de Tweede Kamer gestuurd, maar het voorstel is
al wel besproken met het veld. De hoofdlijnen van de
pachtwetwijziging zijn eerder wel reeds met de Tweede
Kamer gedeeld.

Pacht

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

komen aangezien banken niet financieren als de grond
niet gewaarborgd wordt.

• Pacht is een gevoelig onderwerp omdat veel agrarische
bedrijven er in meer of mindere wijze van afhankelijk zijn.
Pachters zullen meer bescherming en lagere prijzen willen
maar dat kan betekenen dat het voor grondeigenaren te
onaantrekkelijk wordt om grond te verpachten.
Verpachters willen uiteraard flexibiliteit en hogere prijzen.
• Het huidige voorstel is met de pachter- en verpachterorganisaties besproken. Die hadden elk hun eigen bezwaren.
De punten die de pachters aantrekkelijk vonden, werden
afgekeurd door de verpachters en vice versa.
• De discussie (en onenigheid) tussen de verschillende
partijen in het veld over het pachtbeleid kent een rijke
geschiedenis. In feite is er de laatste jaren een patstelling
ontstaan. Een herziening van de pacht is echter noodzakelijk doordat de huidige wetgeving onvoldoende rekening
houdt met duurzaamheid en de kortlopende pacht een
slechte basis is voor een gezonde bedrijfsvoering. Echter
zal iedere herziening waarbij niet duidelijk partij wordt
gekozen voor pachter of verpachter, door beide partijen
worden afgewezen. Hierdoor kent zo’n herziening de
nodige afbreukrisico’s.
• De huidige pachtwetgeving betekent dat eventueel
opgekochte overheidsgrond of met weinig duurzaamheidsvoorwaarden kan worden verpacht of alleen
kortlopend. Bij verpachten zonder duurzaamheidsvoorwaarden moet er op andere wijze verduurzaming worden
gewaarborgd of dreigt er weinig duurzaamheidswinst te
worden behaald. Bij kortlopend verpachten dreigt de
financierbaarheid van landbouwbedrijven in het geding te
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Markttoegang
Kernpunten

verbonden’. Voor sectoren die beter aansluiten bij deze
visie is meer inzet gerechtvaardigd.

Om markttoegang te verkrijgen (of behouden) zijn exporteurs van landbouwproducten sterk afhankelijk van de inzet
van LNV (en NVWA) om daarover afspraken te maken met
derde landen. Producten moeten voldoen aan de eisen van
het importland op het gebied van plant- en diergezondheid,
voedselveiligheid en etikettering. Dit is gebaseerd op
multilaterale afspraken in de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) over SPS (Sanitary and Phytosanitary measures).

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• Het Nederlands bedrijfsleven en brancheorganisaties
komen regelmatig met vragen over deze onderwerpen en
over de voor markttoegang beschikbare capaciteit bij LNV.
Veel markttoegangsdossiers lopen lang, soms zelfs jaren.
Wanneer er momentum ontstaat, moet vaak acuut
capaciteit door LNV en NVWA geleverd worden, wat
moeilijk in te plannen is.
• Fytosanitaire en veterinaire markttoegangsdossiers gaan
primair over plantgezondheid, diergezondheid en
voedselveiligheid. Afspraken daarover zijn veelal technisch
van aard. Toch kunnen andere belangen soms ook een rol
spelen. Deze kunnen aan de oppervlakte komen als om
wat voor reden dan ook, plotseling, markttoegang
ontzegd wordt of zendingen van bijvoorbeeld levende
dieren vast komen te staan.
• Sinds 2020 werken we met een afwegingskader om onze
inzet te bepalen, gelinkt aan de LNV-visie ‘waardevol en

Markttoegang
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Verduurzaming agrogrondstoffen- en houtketens
Kernpunten
• Inzet op duurzame agrogrondstoffen- en houtketens
• Complex en langdurig continu proces met deelname groot
aantal actoren
• Accent op soja, palmolie, koffie, cacao en hout (ontbossings- bosdegradatievrije ketens).

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies

datie is tevens deel van het beleid van de EU in de Green
Deal om klimaatverandering tegen te gaan door beperking
van uitstoot van broeikasgassen en van belang voor het
tegengaan van verder biodiversiteitsverlies. Het voorstel zal
complementair zijn aan het aankomende initiatief van de
Europese Commissie op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur (sustainable corporate governance), waar een
IMVO-verplichting voor bedrijven onderdeel van zal zijn.
Daarin komen met name andere duurzaamheidseisen aan
de orde, namelijk sociale werkomstandigheden, inkomen,
uitbannen kind-/slavenarbeid, gender, en de positie
inheemse volkeren.

Nederland is afhankelijk van importen van kritische (agro)
grondstoffen uit (sub)tropische gebieden. Voorbeelden zijn
soja, palmolie, cacao, koffie en tropisch hout, maar ook
groenten, fruit, bloemen en noten. Deze grondstoffen en
waardeketens liggen recentelijk onder een vergrootglas,
vaak door tekortschietende duurzaamheidskaders en de
toepassing en handhaving daarvan. Het gevolg is maatschappelijke en politieke onvrede en de roep om te stoppen
met importeren van niet duurzaam geproduceerde grondstoffen en afgeleide producten, door de eis te stellen dat
deze producten “ontbossings-, bosdegradatie- en ecosysteemdegradatievrij” zijn. Om hieraan gehoor te geven
presenteerde de Europese Commissie op 17 november 2021,
mede op sterk aandringen en op initiatief van Nederland
samen met andere landen, een voorstel voor een
Verordening over Ontbossingsvrije producten op interne
markt. Het doel hiervan is om ontbossing en bosdegradatie,
veroorzaakt door EU-consumptie en productie, te minimaliseren, en om de vraag op de Europese markt naar goederen
en producten die legaal en ontbossingsvrij zijn geproduceerd
te vergroten. Het tegengaan van ontbossing en bosdegra-
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Inzet EU-handelsverdragen
Kernpunten
• Het ministerie van BZ is eerstverantwoordelijke voor het
handelsbeleid.
• Landbouwonderwerpen in handelsverdragen liggen vaak
gevoelig, en krijgen veel publieke en politieke aandacht.
Het gaat dan om zorgen rondom duurzaamheid (met
name ontbossing), en of import voldoet aan
EU-standaarden mbt voedselveiligheid en dierenwelzijn.
Hierbij speelt dat aan EU producenten wordt gevraagd om
te verduurzamen, en dat deze producten moeten concurreren met producten die niet aan dergelijke milieu of
arbeids-regels voldoen. Aan de andere kant heeft de
Nederlandse export baat bij handelsverdragen omdat
hierdoor de tarieven omlaag gaan.
• Import moet voldoen aan EU-producteisen ten aanzien
van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en
etikettering. Duurzaamheidseisen en productie-eisen voor
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of
hormonen en dierenwelzijn in het productieproces van
derde landen kunnen als handelsbelemmerend worden
gezien door de WTO.

nog niet voor akkoord voorgelegd aan de Raad. Het kabinet
zal hierover de balans opmaken als alle noodzakelijke
stukken beschikbaar zijn en aan de Raad worden
voorgelegd.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Het EU-Mercosur-akkoord (Argentinië, Brazilië, Uruguay en
Paraguay) ligt gevoelig vanwege zorgen over ontbossing in
Brazilië en de vraag of producten voldoen aan de EU-eisen.
De landbouwsector maakt zich zorgen over lagere productiestandaarden in Mercosurlanden waardoor er concurrentie
ontstaat met EU-producten. Het EU-Mercosur-akkoord is

Inzet EU-handelsverdragen
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Voedselzekerheid
Kernpunten
• LNV zet zich op het thema voedselzekerheid in voor
efficiënte, weerbare en duurzame (internationale)
voedselketens. Inhoudelijke speerpunten zijn daarbij een
sterke positie van het duurzame agrobedrijfsleven (kennis/
innovatie/level playing field), produceren binnen de
ecologische grenzen (klimaat, biodiversiteit, efficiënt
gebruik van natuurlijke hulpbronnen) en voedselzekerheid
(weerbare voedselsystemen, inzet op ‘zero hunger’ in
2030).
• LNV is verantwoordelijk voor de inbreng in verschillende
multilaterale organisaties. Nederland heeft in FAO en
UNFCCC een pro actieve houding om de klimaat- en
voedselopgave met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt
op billateraal niveau een groot aantal activiteiten geïmplementeerd. LNV werkt nauw samen en is complementair
aan BZ.
• In september 2021 heeft de Food System Summit van de
VN plaatsgevonden waar op een integrale manier naar
voedselsystemen gekeken is. De actie agenda biedt voor
LNV mogelijkheden zich pro actief in te zetten op het
snijvlak Voedsel, Water, Energie.

ondernemers die met hun kennis, producten en diensten een
positieve bijdrage (kunnen) leveren aan de voedselzekerheidssituatie en de klimaatopgave in partnerlanden. De
keerzijde is de ecologische voetafdruk in sommige sectoren
van de handel, zowel binnen als buiten Nederland. De keuze
is derhalve in te zetten op ondersteuning van bedrijven die
bijdragen aan het behalen van internationale doelen.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Nederland heeft een prominente internationale positie met
kennisinstellingen, innovatief bedrijfsleven en een grote
import- en exportpositie. Dit zorgt voor een sterke positie
binnen multilaterale organisaties. Er wordt naar Nederland
geluisterd! Nederland kent innovatieve en duurzame
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Internationalisering Agribusiness
Kernpunten
• Het verdien- en innovatievermogen van de Nederlandse
agribusiness is onlosmakelijk verbonden met het buitenland. De sector heeft dan ook een toonaangevende positie
op de wereldmarkt. Ter illustratie: in 2020 werd opnieuw
een agrarisch exportrecord van 95,6 miljard euro bereikt.
Het handelsoverschot kwam daarbij op 27,3 miljard euro,
iets minder dan in 2019 als gevolg van een gestegen
invoerwaarde.
• Het realiseren van duurzame landbouw is een internationale opgave. Een duurzame voedselproductie die binnen
ecologische grenzen past, draagt bij aan de realisatie van
Sustainable Development Goals, past in de klimaatagenda
en versterkt het verdien- en innovatievermogen van onze
agrarische sector. Internationale samenwerking en
coalitievorming vormen de basis van de Internationale
Strategie Duurzame Landbouw die onderdeel is van het
bredere buitenlandbeleid.

Gevoeligheden en politieke maatschappelijke
risico’s
De coronapandemie maakte in 2020 duidelijk hoe belangrijk
de samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven is
om de voedselvoorziening te garanderen. De beschikbaarheid van seizoensarbeid tot luchtvrachtcapaciteit en het
simpele open houden van markten vormden uitdagingen
voor LNV. De roep om voedselsoevereiniteit in sommige
landen (waarbij ze voor het overgrote deel in de eigen
voedselbehoefte willen voorzien) resulteert enerzijds naar
meer protectionistische initiatieven, maar ook in een
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groeiende vraag naar kennis en technologie, ook al zijn de
productieomstandigheden niet optimaal.
Verdere verduurzaming van de landbouw, in Nederland en
daarbuiten, is een gezamenlijke internationale opgave om
op de langere termijn relevant te blijven en waarde te
kunnen toevoegen voor boer, natuur en consument. Voor
Nederland een kans en een uitdaging om met deze internationaal toonaangevende sector onderdeel te zijn van de
oplossing.

Wat is de huidige ambitie?
De inzet zal zich richten op de transitie naar een mondiaal
duurzaam landbouwsysteem waarbij Nederland, het
Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen onderdeel
zijn van de oplossing. Derhalve zal Nederland in zijn handelsmissies, bilaterale samenwerking en inzet richting het
bedrijfsleven verduurzaming leidend laten zijn. Dit in lijn met
onze multilaterale inzet.
De internationale oriëntatie is een voedingsbron voor
verdere innovatie, kennis en technologie en voor vernieuwing voor de wijze waarop we in Nederland en daarbuiten
kwalitatief hoogwaardig en duurzaam produceren.

Wat is de huidige situatie /problematiek
Er liggen voor het Nederlandse agrofoodcomplex wereldwijd
belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor de landbouw
op het gebied van voedselzekerheid, gezondheid, klimaat en

grondstoffenvoorziening. In 2050 bevolken negen miljard
mensen deze aarde, ongeveer twee miljard mensen meer
dan nu. Daarnaast zal door de klimaatopgave het
Nederlandse bedrijfsleven en de internationale voedselproductie sterk moeten verduurzamen wat betreft ontbossing,
gebruik van fossiele brandstoffen en watergebruik.
De sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek en de
onderlinge uitwisseling van praktijkgerichte kennis staat aan
de basis van onze internationaal leidende positie in de
agrosector.
Ook veterinaire en fytosanitaire markttoegang buiten de EU
is van groot belang voor ons land om de efficiency van onze
productie- en afzetketens te vergroten. Maar ook voor een
duurzaam verdienmodel (vierkantsverwaarding): een
reststroom hier is een hoogwaardig product elders.

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Indachtig de mondiale uitdagingen en de kracht van de
Nederlandse economie, richt LNV zich voor zijn buitenlandse
inzet voor de langere termijn (2030) op drie hoofdthema’s:
• Het produceren binnen de ecologische draagkracht van de
aarde (duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen/
klimaatdoelstellingen) (SDG 12,13,15).
• Het versterken van het verdien- en innovatievermogen
van Nederlandse bedrijven;
• Het versterken van wereldwijde voedselzekerheid (SDG2,
3).
Vertaald naar de kortere termijn (2025) betekent dit dat
LNV-beleid het volgende wil realiseren:

68

• Het bevorderen van de economische positie van duurzaam
producerende ondernemers;
• Het vormen van (internationale) publiek-private
partnerschappen;
• Het voorkomen van ‘post harvest’-verliezen en verspilling,
en het stimuleren van circulariteit;
• Leidend maken van duurzaamheidscriteria in nationale en
internationale ketens, met inachtneming van het belang
van bodemkwaliteit en biodiversiteit;
• Versterking van het landbouwkennissysteem;
• In een select aantal landen het voedselsysteem weerbaarder en robuuster maken.

Welke instrumenten zijn er?
• Het landbouwattachénetwerk (LAN) ondersteunt – vanuit
58 Nederlandse ambassades - Nederlandse bedrijven en
ondernemers in de agrarische sector bij hun internationale
ambities. Het LAN maakt hierbij gebruik van de site www.
agroberichtenbuitenland.nl.
• Kabinetsbreed worden afspraken gemaakt over de reizen
van de diverse bewindslieden, vaak vergezeld door een
agro-economische handelsmissie. LNV ontvangt, in
samenwerking met partners, ook inkomende missies van
high levels en bedrijven uit het buitenland.
• Om de bilaterale samenwerking in onderzoek en (markt)
innovatie met voor onze bedrijven interessante landen te
bevorderen, voert RVO meerjarige innovatietrajecten uit
op terreinen als klimaatslimme landbouw, robotisering en
digitalisering.
• Voor de internationalisering van de Nederlandse agribusiness staan de instrumenten open die de RVO beheert
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namens de ministeries van EZK en BuZa zoals Partners
voor International Business en Demonstratieprojecten,
Haalbaarheidsstudies en
Investeringsvoorbereidingsprojecten.
• Landbouwwerkgroepen en High Level meetings: met
diverse landen is er jaarlijks een overleg op hoog overheidsniveau over versterking van de bilaterale agrarische
relatie. Deze bijeenkomsten kunnen zowel in het buitenland als in Nederland plaatsvinden.

Wat is het financiële plaatje?
• LNV heeft een beperkt financieel instrumentarium ter
beschikking om de doelen te bereiken.
• In de opdracht aan RVO is structureel ca. 17,5 miljoen euro
voor het landbouwattachénetwerk en 0,7 miljoen euro
budget beschikbaar voor beursprogramma’s (zoals de
Grüne Woche) en innovatietrajecten.
• Het Programma Internationale Agroketens (PIA, 2,5
miljoen euro) stimuleert versterking van de beleidsdialoog
met andere overheden, vergroten van marktoegang,
marktbehoud en handelsbevordering.

Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Samenwerking in (internationaal opgezette) publiek-private
partnerschappen die zijn gericht op verduurzaming en
ecologische houdbaarheid van voedselproductie, en de
ontwikkeling van kennis zijn manieren om de uitdaging het
hoofd te bieden. We streven nadrukkelijk ook naar de
waardering van buitenlandse afnemers voor het
Nederlandse kwaliteitsproduct en de export van
Nederlandse agrotechnologie om het draagvlak voor de
Internationale Strategie Duurzame Landbouw te vergroten.

Vereist proces?
Een internationaal prominente landbouwsector in Nederland
is op lange termijn enkel mogelijk indien de sector opereert
binnen grenzen die burgers accepteren en consumenten
mogelijk maken. Daarvoor is coalitievorming noodzakelijk.
Alle initiatieven op het gebied van handelsvoorwaarden
(inclusief het waarborgen van het politiek belangrijke level
playing field) vragen EU-wetgeving, net als het ten volle
kunnen inzetten van circulaire principes (onder meer op het
gebied van voedselveiligheid en mest).

Juridische implicaties?
Met diverse landen is de bilaterale samenwerking vastgelegd
in een memorandum of understanding. Dat zijn doorgaans
ook de landen waarmee we op reguliere basis een
G2G-landbouwwerkgroep hebben. Het gaat om landen als
Zuid-Afrika, Rusland, Oekraïne, Turkije, China, Japan,
Indonesië, Vietnam, Zuid-Korea en India.
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Floriade 2022
Kernpunten
• Van 14 april 2022 tot en met 9 oktober 2022 vindt in
Almere de Floriade 2022 plaats. De enige wereldtentoonstelling die Nederland rijk is en die vooral gericht is op de
Nederlandse tuinbouw.
• Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het
organiseren van de Floriade 2022 liggen bij de gemeente
Almere. Het ministerie van LNV faciliteert het proces op
onderdelen.
• De Nederlandse overheid heeft de toegewezen formele
taken opgepakt. Zo heeft de minister van LNV mevrouw
Annemarie Jorritsma-Lebbink benoemd als commissarisgeneraal van de Floriade Almere. Verder heeft de minister
de landen uitgenodigd om deel te nemen aan de Floriade.
Ook werken medewerkers van de diverse ministeries aan
speciale regelingen om de ontvangst van deze landen zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Zo worden deelnemende landen gefaciliteerd door vrijstelling van douanerechten, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en
loonheffing. Dit zijn regelingen die de Bureau
Internationales des Expositions (BIE) stelt en waaraan
Almere/Nederland moet voldoen. Het Rijk wil met deze
wereldtentoonstelling vooruitstrevende oplossingen voor
stedelijke ontwikkeling aanjagen en aan het (internationale) publiek vooruitstrevende Nederlandse oplossingen
tonen op de thema’s klimaat en energie, voeding,
gezondheid, circulariteit en mobiliteit. LNV doet dit door
een viertal projecten gericht op het eigen beleidsterrein te
ondersteunen (financieel en inhoudelijk):
- Agroforestry, een andere vorm van landbouw
- Kennisontwikkeling, ter ondersteuning van de beleidsdoelen van LNV.

Floriade 2022

- Modern kassencomplex, de gehele keten van de
landbouw tonen in een nieuw te bouwen
kassencomplex.
- Een gebouw, de zogenaamde Dutch Innovation
Experience, waar de bezoekers innovaties over de
toekomst van groen, voeding, energie en gezondheid in
de stad kunnen beleven. Naast LNV zijn ook andere
ministeries betrokken bij dit project.
• In een Kamerbrief is een financiële bijdrage van het Rijk
van 5 á 10 miljoen euro toegezegd voor de Floriade
Almere. Peildatum februari 2021 komt de totale bijdrage
vanuit het ministerie van LNV op ongeveer 15 miljoen
euro.

Middels reguliere overleggen wordt de voortgang van de
organisatie van de Floriade gevolgd. En er wordt nagegaan
of en op welke wijze werkbezoeken van bewindspersonen
nodig zijn in aanloop van de start van de Floriade.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
De organisatie van de Floriade door gemeente Almere wordt
regelmatig besproken in de media. Vaak wordt de aandacht
gevestigd op de financiële tegenvallers, met daarbij de vraag
of het overheidsgeld dat hierin wordt gestopt wel voldoende
te legitimeren is. De gemeente Almere heeft, na de laatste
bijdrage die in eind 2020 is toegekend, bevestigd dat een
aanvullende LNV-bijdrage voor de Floriade Expo 2022 niet
meer nodig zal zijn.
Een belangrijk kritiekpunt van de vorige Floriade in 2012,
opgetekend in een evaluatie uitgevoerd door de WUR, was
dat weinig leden van het kabinet zich tijdens de Floriade
lieten zien. Dit was extra opvallend bij bezoeken van
ministers van deelnemende landen.
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Covid-19 op LNV-terrein
Kernpunten
• LNV neemt deel aan de interdepartementale overleggen
waar COVID-19-gerelateerde besluitvorming plaatsvindt.
Begin 2020 is de coördinatie van de COVID-19-crisis door
het Departementaal Crisis Centrum (DCC) opgepakt.
• In juli 2020 zijn de werkzaamheden overgenomen door
het Programma-DG COVID-19 (JenV). Gelijktijdig is gestart
met de driewekelijkse besluitvormingscyclus DOC-19,
ACC-19 en MCC-19 en is voor LNV de COVID-19-unit
opgericht binnen BPZ.
• Met alle reguliere stakeholders is contact onderhouden
over de crisis en bijbehorende gevolgen.

aanvoer van voedsel en locaties die ongeschikt waren voor
uitgifte. LNV en SZW, de VNG en Voedselbanken
Nederland hebben een actieteam voedselbanken opgericht, een extra fondsenwervingsactie gestart en een
calamiteitenfonds ingesteld.
• Voedseldistributie
Voor het goed functioneren van de interne Europese
markt heeft de EU green lanes voor transport ingesteld om
de doorgang van o.a. voedsel en dieren te waarborgen.
• Pelsdierhouderij
Als gevolg van coronabesmettingen in de pelsdierhouderij
heeft het kabinet in augustus 2020 besloten om de
beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland te
versnellen (zie onderdeel Instrumentarium).

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
Op LNV-terrein hebben tijdens de COVID-19-crisis verschillende thema’s gespeeld met gevoeligheden, risico’s en
politiek-maatschappelijke dimensies:
• Situatie slachthuizen en arbeidsmigranten (clusters besmettingen)
• Er hebben clusters van besmetting plaatsgevonden in
slachthuizen, veelal onder groepen arbeidsmigranten. Dit
hangt samen met de woon- en werkomstandigheden en
raakt aan het bredere dossier arbeidsmigranten. In juni
2020 heeft ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’
aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het ministerie van SZW is hierbij in
de lead.
• Voedselbanken
Bij de start van de coronacrisis kampten voedselbanken
o.a. met verminderde inzet van vrijwilligers, verminderde
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LNV als overheidsorganisatie
Kernpunten
Afgelopen tijd is een aantal opvolgende rapporten uitgebracht over de werking van de overheid. Deze gaan over de
onderlinge dynamiek tussen de overheidslagen, in de
interactie met de politiek en in het bijzonder in de dienstverlening naar burgers en bedrijven.
• Dit betreffen de rapporten:
- Kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag (januari 2021)
- Werk aan Uitvoering (2020, kabinetsreactie maart 2021),
Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (nog te
verschijnen) en evaluatie kaders voor organisaties op
afstand (nog te verschijnen)
- Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (juni 2020)
- Universiteit Utrecht onderzoeksrapport over werking
stelsel ABD (december 2020)
• De werking van het stelsel tussen politiek, beleid, uitvoering en handhaving loopt op een aantal punten vast en
leidt tot problemen in de uitvoering en in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit vereist een integrale
blik en heroriëntatie op de rol, taak en interactie van alle
partijen.

- Dienstverlening in de uitvoering waarin de menselijke
maat en rechtvaardig maar minder hardvochtig
optreden centraal staan; er sprake is van verbeterde
bewaking van grondrechten en rechtsbescherming van
burgers en bedrijven en het toepassen van maatwerk
vaker meegenomen moet worden.
- Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
- Voorkomen van institutionele discriminatie
- Transparantie en algehele verbetering van de informatiehuishouding en informatievoorziening in de totstandkoming van wetgeving en het beoordelingsproces in de
uitvoering en handhaving.
- Ambtelijk vakmanschap
- Verhoudingen tussen politiek en ambtenaren
- De nieuwe transparantie en definities van openbaarheid
kunnen vergen een grotere capaciteitsinzet en behelzen
een grote veranderopgave en waar gezamenlijk vorm
aan moet worden gegeven. Dit betekent samen
(bewindspersonen, ambtenaren en parlement) werken
aan de nieuwe bestuurscultuur, daar elkaar scherp in
houden, experimenteren en leren. Dit zal nog enige tijd
zoeken zijn.
- Komende jaren zal er gewerkt worden aan nieuwe
dienstverleningsconcepten waarbij de dagelijkse
dienstverlening door zal moeten gaan.

Gevoeligheden, risico’s en politiekmaatschappelijke dimensies
• De bevindingen van deze onderzoeksrapporten schetsen
een overheidsbreed beeld waar verbetering nodig is op
het gebied van o.a.:
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Stakeholder- en relatiemanagement
Kernpunten
• Goed stakeholdermanagement is cruciaal om te zorgen
dat we inzicht hebben in de posities en verwachtingen van
onze stakeholders, goed samen kunnen werken en ons
beleid vanuit het ministerie draagvlak heeft. De protesten
vanuit de boeren en vissers hebben laten zien dat zonder
draagvlak de benodigde veranderingen erg lastig zijn.
Veranderingen vergen betrokkenheid en inzet van alle
partrijen.
• Voor de transitie naar kringlooplandbouw is het van
belang om niet alleen de vertegenwoordigende organisaties vanuit de landbouw te betrekken. Ook de boeren zelf
en andere belanghebbenden (decentrale overheden,
natuurorganisaties, voedselverwerkende industrie, retail,
banken etc.) moeten zich gehoord en betrokken voelen.
• Goed stakeholdermanagement vergt voortdurend
investeren in relaties met stakeholders, zowel op de
momenten dat er voor samenwerking en overleg aanleiding/urgentie is alsook als investering naar de toekomst.
Het vergt in het bijzonder ook inzet vanuit de minister qua
werkbezoeken.
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Kringlooplandbouw Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
In 2018 is de LNV visie ‘waardevol en verbonden’ tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van stakeholders. In 2019 volgde het realisatieplan ‘op weg met nieuw perspectief’. De
ambitie is om de Nederlandse landbouw in 2030 volledig ‘kringlooplandbouwproof’ te laten
zijn.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De landbouw kampt met de gevolgen van de intensivering. De productie per hectare en de
melkopbrengst per koe zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, dankzij nieuwe
technieken, kunstmest en krachtvoer (zoals soja). Agrarische ondernemers hebben dit niet
altijd teruggezien in hun portemonnee, doordat afnemers lagere prijzen betaalden voor hun
producten. Tegelijk heeft de intensieve productie negatieve bijeffecten. Het stikstofprobleem
– met als gevolg afnemende biodiversiteit in kwetsbare natuur – is daarvan een recent
voorbeeld.
Maar ook de klimaatopgave noopt tot ingrijpende aanpassingen (Zie deel Klimaatopgave
landbouw en landgebruik). Andere bekende problemen zijn de dierziektes in de veehouderij
(varkenspest, vogelgriep), uitspoeling van fosfaat in het oppervlaktewater, verdroging,
afnemende bodemkwaliteit, gebrekkig dierenwelzijn en lage (of negatieve) marges voor
boeren. Daar komen (soms gerelateerde) vraagstukken bij, zoals afwezigheid van kennis
over kringlooplandbouw, vergrijzing van de populatie boeren en afwezigheid van opvolgers.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De rijksoverheid bepaalt met wet- en regelgeving de kaders (mest, gewasbescherming,
fosfaat, stikstof), mede gebaseerd op Europese wetgeving. Door een stapeling van wet- en
regelgeving is de bewegingsruimte van ondernemers beperkt en worden soms forse
investeringen gevraagd. Tot op heden heeft dit niet geleid tot het halen van de doelen zoals
vastgelegd in Europese wetgeving over water, stikstof en Natura2000-gebieden. Er is dan
ook behoefte aan duidelijkheid en perspectief voor de lange termijn (20-30 jaar).
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Kringlooplandbouw Instrumentarium
De instrumenten zoals de afgelopen jaren ingezet zijn gericht op één thema of gericht op één
sector. Dat geldt niet voor de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie en
het Omschakelprogramma duurzame landbouw; dit zijn wel meer integrale instrumenten.
De uitdaging voor het realiseren van kringlooplandbouw schuilt niet in één wet of één
regeling, maar in de mate waarin oude en nieuwe wetten en regelingen bijdragen aan de
integrale opgaven van kringlooplandbouw. Nieuwe instrumenten moeten dus niet op hun
afzonderlijke merites beoordeeld worden, maar op de mate waarin ze bijdragen aan de
integrale opgaven. Dat vergt politieke keuzes, want wat voor stikstof geldt, geldt voor
landbouw in de breedte: niet alles kan overal.
Een aantal instrumenten verdient in het licht van kringlooplandbouw bijzondere aandacht
omdat deze een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers.
Welke instrumenten zijn er?
• Mestwetgeving
• Wet gewasbescherming
• EU-handelsverdragen
• Afvalstoffenwetgeving (over reststromen)

of minder opbrengsten hebben dan boeren elders in de EU. Daarvoor is blijvende aandacht
nodig binnen Nederland en binnen de EU.
Communicatie
• LNV heeft de communicatielijn Groeien naar morgen ontwikkeld om agrariërs te ondersteunen bij het maken van de omslag naar duurzame landbouw. In video’s vertellen
agrariërs met een gemiddelde landbouwpraktijk over hun uitdagingen bij het maken van
de omslag naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw.
De communicatielijn zet daar concrete ondersteuningsmogelijkheden tegenover, waaronder regelingen zoals het Bedrijfsovernamefonds, de Subsidiemodule agrarische
bedrijfsadvisering en educatie en het Omschakelprogramma.
• Deze communicatielijn is ontwikkeld om het ondersteuningsaanbod, dat steeds verder
uitgebouwd wordt, overzichtelijk aan te bieden. In oktober 2020 is de website gelanceerd
met portretten van ondernemers over onderwerpen zoals bedrijfsovername, kennisdeling
en onafhankelijk advies. In 2021 volgden nieuwe portretten, nieuwe openstellingen van
regelingen en nieuwe onderwerpen.

Financieel plaatje
Naast kennis en aanpassing van de wetgeving is er geld nodig voor het omschakelen naar
kringlooplandbouw. Enerzijds is dit geld nodig om investeringen af te schrijven die niet gaan
leiden tot kringlooplandbouw. Anderzijds is het nodig om te investeren in nieuwe technieken, waarmee boeren kunnen gaan werken op een manier die wel leidt tot kringlooplandbouw. De bestaande regelingen die via RVO lopen richten zich voornamelijk op duurzame
energie, enkele uitzonderingen daargelaten, namelijk het Omschakelprogramma en de
Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie .
Juridische implicaties
Een van de grootste juridische hobbels is de Europese context. De overheid streeft naar een
‘gelijk speelveld’ ten opzichte van ondernemers in dezelfde handelsunie. Nederland kan
uiteraard vooroplopen, maar dat betekent wellicht dat boeren extra kosten moeten maken
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Kringlooplandbouw Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
De gevolgen van kringlooplandbouw voor de sector zijn groot, uiteraard met grote verschillende tussen de deelsectoren. Zowel een grondgebonden veehouderij als een niet-grondgebonden veehouderij gebaseerd op reststromen zal impact hebben op de omvang van de
veestapel. Dat vraagt verandering van het bestaande verdienmodel van de sector (nu
gekenmerkt door hoge efficiëntie, lage kosten en lage marges).
Een omslag naar kringlooplandbouw vraagt ook van de hele voedselketen en dus van de
maatschappij een andere kijk op voedsel en voedselproductie. Een toenemende waardering
voor lokale, extensiever geproduceerde producten kan de omslag naar kringlooplandbouw
bevorderen. De omslag naar kringlooplandbouw is een gedeelde verantwoordelijkheid van
alle stakeholders in de voedselketen.
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Stikstofproblematiek Definiëring
• Een te hoge depositie van stikstof is een van de belangrijkste knelpunten voor het
verbeteren van de staat van instandhouding van stikstofgevoelige habitats. Op dit
moment wordt op meer dan 75% van het areaal met stikstofgevoelige habitats de
zogenaamde kritische depositiewaarde overschreden (in totaal bevindt 25,2% van de
gebieden zich onder de kritische depositiewaarde). Dat houdt in dat hier het risico bestaat
dat de habitat wordt aangetast.
• De huidige overbelasting bestaat al decennia en er is sprake van een provincie- en zelfs
landsgrensoverstijgende problematiek, waaraan vele bronnen vanuit verschillende
sectoren bijdragen. Het doel is om de stikstofuitstoot naar een niveau te brengen waarbij
de natuur er geen last meer van heeft en er weer meer ruimte ontstaat voor duurzame
economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
• In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn drie resultaatverplichtende stikstofreductiedoelstellingen opgenomen. In 2025 moet 40% van het areaal (hectares) met
stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde zijn gebracht, in 2030 50% en in 2035 74%. Die laatste doelstelling komt neer op
ongeveer 50% reductie van de stikstofemissies. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek houdt echter na 2035 niet op. De wet regelt daarom ook de continuïteit van de
aanpak.
• Naast stikstofreductie zijn ook andere maatregelen nodig die de benodigde condities voor
een gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige habitats realiseren. Hierbij
valt te denken aan het verbeteren van de hydrologische kwaliteit en kwantiteit en het
uitbreiden van leefgebied. Dit sluit aan bij de politieke en maatschappelijke wens om in de
aanpak niet alleen af te gaan op de rol die stikstof speelt voor natuurkwaliteit. Ook een
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting, met name van de omgeving van Natura
2000-gebieden, draagt bij aan het realiseren van een gunstige staat van instandhouding.
Een concrete ambitie daarop moet evenwel nog worden geformuleerd.
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Resultaatsverplichtingen Wet stikstofreductie
en natuurverbetering:
• 2025: 40% van het areaal met voor stikstof gevoelige
habitats onder de kritische depositiewaarde (KDW)
• 2030: 50% van het areaal onder de KDW
• 2035: 74% van het areaal onder de KDW
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Stikstofproblematiek Instrumentarium
• Spoor 1: om in 2030 50% van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura
2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden te brengen is naar schatting een
gemiddelde landelijke stikstofdepositiereductie nodig van 255 mol N/ha/jaar. Van deze
opgave wordt circa 120 mol/ha/jaar bereikt als gevolg van eerder vastgesteld beleid en
autonome ontwikkelingen. Daarnaast dragen de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor
circa 25 mol/ha/jaar bij aan de realisatie van de streefwaarde. De resterende opgave
bedraagt circa 110 mol/ha/jaar in 2030.
• Om de resterende opgave van 110 mol/ha/jaar te bewerkstellingen, heeft het kabinet ruim
3 miljard euro tot aan 2030 gereserveerd voor (bron)maatregelen in landbouw, verkeer,
bouw en industrie. De maatregelen (zie ook onderstaande tabel) leveren in 2030 naar
verwachting in de landbouwsector 99-169 mol/ha/jaar, in de sectoren mobiliteit en bouw 7
mol/ha/jaar en in de industrie- en energiesector 0-5 mol/ha/jaar op.
• Om een deel van het doel van 2035 te behalen zouden bestaande maatregelen doorgetrokken en uitgebreid kunnen worden, in het bijzonder in de landbouwsector. Het gaat dan
om een verdere uitrol van (gerichte) opkoopmaatregelen, stalmaatregelen, optimalisatie
van managementmaatregelen en/of uitbreiding van het omschakelprogramma. Er zullen
evenwel ook dan nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Het vaststellen en uitwerken
van de benodigde maatregelen voor de periode 2030-2035 zal de komende jaren vorm
moeten krijgen.
• De wet maakt ook een vrijstelling mogelijk voor de beoordeling van stikstofemissies van
tijdelijke bouwactiviteiten. Het kabinet heeft in het kader van de bouwvrijstelling aangekondigd (brief 13 oktober 2020) tot aan 2030 additionele bronmaatregelen te nemen ter
waarde van 1 miljard euro. Hiervan wordt 500 miljoen euro ingezet om het structurele
pakket te versterken met maatregelen binnen de bouwsector. Vanaf 2024 wordt de
resterende 500 miljoen gereserveerd om de doelstelling voor 2030 uit de stikstofwet te
borgen, met maatregelen zowel binnen als buiten de bouwsector.
• Spoor 2: tot 2030 wordt er bijna 3 miljard euro beschikbaar gesteld voor natuurversterking
en -herstel. Dit pakket beoogt de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie op
de natuurkwaliteit te verminderen en de natuur en biodiversiteit te verbeteren en zo bij te
dragen aan het realiseren van condities voor een gunstige staat van instandhouding.
Daarbij gaat het, onder andere, om aanvullend beheer, herstelmaatregelen, het verbeteren
van hydrologie in en rondom natuurgebieden, een betere inrichting van gebieden, een
verbeterde ruimtelijke inbedding van natuurgebieden en uitbreiding van het natuurareaal.
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• Spoor 3: voor een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting is een verkenning uitgevoerd om te
bezien hoe een dergelijke aanpak eruit kan zien en hoeveel dit kan bijdragen aan het
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. De resultaten zijn begin 2021 beschikbaar gekomen, momenteel wordt interdepartementaal en interbestuurlijk bezien hoe dit
spoor verder vormgegeven kan worden met het oog op het programma stikstofreductie
en natuurverbetering en de bijbehorende gebiedsplannen.
• Alle drie de sporen worden gebundeld in het wettelijke programma stikstofreductie en
natuurverbetering, waarvan het streven is dat deze medio 2022 gereed is. Hier maakt ook
het Programma Natuur onderdeel van uit, waarin met de provincies afspraken zijn
gemaakt over maatregelen en bijbehorende middelen. Op 16 juli 2021 is de contourennota
met informatie over de inhoud en strekking van het programma naar de Kamer verstuurd.
Ook over de uitvoering van een aantal bronmaatregelen zullen afspraken met de provincies gemaakt moeten worden, omdat zij voor deze uitvoering verantwoordelijk zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de opkoop van veehouderijen.
• In aanvulling op het nationale programma zullen de provincies gebiedsplannen voor
stikstofreductie en natuurverbetering opstellen, waarbij samenhang nodig is met de
andere opgaven in de gebieden zoals klimaat(adaptatie). Per provincie worden er analyses
opgesteld die inzichtelijk maken wat de stikstof- en natuuropgave in een gebied is. De
gebiedsplannen dienen medio 2023 gereed te zijn.De voortgang en de gevolgen van de
maatregelen zullen worden gemonitord en bijgestuurd. Onder leiding van het PBL (i.s.m.
het RIVM en de WUR) is een verkenning voor het werkprogramma monitorings- en
rapportagesysteem uitgevoerd.
• Volgend uit de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, zal er in ieder geval gemonitord
en bijgestuurd worden volgens de volgende systematiek:
- Jaarlijks wordt de omvang van de stikstofdepositie gerapporteerd;
- Tweejaarlijks worden de voortgang en de gevolgen van de bron- en natuurmaatregelen
gerapporteerd, o.a. in het licht van de tweejaarlijkse tussendoelen. Indien nodig wordt
er op het niveau van de maatregelen bijgestuurd;
- Zesjaarlijks wordt gerapporteerd over de omvang en de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden, in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen en de landelijke staat van instandhouding. Indien nodig wordt het programma
geactualiseerd.
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• Voor de toestemmingverlening hebben het Rijk en elf provincies het extern salderen en
verleasen van de rechten van veehouderijbedrijven opengesteld.
• Provincies werken samen met betrokken departementen aan een systeem (stikstofbank)
dat bedoeld is om vrijgemaakte ruimte uit bronmaatregelen en/of eventuele restruimte bij
extern salderen op hexagoon-niveau te registreren. Deze ruimte kan dan vervolgens
ingezet worden voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
• Voordat ruimte kan worden opgenomen in de stikstofbank moet duidelijk zijn dat de
ruimte niet ook nodig is voor behoud en herstel.
• Eerst wordt 30% van de stikstofdepositie afgeroomd. Als vervolgens de beschikbare
ruimte op één of meerdere hexagonen groter is dan de benodigde depositieruimte voor
het nieuwe project, dan valt er ruimte vrij, die geregistreerd kan worden in het systeem.
• Het systeem van de stikstofbank is in de zomer 2021 in werking getreden, ruim tien
provinciale banken zijn al ingesteld en kunnen functioneren. Het is mogelijk om vrijvallende ruimte uit extern saldeertransacties in het systeem te registreren. Ook kan dan
ruimte geregistreerd worden voor een beperkt aantal (provinciale) doelen. Het streven is
dat ruimte uit het systeem vanaf eerste deel 2022 ingezet kan worden voor
toestemmingverlening.
• In het stikstofregistratiesysteem (SSRS) wordt op hexagoonniveau geborgd welke ruimte
beschikbaar is voor toestemmingsverlening voor de in de Regeling natuurbescherming
benoemde doelen (woningbouw, MIRT-projecten en meldingen). Deze werkwijze is ook
beschreven in de gewijzigde Regeling natuurbescherming en daarmee in regelgeving
vastgelegd. Er zijn op dit moment twee bronmaatregelen geduid die stikstofruimte
leveren: de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en de landelijke snelheidsmaatregel. Voor het opnemen in het SSRS wordt 30% van de ruimte afgeroomd ten behoeve
van natuurherstel.
• Tot slot wordt er gewerkt aan een natuurbank, waarin op voorraad natuurcompensatie
wordt gerealiseerd voor projecten van Rijk en waterschappen met een dwingende reden
van groot openbaar belang. Het realiseren van compensatienatuur kost tijd. De natuurbank helpt in het realiseren van projecten op de middellange termijn, waarbij veiligheidsprojecten prioriteit krijgen.
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Stikstofproblematiek Krachtenveld
Krachtenveld
• Er is veel aandacht voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor vergunningverlening op
de korte termijn. Verschillende organisaties hebben aandacht gevraagd voor de beperkte
mogelijkheden voor vergunningverlening, waaronder Bouwend Nederland, VNO-NCW,
MKB-Nederland en LTO. In mei 2021 hebben deze vier partijen (samen met Natuur &
Milieu en Natuurmonumenten) het Versnellingsakkoord gepresenteerd, een plan met
voorstellen om de stikstofaanpak tot 2030 te versnellen.
Diverse sectoren ervaren belemmeringen door de stikstofproblematiek, maar hebben ook
een aanzienlijk aandeel in de opgave en moeten daarom hun uitstoot ook reduceren. Dit
kan resulteren in spanningen met betrekking tot het opstellen van bronmaatregelen
(bijvoorbeeld maatregelen omtrent opkoop en veevoer), maar ook het genereren en
verdelen van stikstofruimte (bijvoorbeeld extern salderen tussen verschillende sectoren).
• De stikstofproblematiek is naast technisch ook bestuurlijk complex. Zo zijn het natuurbeleid en de ruimtelijke ordening een aantal jaren geleden gedecentraliseerd. Tegelijkertijd is
het Rijk stelselverantwoordelijk en is zowel de natuur-, stikstof- als ruimteproblematiek
provinciegrensoverstijgend en voor een deel zelfs landsgrensoverstijgend. Daarom is er
regelmatig overleg met de interbestuurlijke partners.
• Naast de interbestuurlijke complexiteit is er ook een interdepartementale complexiteit,
gegeven het feit dat de problematiek verschillende beleidsterreinen en sectoren raakt en
verschillende departementen betrokken zijn (LNV, EZK, IenW, BZK, DEF, FIN).
• De afgelopen anderhalf jaar heeft LNV gewerkt aan een buitenlandstrategie op stikstof.
Van de totale stikstofdepositie in Nederland is ongeveer een derde afkomstig uit het
buitenland. In veel Natura 2000-gebieden in met name de grensprovincies zoals Limburg
en Zeeland vormt deze buitenlandse depositie een grotere bron dan ofewelnet zo grote
bron als de binnenlandse stikstofdepositie. Voor deze gebieden is een reductie van de
buitenlandse depositie van groot belang om de natuurdoelen te kunnen halen.
• Duitsland en België zorgen voor respectievelijk 15% en 7% van de neerslag, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 4% en 3% en de activiteiten op de
Noordzee zijn goed voor 4%. Het grootste deel van deze buitenlandse depositie wordt
veroorzaakt door de landbouw. Overigens exporteert Nederland nog altijd meer stikstof
naar het buitenland dan het importeert. De buitenlandaanpak voorziet nu al op een
grensoverschrijdende stikstofaanpak met Vlaanderen en met Noordrijn-Westfalen en
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Stikstof termen
• Intern salderen: Wanneer bij het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit
stikstof wordt uitgestoten, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie
worden opgelost door stikstofreducerende maatregelen, waardoor de extra uitstoot
van de activiteit wordt gecompenseerd. Als bijvoorbeeld een (agrarisch) bedrijf
zodanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofdepositie is, dan spreken we van
intern salderen.
• Extern salderen: Bij ‘extern salderen’ nemen bedrijven tot maximaal 70% van de
stikstofemissie over van andere bedrijven die (deels) stoppen en komt 30% ten
goede aan de natuur. Extern salderen is mogelijk als bedrijven een natuurvergunning
en stikstofruimte nodig hebben. Dat is het geval als zij zelf geen stikstofreducerende
maatregelen kunnen treffen. Met extern salderen kopen zij permanent extra
stikstofruimte.
• Verleasen: Verleasen is een vorm van extern salderen waarbij een natuurvergunning
kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie voor een beperkte, vooraf
afgebakende periode. Voorwaarde is dat de saldogevende activiteit tijdelijk, geheel
of gedeeltelijk, buiten gebruik wordt gesteld.
• Kritische depositiewaarde: De kritische depositiewaarde (KDW) is de grens
waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de habitat significant wordt
aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische
stikstofdepositie.

Nedersaksen. Daarnaast is borging van de internationale component van groot belang in
de gebiedsgerichte aanpak van Rijk en provincies en wordt gewerkt aan de nationale
‘stikstofinzet’ in relevante Europese/internationale dossiers (zoals EU/GLB).
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Stand van zaken implementatie bronmaatregelen structurele aanpak stikstof
Nr.

Maatregel

Inwerking-treding

Stand van zaken

1

Subsidiestop ISDE (pelletkachels en
biomassaketels)

In werking

Subsidieregeling is per 1 januari 2020 stopgezet.

2

Maatwerk piekbelasters industrie

Q4 2021

Onderzoek en uitvraag van EZK aan provincies naar interesse lokale industrie in bovenwettelijke reductie
(Kamerstuk 35600, nr. 33, Geurts (CDA) c.s. heeft niet geleid concrete voorstellen. EZK kijkt naar
alternatieve invulling en benut daarbij het rapport van het RIVM over de stikstofdepositie vanuit de
industrie, mobiliteit en consumenten.

3

Verkenning aanpassing Best Beschikbare
Techniek (BBT)

Medio 2021

Verkenning loopt i.s.m. IenW/EZK (industrietafel Schone Lucht Akkoord), generieke aanpak in ontwerp,
reacties van internetconsultatie over aanpassing algemene vergunningsregels Wmb worden verwerkt.
Ontwerp gaat in Q4 2021 naar de Kamer.

4

Verhogen budget Saneringsregeling
varkenshouderijen

Q4 2019

Regeling van de Minister van LNV van 10 oktober 2019,
nr. WJZ/ 19237719; Juni 2020 - 6,4 mol naar SSRS1; Het verwachte stikstofeffect is lager dan van te voren
ingeschat, onder meer door minder deelnemers dan vooraf beoogd. Over de stand van zaken van deze
regeling, de consequenties als gevolg van het bijgestelde stikstof effect t.o.v. de raming in 2020 (2,8 Mol/ha
per jr.) en het besluit over alternatieve maatregelen en aanvullende afspraken voor het alsnog realiseren van
de beoogde stikstofdoelen is de Kamer per brief geïnformeerd

5

Gerichte opkoop piekbelasters rond
Natura 2000-gebieden

Q4 2020

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden, 27 oktober 2020, nr. WJZ/ 20259020;
verhoging van het budget voor deze regeling met Specifieke Uitkering is voorzien begin Q4 2021. Voor de
tweede tranche-regeling wordt het mogelijk maken van verplaatsing onderzocht (Kamerstuk 35 600, nr. 45,
De Groot (D66) en Van Otterloo (50PLUS), Bedrijven opkopen van de grootste belasters van Natura
2000-gebieden). De eerste tranche van de regeling is in uitvoering. Alle koopovereenkomsten dienen Q3
2022 te zijn afgesloten. De uitkomsten van tussenevaluatie van de eerste tranche worden in november
verwacht. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van de tweede tranche. Deze zal naar verwachting in
Q1 2022 worden opengesteld.

6

Landelijke beëindigingsregeling
piekbelasters veehouderij (Lbv)

Q4 2021

Conceptregeling wordt voorbereid, verwachte openstelling Q3 2022. De conceptregeling wordt dit najaar
afgerond en naar verwachting begin Q1 2022 ingebracht voor de internetconsultatie en voor toetsing door
de Europese Commissie aan de staatssteunkaders.

7

Verdunnen mest met water bij
zodenbemester in zandgebieden

Q2 2021

Voor het verdunnen van mest wordt extra onderzoek gedaan naar de effecten. De resultaten hiervan
worden het eerste kwartaal van 2022 verwacht.
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8

Stalmaatregelen

Vanaf 2020:

In de voorbereiding op de aanscherping van de normen voor de emissie van ammoniak uit nieuwe en
bestaande stallen worden de perspectieven van bestaande en nieuwe innovatieve technieken uit de
Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) onderzocht. Gestart
is met een sectoranalyse varkens. Het rapport is beschikbaar op de website van Wageningen University &
Research. De komende periode zullen ook voor andere sectoren analyses worden uitgevoerd.
De innovatiemodule van de Sbv is in de periode 24 februari tot en met 4 mei 2021 voor de tweede keer
opengesteld. De beoordeling van de aanvragen is door RVO afgerond. De innovatiemodule wordt in Q4
opnieuw opengesteld.

Vanaf 2025:

Verlagen ruw eiwitgehalte in veevoer

Q2 2021

Afspraken met betrekking tot managementmaatregelen. Met de sectorpartijen is in juli 2021 tot een sector
afspraak gekomen voor veevoer en weidegang (Kamerstuk 35 334, nr. 159) Er wordt nu gewerkt aan
uitwerking van regelingen.

Onderdeel Coaches

Ntb

Laatste voorbereidingen voor publicatie voucherregeling onafhankelijke bedrijfsadviseurs.

10

Vergroten aantal uren weidegang

Q2 2021

Stichting weidegang werkt aan een plan om deze maatregel vorm te geven. Dillema’s worden geagendeerd
in een werkgroep met de betrokken partijen.

11

Omschakelprogramma

Vanaf Q2 2021

De pilot van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is sinds begin juli 2021 opengesteld.
De subsidieregeling bedrijfsplan voor omschakeling en de subsidieregeling demonstratiebedrijven zijn op
1 november 2021 opengesteld, de werkkapitaalregeling wordt per 1 januari 2022 opengesteld.

12

Mestverwerking

Q2 2021

Samenloop klimaat (33 mln.) en Stikstof (15 mln.); de uitgangspunten voor de conceptregeling zijn in Q1
en Q3 2021 met een klankbordgroep van experts besproken. De Europese Commissie is gevraagd of
mestverwerking onder recycling binnen de algemene groepsvrijstelling gesubsidieerd kan worden.
Openstelling van de regeling staat gepland voor Q1 2022.

13

Retrofit binnenvaart

Reeds Q1 2021

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 (Subsidieregeling innovaties
duurzame binnenvaart) opengesteld Q1 2021, jaarlijks t/m 2025. Onderdeel van Green Deal Zeevaart,
Binnenvaart en Havens. Voor 2021 lijkt sprake te zijn van onderuitputting voor de SCR-katalysatoren.
IenW onderzoekt met de andere departementen hoe om te gaan met deze onderuitputting
(bijsturingsmogelijkheden).

14

Elektrisch taxiën

Ntb

Schiphol heeft op 25 oktober 2021 een stappenplan uitgebracht, waarmee duurzaam taxiën in uiterlijk
2030 op heel Schiphol de standaardprocedure kan worden. De eerste stap daarin is de aanschaf van twee
sleepvoertuigen (zogeheten taxibots) die medio 2022 in gebruik worden genomen voor een vervolgproef. In
Q4 2021 wordt het bestedingsplan opgesteld dat voorziet in het mede-financieren van de vervolgproef op
Schiphol.

15

Gerichte handhaving AdBlue-systemen

Ntb

Onderzoek en plan van aanpak met inspectie (ILT) hoe naleving in combinatie met effect op stikstof
gemeten kan worden. Het bestedingsplan is in Q3 2021 goedgekeurd. De ILT is nu bezig met fase 1 waarin
de informatiepositie wordt versterkt voor gerichte handhaving.

9
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16

Walstroom zeevaart

Q2 2021

Conceptregeling wordt uitgewerkt, openstelling in Q1 2022 verwacht. Mogelijkheden voor intensivering zijn
onderzocht t.b.v. stikstofreductie in kustprovincies (Kamerstuk 35 600, nr. 46 Van Otterloo (50PLUS) en
Harbers (VVD), Intensivering van bronmaatregelen voor de kustprovincies) Deze mogelijkheid om
walstroom met €20 mln. te intensiveren t.b.v. SSRS doelen, waaronder woningbouw in de kustprovincies
volgt uit het besluit over herbestemming van de middelen van de Srv, waarover in juni 2021 een brief aan
de Kamer is gestuurd.

17

Pilots verduurzaming bouw

Reeds vanaf
2020

Twee pilots in uitvoering: A16 en HOV in ’t Gooi. Daarnaast is eind 2020 door RVO gestart met tenders voor
de DKTI-regeling om met name de pilots in de woningbouwsector te realiseren. Tot slot is een
monitoringssystematiek uitgewerkt om het lerend vermogen in de pilots te vergroten. Deze monitoring
vindt nu plaats. Op dit moment worden aanvullende pilots in beeld gebracht.

18

Maatregelen bouw

Q1 2021

De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen wordt opgesteld (opwegnaarseb.nl), waaraan 3 maatregelen
voor de bouw zijn gekoppeld: Kennis en innovatieprogramma gericht op het ontwikkelen van kennis en
innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en emissievrije bouwplaatsen; Een nieuwe subsidieregeling
voor schone en emissieloze mobiele werktuigen, vaartuigen en bouwlogistieke voertuigen; en traject om
aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) in staat te stellen om langjarig schonere aanbestedings
criteria op te nemen en toegroeien naar standaardisering voor de gehele projectenportefeuille.
De bestedingsplannen voor deze 3 maatregelen zijn in Q2 2021 goedgekeurd en er wordt nu gewerkt aan
de uitwerking van deze regelingen.
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Aanpak stikstof deel Agro Definiëring
Op 29 mei 2019 heeft de RvS het PAS ongeldig verklaard. Deze uitspraak had gevolgen voor
zowel toestemmingsverlening en vergunningen, als voor activiteiten die met het PAS waren
vrijgesteld van vergunningsplicht. Om snel tot oplossingen te komen, kondigde het kabinet
op 13 november 2019 drie maatregelen aan om de vergunningverlening (75.000 woningen en
7 infrastructuurprojecten) in 2020 op gang te brengen:
1. Snelheidsverlaging overdag op snelwegen naar 100 km. Dit is verwezenlijkt en toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem (SSRS).
2. Uitbreiding van de warme sanering van varkenshouderijen (Srv).
3. Invoeren van een wettelijke verplichting voor emissiearm veevoer tot eind 2020.
De derde maatregel - het ruw eiwitgehalte van krachtvoer tijdelijk (september t/m december
2020) aan maxima binden - leidde tot veel protest in de sector. Uiteindelijk bleek dat de
ruwvoerkwaliteit (als gevolg van droogte) slechter was dan waarvan bij de berekening van de
maxima was uitgegaan. De krachtvoernormen zouden in reactie daarop zover naar boven
moeten worden aangepast, dat invoering van de veevoermaatregel geen stikstofwinst meer
zou opleveren. De minister van LNV heeft daarop besloten de krachtvoermaatregel niet in te
voeren.
Op 7 februari en 24 april 2020 zijn er door het kabinet additionele, structurele maatregelen
aangekondigd, waaronder voor landbouw. Deze maatregelen worden onder “instrumentarium” nader toegelicht. Op 12 november 2021 zijn een groot aantal rapporten over de mogelijkheden met betrekking tot stikstofbeleid en de veehouderij gepubliceerd. Deze kunnen als
basis dienen voor het vervolg van de stikstofaanpak.
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Aanpak stikstof deel Agro Instrumentarium
In het huidige maatregelenpakket zittende volgende landbouwmaatregelen:
• De Maatregel Gerichte Opkoop Piekbelasters rond N-2000 Gebieden (MGO) richt zich op het
terugbrengen van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden, door
provincies in staat te stellen piekbelasters op Natura 2000-gebieden op te kopen. Het
opkopen vindt plaats in drie tranches en vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt. Middelen na
ophoging uit budget warme sanering varkenshouderijen (srv): 483 miljoen euro. De eerste
tranche is inmiddels opengesteld geweest.
• Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) richt zich op het verminderen van depositie
van stikstof op Natura2000-gebieden, door een subsidie te verlenen voor het definitief
doorhalen van productierechten. De regeling is opgeknipt in twee tranches van 720
miljoen euro en 250 miljoen euro. De regeling is nog in ontwikkeling. De openstelling van
de regeling staat gepland voor de tweede helft van 2022.
• Warme sanering varkenshouderijen (Srv) richtte zich op varkenshouders die willen stoppen.
Varkensrechten worden marktconform vergoed en doorgehaald. Het doel van Srv was het
verminderen van de meest urgente situaties van geuroverlast. Een belangrijk neveneffect
is een reductie van stikstofdepositie op N200-gebieden. Van de stikstofreductie is 2,8
mol/ha/jaar1 toegezegd aan vergunningverlening voor woningbouw en MIRT-projecten in
2020. Middelen: 455 miljoen euro (120 + 60 + 275). De Srv is opengesteld geweest en levert
2,8 mol/ha/jr op; dat is minder dan de eerder door PBL geprognotiseerde 8,5 mol/ha/jr (als
gemeld aan de Kamer op 21 juni 2020) .
• De stalmaatregelen bestaan uit drie trajecten om de uitstoot van ammoniak te reduceren:
1. De subsidiemodules brongerichte verduurzaming (Sbv) biedt ondersteuning aan het onderzoek en ontwikkelen van nieuwe stal- en managementmaatregelen en een eerste
investering in nieuwe brongerichte stalsystemen, staltechnieken en managementmaatregelen. Middelen: 172 miljoen euro. Hiervoor hebben ondertussen meerdere
openstellingen plaatsgevonden.
2. Het aanscherpen van emissienormen voor ammoniak is bedoeld voor bestaande en nieuwe
stallen. Uiterlijk 2023 worden de aangescherpte normen per diergroep gesteld. Voor
bestaande stallen zal een overgangsperiode gelden. Middelen: 280 miljoen euro.
3. Bij de algehele integrale verduurzaming van de veehouderij wordt de brongerichte reductie
van meerdere emissies - zoals broeikasgassen, ammoniak en fijnstof - nagestreefd.
1

• Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw (voorheen Omschakelfonds) beoogt de
omschakeling naar meer extensieve of duurzame bedrijfssystemen. Middelen: 175 miljoen
euro. De pilot van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is sinds begin juli opengesteld. De subsidieregeling bedrijfsplan voor omschakeling en de subsidieregeling demonstratiebedrijven zijn op 1 november opengesteld, de werkkapitaalregeling wordt per 1
januari 2022 opengesteld. Met de Subsidiemodule Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)
zijn subsidies en vouchers beschikbaar gesteld waarmee agrariërs adviseurs en cursussen
kunnen financieren. De adviseurs/docenten helpen kennis over kringlooplandbouw en
stikstofreductie te vertalen naar praktische en economisch haalbare handelingsperspectieven voor het bedrijf. Tot en met 15 december 2021 kunnen agrariërs subsidie aanvragen
voor 2 onderdelen van de SABE: de samenwerkingsregeling en de regeling voor
demonstratiebedrijven.
• Voor mestverwerking is 15 miljoen euro uit het stikstofpakket en 33 miljoen euro uit de
Klimaatenvelop gereserveerd.
• Mestaanwending is erop gericht om bij de bemesting van grasland met de zodenbemester
gebruik te maken van verdunde mest. Middelen: 105 miljoen euro.
• Weidegang is erop gericht de emissie van ammoniak te verminderen door het vergroten
van het gemiddeld aantal uren weidegang (ambitie van gemiddeld 1648 uren per koe per
jaar in 2018, naar 90 uren extra in 2022 en 180 uren extra vanaf 2022). Er wordt ingezet op
een mix van instrumenten. Middelen: 3 miljoen euro.
• De veevoermaatregel na 2020 richt zich op een generieke verlaging van de stikstofemissie (en
niet op het realiseren van vergunbare stikstofruimte, zoals tijdelijke veevoermaatregel
2020). Dit maakt dat individuele juridische borging niet nodig is. Middelen: 73 miljoen
euro.
Voor de management-maatregelen in de melkveehouderij veevoer, mestverdunning en
weidegang is een traject opgestart met stakeholders om tot afspraken te komen over de
uitwerking en implementatie. De eerste afspraken over deze maatregelen zijn inmiddels
gemaakt, ook zijn de maatregelen opnieuw doorberekend. De uitkomsten zitten op dezelfde
lijn als de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met uitzondering
van mestverdunning. In november 2021 is gestart met de uitwerking van deze maatregelen,
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onder leiding van de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij2 (CTM). Concreet zijn er
werkgroepen gestart voor de maatregelen weidegang, mestverdunning en veevoer. Ook is er
een werkgroep biologisch gestart

2

LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de
Rabobank
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Aanpak stikstof deel Agro Effecten
Stikstofreductie. De landbouw heeft een groot aandeel in het oplossen van de stikstofproblematiek. In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is het doel om in 2030 een totale
reductie van 255 mol te halen. Voor de doelstelling van 2035 moet er meer reductie worden
bereikt. De plannen hiervoor zijn afhankelijk van de inzet van het nieuwe kabinet. Wel wordt
op dit moment bezien of, naast de maatregelen die nu worden uitgewerkt, een gebiedsgerichte aanpak waarbij een integrale benadering van de stikstofproblematiek centraal staat,
wenselijk is. De mogelijkheden en gevolgen daarvan zijn 12 november 2021 aan de Tweede
Kamer gestuurd
Relatie landbouwsector. Toen de ernst van de stikstofproblematiek in het najaar van 2019
duidelijk werd, ontstond er veel onrust in de agrarische sector. Dit bleek onder andere uit
massale boerenprotesten op het Malieveld op 1 en 16 oktober. Eind 2019 werd het Landbouw
Collectief (LC) opgericht, bestaande uit meerdere sectororganisaties. Tegen de zomer van
2020 is het LC uit elkaar gevallen en is LNV met een aantal landbouwpartijen aan de slag
gegaan met de uitwerking van maatregelen uit het structurele pakket (zie ook hierboven).
Sindsdien zijn de gesprekken met de landbouwsectoren weer op gang gekomen. LNV
investeert hierin door gesprekken te organiseren en de deur open te laten voor eenieder die
aan tafel wil. Zo is er een bestuurlijk overleg over de melkveemaatregelen uit het structurele
pakket en heeft het directoraat-generaal Stikstof (DGS) een klankbordgroep ingesteld waar
alle sectoren (ook niet-landbouw) aan deelnemen. Daarnaast heeft het directoraat-generaal
Stikstof regelmatig overleg met de leden van het Versnellingsakkoord. Ook is er regelmatig
overleg met de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij (CTM). Voor de relatie blijft het
van belang dat de landbouwpartijen goed betrokken en geïnformeerd worden over de
plannen voor de verdere inzet op stikstof.
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Nationaal Kennisprogramma Stikstof Definiëring
• De ambitie is om het draagvlak voor het stikstofbeleid te vergroten door de transparantie
in de monitoring, modellering en de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid te verbeteren.
• Voor de uitvoerbaarheid van het stikstofbeleid is het belangrijk dat er draagvlak is voor de
onderbouwing daarvan. Zonder draagvlak is het risico groot dat het beleid wordt ondergraven. Vandaar dat het belangrijk is te kunnen beschikken over een transparant
kennisprogramma.

Nationaal Kennisprogramma Stikstof
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Nationaal Kennisprogramma Stikstof Instrumentarium
Het NKS beschikt de komende vier jaar over een budget van ongeveer 5 miljoen euro per jaar
(tot 2025) voor onderzoek naar de verbetering van de nauwkeurigheid van de depositieberekeningen en meetnetuitbreidingen. Voor het onderzoek naar andere aspecten zoals bronmaatregelen of herstelmaatregelen voor de natuur heeft het NKS geen opdrachtgevende
maar een coördinerende rol. Het budget voor deze opdrachten ligt bij de verantwoordelijke
beleidsdirecties van LNV. De verwachting is niet dat het daarmee klaar is, maar dat ook na
2024 aanvullend budget nodig is om een betrouwbaar systeem te houden.
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Nationaal Kennisprogramma Stikstof Effecten
De verwachting is dat, wanneer de transparantie in de wetenschappelijke onderbouwingen
is vergroot, het begrip voor (de aanpak van) de stikstofproblematiek groter wordt en dat het
stakeholders ook meer aangrijpingspunten zal bieden om met oplossingen te komen.
Een groot deel van de resultaten die volgen uit het kennisprogramma zullen na implementatie doorwerken in de uitkomsten van het AERIUS-instrumentarium. Dit instrumentarium
wordt gebruikt voor de vergunningverlening. Gevolg is dat de berekeningen die in AERIUS
gemaakt worden ten behoeve van vergunningverlening robuuster zijn. Daarnaast zullen de
monitoringscijfers nauwkeuriger zijn dan nu, waardoor de metingen beter overeenkomen
met de modelberekeningen.
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Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Een additionele 6 Mton CO2-eq. emissiereductie in 2030 ten opzichte van het emissiepad bij
ongewijzigd beleid in 2016 met een minimale reductieopgave van 3,5 Mton CO2-eq.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Er ligt een grote opgave op het gebied van klimaat. De aarde warmt snel op en de uitstoot
van broeikasgassen zal in korte tijd flink moeten verminderen. Realisatie van de in het
Klimaatakkoord opgenomen ambitie van 6 Mton CO2-eq. emissiereductie is daarvoor
nodig, maar dit is geen harde taakstelling..
• Uit recente peilingen blijkt dat boeren weinig vertrouwen meer hebben in de landelijke
overheid. Discussies rondom stikstof en onzekerheid over de toekomst van de landbouw
in Nederland spelen daarin een grote rol. Het afnemend vertrouwen straalt af op de
uitvoering van het klimaatbeleid. Het commitment van de partijen aan het
Klimaatakkoord lijkt terug te lopen.
• De huidige inzet op emissiereductie lijkt onvoldoende te zijn om de gezette doelen te
halen. In de PBL ramingen van de afgelopen twee jaar komt de landbouw steeds verder af
te staan van het te behalen emissiedoel in 2030. Het gat tot dat emissiedoel wordt groter
in plaats van kleiner. Deze trend moet gekeerd worden. Met de Miljoenennota 2022 is geld
vrijgemaakt om een aantal maatregelen versneld te kunnen invoeren. Dit betreft een
gedeeltelijk dekking voor de CO2-levering aan de glastuinbouw en een investering in het
warmtesysteem in het glastuinbouwgebied Westland. Er is ook extra geld vrijgekomen
voor de SDE++ waarvan de glastuinbouw gebruik kan maken voor verdere verduurzaming.
Daarmee maken we een inhaalslag, maar dat laat onverlet dat meer maatregelen nodig
zijn.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Nederland moet een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Parijse
Klimaatakkoord en voldoen aan de bij wet vastgestelde klimaatdoelen (nationale
Klimaatwet, Europese Klimaatwet en Europese verordeningen).
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Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik Instrumentarium
• Effort Sharing Regulation (ESR): Nederland heeft zich in Europees verband gecommitteerd
aan een broeikasgasmissiereductie van 36% in 2030 ten opzichte van 2005. De Europese
Green Deal (2020) gaat uit van een Europees doel van 55% emissiereductie in 2030 ten
opzichte van 1990 en van klimaatneutraliteit in 2050.
• Klimaatwet: De nationale klimaatdoelstellingen van 49% emissiereductie in 2030 en 95%
emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990 zijn bij wet vastgelegd.
In het Klimaatakkoord zijn voor het domein Landbouw en landgebruik de onderstaande
maatregelen vastgelegd.
Thema

Maatregelen

Veehouderij

•
•
•
•
•

Veehouderij rondom Natura2000-gebieden

• Maatregelen ter versterking van natuurwaarde in Natura2000-gebieden
• Maatregelen voor de veehouderijsector

Veenweidegebieden

• Impuls aanpak veenweiden
• Pilots en demo’s
• Uitrol maatregelen

Landbouwbodems en vollegrondsteelt

Precisiebemesting melkveehouderij
Emissiearme melkveestallen en varkensstallen
Levensduurvelening en selectie melkvee
Geïntegreerde aanpak uitstoot methaan en ammoniak
Onderzoek nitrificatieremmers

•
•
•
•

Varkenshouderij duurzame stalsystemen
Warme sanering varkenshouderij
Kunstmestvervanging
Kennis en ontwikkeling

• Maatregelen (agrarische) natuur
• Ontwikkelen verdienmodellen

Beoogde emissiereductie
(Mto CO₂-eq)

Financiering 20202030 (mln. €)

1,2 - 2,7*

252

100
1,0

276

• Pilots, kennisverspreiding, technische innovaties, opleiding adviseurs

0,4 - 0,6

28

Bomen, Bos en Natuur

• Bossestrategie
• Verminderen ontbossing N2000
• Klimaatslim beheer

• Inrichting rijksgronden
• Landschapselementen

0,4 - 0,8

51

Glastuinbouw

• Intensivering programma Kas als Energiebron
• EG-regeling Kas als Energiebron
• Extra geothermie

• Restwarmte
• Elektrisch verwarmen

1,8 - 2,9

250

Voedselverspilling, reststromen en
biomassa

• Advisering ondernemers over kringlooplandbouw
• Tegengaan voedselverspilling

0,0

13

*Waarvan tenminste 1Mton CO₂-eq aan emissiereductie methaan (conform regeerakkoord)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Financieel instrumentarium:
• Klimaatenveloppe Landbouw en Landgebruik (970 miljoen Euro)
• Miljoenennota 2022 (extra middelen voor klimaatmaatregelen)
• Middelen voor klimaatrelevante maatregelen t.b.v. de uitvoering van het Urgendavonnis.
• Middelen voor klimaatrelevante maatregelen t.b.v. de uitvoering van de stikstofaanpak.
• SDE++
• Garantiefaciliteit aan Nationaal Groenfonds van 70 miljoen euro

MIA en VAMIL regelingen
EIA
RNES
Invest.NL
Topsectorenbeleid
MMIP’s (kennisprogramma’s)
EG en MEI regelingen
Programma Kas als Energiebron

Financiële plaat
(in mln. euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Bomen, bos en natuur

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

51

Bomen, bos en natuur

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

51

Glastuinbouw

26

26

23

25

24

21

21

21

21

21

21

250

Kas als energiebron (EG en innovatie)

26

26

23

25

24

21

21

21

21

21

21

250

3

3

2

2

1

1

1

1

1

Landbouwbodems

7

7

Bodemkoolstof 1

7

7

Bodemkoolstof 2

0

0

28
14

3

3

2

2

1

1

1

1

1

14

Voedselverspilling

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Reststromen/voedselverspilling

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Veehouderij

13

20

22

22

22

42

22

22

22

22

22

252

Brongerichte maatregelen I

1

4

7

9

10

30

10

10

10

10

10

112

Brongerichte maatregelen II

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

Verdienmodellen

2

2

2

Methaan & ammoniak

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

57

6

Kunstmestvervanging

0

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

33

Veenweide

77

77

17

17

18

12

12

12

12

12

12

276

Pilots

20

34

Uitrol mix van maatregelen
Impuls veenweiden

57

Vee Natura2000

0

7

7

2

2

2

2

2

2

2

77

11

11

17

10

10

10

10

11

11

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

100

Veehouderij Natura2000
Gerichte opkoop

0

Is samengevoegd met stikstof gerichte opkoop
TOTAAL

0
0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

72

74

73

82

60

60

60

60

60

970

100
131
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Juridische implicaties
• Nederland heeft zich via de Nederlandse Klimaatwet verbonden aan een emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030. Burgers kunnen de Nederlandse Staat via deze wet
aanspreken op zijn inspanningen om dit doel te behalen.
• Onlangs is de Europese Klimaatwet opgesteld. Met deze wet krijgen lidstaten de verplichting en juridische aansprakelijkheid voor hun bijdragen aan realisatie van 55% emissiereductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 op EU niveau. Daarnaast is Nederland vanuit
de Europese Effort Sharing Regulation verplicht om in 2030 ten minste een emissiereductie
van 36% ten opzichte van 2005 te hebben gerealiseerd.
• Het Urgendavonnis van 20 december 2019 laat zien dat uitspraken van het Rijk niet
vrijblijvend zijn en juridische gevolgen hebben. In 2010 sprak Nederland in internationaal
verband zijn commitment uit aan een emissiereductie van ten minste 25% in 2020. Toen
bleek dat Nederland achterbleef in zijn toezegging spande de maatschappelijke organisatie Urgenda een rechtszaak aan, die zij won. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat de
Nederlandse Staat maatregelen moet treffen om in 2020 alsnog 25% emissiereductie ten
opzichte van 1990 te realiseren. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de
aansprakelijkheid in relatie tot het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Inmiddels is bekend
dat Nederland het doel in 2020 niet heeft gehaald.

Klimaatopgave Landbouw en Landgebruik
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Doelbereik natuur Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De VHR bevat verplichtingen voor soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan en treffen maatregelen om verslechtering
te voorkomen en verbeter- en uitbreidingsdoelen te behalen. De aangewezen gebieden
vormen het Natura 2000-netwerk. Per brief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82)
heeft uw ambtsvoorganger aangegeven dat het streven is om tot een volledige gunstige
staat van instandhouding te komen conform de VHR en daarvoor de condities in de
gebieden te verbeteren. In eerdere Kamerbrieven is 2050 als streefdatum genoemd.
Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn er tussendoelen voor reductie van
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. De verwachting is dat met de te nemen maatregelen in 2030 voor 70% van de oppervlakte van Natura 2000-gebieden de condities op orde
zijn. De Europese biodiversiteitsstrategie (2020), ondersteund door Nederland, geeft de
ambitie om minimaal 30% van het landoppervlak en zeegebied van de EU te beschermen.
Ook is de opgave om in 2030 ten minste 30% van de natuur die er niet goed voor staat, sterk
te hebben verbeterd.
Wat is de huidige situatie/problematiek?
Verschillende factoren leiden tot een ongunstige staat van instandhouding, zoals overbelasting door stikstof, versnippering en/of verdroging. Circa driekwart van de 162 Natura
2000-gebieden omvat stikstofgevoelige natuur, die overbelast is met stikstofdepositie.
Dat betekent dat op de korte termijn slechts toestemming kan worden verleend aan
activiteiten die op deze gebieden stikstofdepositie veroorzaken als daar bronmaatregelen
tegenover staan die de stikstofdepositie in minimaal dezelfde mate reduceren. Naarmate de
situatie in de Natura 2000-gebieden verbetert, ontstaat er op de langere termijn meer
ruimte voor toestemmingverlening. De bescherming en verbetering van de natuur vragen
om maatregelen binnen en buiten de Natura 2000-gebieden. Onderzocht wordt welke
bijdrage de beschermde gebieden optimaal kunnen leveren aan het bereiken van de
VHR-doelen en welke opgave daarbuiten ligt om via natuurinclusieve ontwikkelingen te
realiseren.

Doelbereik natuur
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Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De Nederlandse natuur vormt een gezamenlijk erfgoed, dat niet vanzelf in stand blijft.
De natuurgebieden die van groot belang zijn voor de biodiversiteit in Nederland en Europa
zijn daarom beschermd. Het is verplicht om hiervoor maatregelen te treffen. Nederland
heeft hiertoe internationale afspraken onderschreven, die onder verantwoordelijkheid van
de minister van LNV zijn geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving (thans de Wet
natuurbescherming; de bepalingen gaan onderdeel uitmaken van het stelsel van de
Omgevingswet). De minister van LNV is systeemverantwoordelijk, maar is voor het resultaat
(de staat van instandhouding) afhankelijk van de inspanning van anderen, zoals de provincies. Een sterke en robuuste natuur leidt uiteindelijk tot minder knellende regelgeving, wat
ook meer ruimte biedt voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
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Welke instrumenten zijn er?
• Belangrijke instrumenten zijn het aanwijzen van Natura 2000-gebieden, het vaststellen en
actueel houden van instandhoudingsdoelen op landelijk niveau en per gebied en het
rapporteren over de staat van instandhouding aan de Europese Commissie.
• In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies afgesproken hoe zij werken aan de
ontwikkeling en het beheer van natuur op land. Zij doen dit onder andere door het
Natuurnetwerk Nederland aan te leggen . Het tempo van de aanleg van deze extra natuur
is te laag om de overeengekomen 80.000 extra nieuwe natuur in 2027 te halen. De
restantopgave bedroeg op 1 januari 2021 nog ruim 35.000 ha. Dat betekent dat het tempo
van de inrichting moet verdubbelen, terwijl het laaghangende fruit; de makkelijk te
verwerven gronden) is geplukt. Er is daarom een taskforce versnelling inrichting ingesteld.
Provincies hebben beloofd voor de zomer van 2022 met versnellingsvoorstellen te komen.
• Met het Programma Natuur (2020) gaan Rijk, provincies en maatschappelijke partners de
komende jaren samen de natuur verder versterken en verbeteren. Het gezamenlijke
programma is onderdeel van de structurele aanpak stikstof en richt zich in het bijzonder
op het realiseren van de benodigde condities voor een landelijk gunstige staat van
instandhouding op de locaties waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie voor
stikstofgevoelige natuur.
• Met het gemeenschappelijke landbouwbeleid (zie deel GLB in dit dossier) heeft Nederland
een instrument om via subsidies afspraken te maken over het (meer natuurinclusief)
beheer van landbouwgronden.
Financieel plaatje
De middelen voor uitvoering van het natuurbeleid zijn in 2013 gedecentraliseerd met het
Natuurpact. Jaarlijks is hiervoor 415 miljoen euro beschikbaar. Voor het versterken en
intensiveren van het natuurbeleid wordt via het gezamenlijk programma Natuur van Rijk en
provincies voor de periode 2021–2030 jaarlijks een bedrag geïnvesteerd dat binnen enkele
jaren oploopt naar langjarig 300 miljoen euro per jaar. Deze middelen zijn aanvullend op de
125 miljoen euro die reeds beschikbaar is gesteld voor de op te richten Natuurbank en 125
miljoen euro voor een (subsidie)regeling voor versneld natuurbehoud en -herstel
(Kamerstuk, 35 334, nr. 48). Al deze middelen zijn aanvullend op de bestaande middelen uit
het Natuurpact.
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EU-Biodiversiteitsstrategie Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De EU-Biodiversiteitsstrategie kent 4 sporen:
1. Natuurbescherming
2. Natuurherstel met wettelijk bindende hersteldoelen
3. Een transitie naar een natuurinclusieve samenleving
4. Een leidende rol voor de EU richting het nieuwe strategisch plan voor het VN
Biodiversiteitsvredrag (CBD), af te sluiten tijdens de 15e vergadering van partijen (COP15),
te Kunming, China in het voorjaar van 2022.
Daarnaast worden in de Biodiversiteitsstrategie diverse nieuwe instrumenten aangekondigd,
zoals actieplannen (op het gebied van biologische landbouw, lucht- water- en bodem
vervuiling, visbestanden en mariene ecosystemen, nutriëntenbeheer, bebouwde omgeving)
en een EU-Bossenstrategie.

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Biodiversiteitsverlies vormt een groot risico voor mens en maatschappij. Zonder gezonde
ecosystemen komen de ‘regulerende diensten’ en de producten die de natuur ons levert in
gevaar. Het verlies aan biodiversiteit kan net zo’n groot probleem voor het welzijn van de
mens opleveren als klimaatverandering. Natuur is een belang dat in de samenleving en
economie niet vanzelf gediend wordt en vraagt daarom inspanningen van de overheid.
Dit is ook vastgelegd in artikel 21 van de Grondwet, waarin de zorg van de overheid voor de
leefomgeving is verankerd. Ook is Nederland als EU-lidstaat gebonden aan behoud en
verbetering van biodiversiteit.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
De biodiversiteit neemt af, wereldwijd (getuige het rapport van het Intergouvernementele
Platform Biodiversiteit en Ecosystemen (IPBES) uit 2019), in de Europese Unie en ook in
Nederland.
Doelen voor het behoud van biodiversiteit worden niet gehaald, zowel mondiaal als op
Europees niveau. In Nederland staat de biodiversiteit onder druk, met name door slechte
milieuomstandigheden waaronder de uitstoot van stikstof, en door slechte verbinding
tussen natuurgebieden, vanwege een hoge ruimtelijke druk. Met het huidige en aangekondigde beleid, inclusief de ‘stikstofmiddelen’ van het kabinet Rutte-III, zouden we een
doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijnen) kunnen realiseren van ongeveer 70% in 2030.
Dat betekent dat er voor 70% van de soorten en habitats geschikte condities zijn gerealiseerd. Er zijn meer inspanningen nodig om tot een volledig doelbereik te komen.

EU-Biodiversiteitsstrategie
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EU-Biodiversiteitsstrategie Instrumentarium
gebracht voor welke deelonderwerpen (o.a. Bossenstrategie, Natuur Grote Wateren) in ieder
geval extra geld benodigd is.

Wat betekent dit voor Nederland? / Welke instrumenten zijn er?
De doelstellingen van de EU-Biodiversiteitsstrategie kunnen deels bereikt worden met het
bestaande natuurinstrumentarium.1 Ook sluit de EU-Biodiversiteitstrategie aan op ontwikkelingen die Nederland recent in gang heeft gezet, zoals het Programma Natuur (intensivering natuurbeleid in het kader van de stikstofaanpak) en de Agenda Natuurinclusief /
programma versterken biodiversiteit (transitie naar een natuurinclusieve samenleving).
Daarnaast vraagt de EU-Biodiversiteitsstrategie aanvullend actie van Nederland:
• Goede verankering van de strategie in nationaal beleid en de capaciteit die daarvoor
nodig is;
• Stakeholdermanagement. De problematiek vraagt om een geïntegreerde aanpak met
draagvlak van verschillende maatschappelijke partijen.
• Communicatiestrategie voor een gedragsverandering naar natuurinclusiveit (bijvoorbeeld
publiekscampagne maakgrijsgroener.nl)

Juridische implicaties
In de Biodiversiteitsstrategie wordt een aantal nieuwe wetgevende voorstellen genoemd.
• In 2021 komt de Commissie met een voorstel voor wettelijk bindende EU-doelstellingen
voor natuurherstel, voorafgegaan door een effectbeoordeling.
• In 2024 beoordeelt de Commissie of de EU op schema ligt om haar doelstellingen voor het
areaal beschermd gebied voor 2030 te halen of dat er krachtigere maatregelen, waaronder
EU-wetgeving, nodig zijn.
• In 2023 beoordeelt de Commissie de voortgang en geschiktheid van het governancekader
en overweegt zij of een juridisch bindende benadering van governance nodig is.

Om implementatie van de Europese Biodiversiteitsstrategie in Nederland te bewerkstellingen wil het ministerie van LNV de regie nemen op de noodzakelijke inspanningen, zowel
binnen de rijksoverheid als naar andere overheden en maatschappelijke organisaties.
Financieel plaatje
Om aan de doelstellingen van de Biodiversiteitsstrategie te voldoen, moet volgens de
Europese Commissie ten minste 20 miljard euro per jaar worden vrijgemaakt om aan de
natuur te besteden. In de Biodiversiteitsstrategie wordt niet concreet gemaakt waar die
middelen precies vandaan moeten komen. In het Meerjarig Financieel Raamwerk van de EU
is de ambitie vastgelegd om in 2025 7,5% van de EU-middelen uit te geven aan biodiversiteit
en in 2026 en 2027 10%. In Nederland is nog geen apart budget beschikbaar voor de
uitvoering van de EU-Biodiversiteitstrategie. De bestaande budgetten kunnen hiervoor
worden aangewend. Momenteel wordt door het PBL een inschatting gemaakt van wat
eventueel extra nodig is. Daarnaast is ter voorbereiding op de kabinetsformatie in beeld
1

Voor gebiedsbescherming kan gebruik gemaakt worden van bestaande EU-wetgeving: de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
en Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Ook kan in Nederland waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van het Natuurnetwerk
Nederland. Voor natuurherstel kan gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van bestaand instrumentarium, zoals
bovengenoemde richtlijnen, de Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning, de Verordening inzake invasieve uitheemse
soorten en instrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
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EU-Biodiversiteitsstrategie Effecten
In mondiaal verband spreken de EU en de lidstaten in 2022 doelen af voor het behoud en
duurzaam gebruik van biodiversiteit. De implementatie van de EU-Biodiversiteitsstrategie
moet ervoor zorgen dat de EU en de lidstaten een proportioneel aandeel in het mondiale
doelbereik zullen leveren.
De EU Milieuraad heeft de Commissie verzocht om wetgevende voorstellen die uit de
EU-Biodiversiteitsstrategie kunnen volgen, te voorzien van een grondige impact assessment.
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Natuurinclusieve samenleving Definiëring
• De maatschappelijke risico’s van het verlies van biodiversiteit liggen op vele vlakken, zoals
waarborging van de voedselproductie, leefbaarheid van steden, stabiliteit van financiële
instellingen, gezondheid, klimaatdoelen, klimaatadaptatie, waterbeheer en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen voor bedrijven.
• Deze risico’s zijn alleen te ondervangen als natuur en biodiversiteit ook onderdeel worden
van de afwegingen en besluiten en het handelen van alle departementen, medeoverheden, bedrijven, financiële instellingen en burgers.
• Tegelijk kan natuur ook een grote rol spelen in de aanpak van bovengenoemde risico’s en
maatschappelijke opgaven: nature based solutions.
• Natuurinclusief handelen betekent dat in alle beslissingen en handelingen wordt rekening
gehouden met de natuur. Dat heeft drie componenten:
- Voorzorg: het vermijden van schade aan de natuur;
- Kans: het benutten van de mogelijkheden die de natuur biedt (nature based solutions);
- Stimulering: het bevorderen van de realisatie van natuur.
• Natuurinclusief handelen leidt tot verbetering van de basiskwaliteit van natuur buiten het
Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000, verbetering van de condities (bijvoorbeeld
water, stikstof) voor Natuur Netwerk Nederland- en Natura 2000-gebieden en een kleiner
beslag van maatschappelijke sectoren op biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen in
Nederland en daarbuiten (verkleinen van de voetafdruk) en daarmee de houdbaarheid van de
brede welvaart op de langere termijn.
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Natuurinclusieve samenleving Instrumentarium
Instrumentarium algemeen
• Om het belang en de waarde van natuur in andere beleidsterreinen te verankeren is de
samenwerking met andere departementen in ontwikkeling, bv.: Programma Groene en
Gezonde Leefomgeving (VWS), woningbouwopgave (BZK), klimaatadaptatie (I&W),
vergroening financiële sector (FIN), brede welvaart (EZK).
• Doel van de Agenda Natuurinclusief (presentatie: medio 2022) is om met medeoverheden en
een groot aantal maatschappelijke partijen afspraken te maken over stappen die in
verschillende domeinen in de komende jaren gezet worden om koers te zetten naar een
natuurinclusieve samenleving in 2050. Ook wordt daarbij aangegeven wat partijen van
elkaar nodig hebben om die stappen te kunnen zetten. De Agenda wil aansluiten op
bestaande initiatieven en trajecten.
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Programma Verbinden landbouw en natuur Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Natuurinclusieve landbouw is een brede beweging waarbinnen ook vormen van gemengde
bedrijven (met bijvoorbeeld agroforestry, regionale kringlopen, natte teelten, etc), biologische, regeneratieve en biologisch-dynamische landbouw vallen. Deze landbouw zet in op
het integreren van de natuur in en om het agrarisch bedrijf door:
1. functionele agrobiodiversiteit maximaal in te zetten (zoals natuurlijke plaagbestrijders,
stikstofbinders, bestuivers),
2. externe inputs (zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer), en outputs
(fors lagere stiksof-, ammoniakuitstoot) te minimaliseren en kringlopen te sluiten, en
3. landschappelijke diversiteit gericht op een gezond ecosysteem voor functionele agrobiodiversiteit en specifieke soorten (zoals boerenlandvogels) te vergroten.
Deze karakteristieken van natuurinclusieve landbouw raken per definitie de huidige reguliere
productie van een perceel en daarmee het bedrijf door de vereiste extensivering en afwaardering van teeltbare grond. Tegelijkertijd zijn het benodigde stappen om natuur- en klimaatdoelstellingen, landschapswaarde en vruchtbare bodems te behouden en versterken.

2. L age impact op de omgeving
- kringlopen sluiten
- geen emissies
- minimale externe inputs

1. F unctionele agrobio
3. Z org voor specifieke zorgen
en landschapselementen

Programma Verbinden landbouw en natuur

diversiteit stimuleren
- bodemmaatregelen
- nuttige soorten

Definiëring

Onder de brede ambitie van kringlooplandbouw is als doel gesteld (ook voortkomend uit de
verplichtingen van de stikstofwet en Europese natuurregelgeving): een omschakeling naar
een duurzame en volhoudbare landbouw, waar natuur verbetert.
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van functiecombinatie. Naast kwalitatief goed
voedsel produceert een boer ook natuur en andere maatschappelijke diensten, zoals klimaat
en landschap. We kennen nog geen (volledig) systeem dat deze diensten vergoedt. Soms
privaat, soms publiek, is LNV er verkennend mee bezig (bijvoorbeeld door het GLB te
vergroenen). Dat leidt vrijwel altijd tot minder productievolume. Echter, natuurinclusieve
landbouw leidt ook tot lagere kosten voor de boer aan input (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer). De kant van de kostenbesparing lijkt beperkt aandacht te
krijgen in de (politieke) discussies over het verdienmodel.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
Recente inschattingen ramen het huidige aandeel natuurinclusieve landbouw op circa 10%
van de boeren. Over het algemeen willen boeren wel omschakelen naar natuurinclusieve
landbouw, mits ze zicht hebben op handelingsperspectief en een goed verdienmodel.
Hiervoor is nodig:
• Realiseren van een duurzame productiewijze, volgens de principes van nature based
solutions. Dat vraagt een ander beheer van landbouwgrond, gewassen en vee. Extensief,
gericht op een veerkrachtig en ecologisch gezond systeem.
• Duurzame prestaties prikkelen en laten renderen in de keten, onder andere via een
systeem van stapeling van beloningen. Dat vraagt andere keuzes bij financiers en afnemers en een systeem waarbij overheden (en natuurbeheerders) maatschappelijke diensten
structureel vergoeden.
• Bevorderen van een gezonde en duurzame consumptie, onder andere via bewustwording
en marketing.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Een omslag naar een andere landbouw met een ander beloningssysteem is ingrijpend voor
alle partijen. De neiging om de huidige landbouwpraktijk te blijven optimaliseren is groot,
zowel in Nederland als daarbuiten. Het vraagt forse investeringen en aanpassingen in de
spelregels, die de markt naar verwachting niet zelf neemt.
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Welke instrumenten zijn er?
Natuurinclusieve landbouw heeft integrale aanpassingen en samenhang in instrumenten
nodig. Veel van de inzet in het programma Verbinden Landbouw en natuur is daarom gericht
op het werken aan samenhang in het LNV-beleid:
• Vergroten van handelingsperspectief via omvormen en ontwikkelen van instrumenten.
Belangrijke instrumenten hierbij zijn het nieuwe GLB (en ANLB), het omschakelprogramma, de opkoopmaatregelen in het kader van stikstof en
grondafwaarderingsinstrumenten.
• Congruentie in beleid, wet- en regelgeving. In ons beleid proberen we nog meer in te zetten op
natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld via de herziening van het mestbeleid, het
uitvoeringsplan gewasbescherming, het bodemprogramma en de implementatie van de
van-boer-tot-bordstrategie en de Europese Biodiversiteitsstrategie.
• Stimuleren van goede voorbeelden en (samen) leren van pilots. We hebben diverse gebiedsgerichte
samenwerkingen opgezet, bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer (“40 experimenten
Natuurinclusieve Landbouw”) en via de regiodeal Noord-Nederland (pilot
Schiermonnikoog).
• Vergroten van draagvlak en bewustzijn. Onder andere via het steunen van boerennetwerken en
het samenwerken met decentrale overheden, maar ook via de samenwerking met het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel (de bewustwordingscampagne “Maak grijs groener”)
zetten we in op het vergroten van de beweging naar natuurinclusieve landbouw.
• Met onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs
zetten we in op het vergroten van de kennis over hoe natuurinclusieve landbouw werkt en
wat het oplevert. Onder andere via de boerennetwerken hebben we aandacht voor het
delen en benutten van opgedane kennis en ophalen van praktijkvragen. Monitoring en
dataverzameling vraagt de komende tijd meer aandacht.

Programma Verbinden landbouw en natuur

Definiëring

Financieel plaatje
Op dit moment wordt natuurinclusieve landbouw grotendeels betaald uit het Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Dit is beperkt en daardoor niet landsdekkend. Het herziene GLB biedt naar verwachting de
mogelijkheden om het ANLB uit te breiden én aan te vullen met een beloningssysteem voor
ecosysteemdiensten, zoals het toepassen van strokenteelt, aanleggen en onderhouden van
houtwallen, kruidenrijk grasland en andere groen-blauwe diensten. Dat vraagt echter nog
definitieve (politieke) besluitvorming.
Om sneller en grotere stappen te zetten, is meer budget nodig voor investeringen, afwaardering grond, onderzoek, beloning, aanleg- en beheerkosten en monitoring.
Juridische implicaties
In sommige situaties is staatssteunregelgeving van toepassing (bijvoorbeeld bij belonen via
gunstige pachtvoorwaarden).
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Programma Verbinden landbouw en natuur Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Boeren ervaren onzekerheid. Met het programma beogen we meer duidelijkheid en zekerheid voor de lange termijn te bieden in een wenkend perspectief, inclusief een vergoeding
voor maatschappelijke diensten en daarmee het verdienvermogen van de boer. Een eenduidige en integrale richting voor de landbouw die LNV formuleert in beleidsdoelen en KPI’s
geeft de boer duidelijkheid waar hij over tien en twintig jaar moet staan en dus waar hij in
moet investeren. Daar hoort bij dat we ook duidelijk zijn over waar we langzaam van weg
willen bewegen en over de instrumenten die we inzetten om dit te begeleiden.
Vereist proces
De komende jaren zullen de samenwerking met provincies en andere partijen in gebiedsprocessen belangrijk zijn. Dit vraagt een duidelijke koers met sturing op het toekomstperspectief
en een afbouw van beleid gericht op instandhouding van landbouwpraktijken die niet
volhoudbaar zijn. Daarbinnen vormen een samenhangende doeluitwerking voor kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan naar een KPI-systematiek een belangrijke basis.
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Bossenstrategie en bos Definiëring
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat bomen, bos en natuur in 2030 jaarlijks 0,4-0,8
Mton CO2 vastleggen. De Bossenstrategie geeft hier een gedeeltelijke invulling aan door
nieuw bos en vitaler bos te realiseren. De ambitie bedraagt een groei van het bosareaal met
10% in 2030. Dit komt neer op 37.000 hectare. Hiervan is reeds 18.000 hectare gecommitteerd door Rijk en provincies (binnen Natuur Netwerk Nederland en compensatie kap van
Natura 2000). Voor de overige 19.000 hectare wordt nog verkend hoe hier financieel en
ruimtelijk precies invulling aan gegeven gaat worden. Het Rijk voorziet daarbij vooral een
faciliterende rol, maar zal moeten bijsturen wanneer de gestelde doelen niet gehaald lijken
te worden.
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Bossenstrategie en bos Instrumentarium
Wet- en regelgeving
• Wet natuurbescherming/Omgevingswet, Gedragscode Bosbeheer
• NOVI
• Uitvoering via Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie
Financieel
• Vanuit het Klimaatakkoord is in totaal 51 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2020-2030
• Het programma Natuur geeft een impuls van 3 miljard euro aan de Nederlandse natuur,
met name stikstofgevoelige habitats. Hiervan is 210 miljoen euro voor compensatie van
bomenkap in Natura 2000-gebieden (3.400 hectare).
• Afspraken en financiering uit het Natuurpact met de provincies (2013) worden ingevuld
door ook 15.000 hectare bos aan te leggen binnen het Natuur Netwerk Nederland.
• Financiële dekking voor de resterende 19.000 hectare is er nog niet. Een verkenning loopt
naar private financieringsmechanismen, nieuwe verdienmodellen en koolstofcertificering.
• De EU-Bossenstrategie is medio 2021 uitgebracht, hier is geen financiering uit
voortgekomen.
Juridische implicaties
De Bossenstrategie geeft aanleiding een klein aantal veranderingen door te voeren in de wet
Natuurbescherming/Omgevingswet met betrekking tot kap en compensatie.
Er is politieke druk om hiervoor ook een centraal monitoringssysteem op te zetten.
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Bossenstrategie en bos Effecten
De ruimtelijke impact van de Bossenstrategie wordt integraal benaderd, door verbindingen
te leggen met andere ruimteclaims (binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied).
Hiervoor wordt interdepartementaal samengewerkt met BZK en EZK en uitvoerende
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ProRail. De provincies zijn de
belangrijkste stakeholder voor uitvoering, naast natuurbeheerders.
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Energietransitie glastuinbouw Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De huidige CO2-emissie van de glastuinbouwsector is grofweg 6 Mton per jaar. In het
Klimaatakkoord is voor de glastuinbouw de ambitie van een halvering van de CO2-emissie in
de periode naar 2030 ten opzichte van 2015-2017 afgesproken, uitgaande van een route naar
een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 (= 0 CO2-emissie).
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal van de EU, de nationale
Klimaatwet. De klimaattransitie vraagt inzet van alle partijen inclusief de overheid en
daarnaast richting geven door de overheid. Het is een wereldwijde uitdaging, waarbij we te
maken hebben met marktfalen: de klimaatkosten komen niet of onvoldoende tot uiting in
de prijzen van producten. Duurzame alternatieven kennen een onrendabele top op infrastructuur en vaak ook op gebruik. Belangrijke en economisch sterke sector. De export- en
internationale (concurrentie)positie speelt een belangrijke rol.
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Energietransitie glastuinbouw Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Samenhangend instrumentarium is nodig met afspraken daarover in een nieuw
glastuinbouwconvenant:
LNV-domein:
• Kennisontwikkeling en innovatie voor energiebesparing en klimaatneutralere teelt- en
techniekconcepten op de glastuinbouwbedrijven
• Kennisuitwisseling
• Demonstratieprojecten en specifieke glastuinbouwsubsidieregelingen tbv energiebesparing: EG en MEI
• CO2-sectorsysteem met maximale CO2-emissieruimte, te versterken met individuele
prikkels voor CO2-reductie.
• Gebiedsgerichte aanpak door de greenports
Domein/voortouw EZK en Financiën:
• Generieke stimuleringsregelingen: SDE++, EIA
• Fiscale heffingen EB, ODE
• Aardwarmte- en restwarmtebeleid
• Marktordening energietransitie, RES, warmtevisie
• Beleidsvorming energiesysteem en -infrastructuur
• Beleid rond CCS en CCU, waaronder pilot om te bezien of huidige CO2-levering aan de
glastuinbouw behouden kan blijven, CO2-heffing industrie
Financieel plaatje
LNV domein:
• Voor de “reguliere CO2-reductieopgave” ca. 12,5 miljoen euro per jaar.
• Voor de extra opgave uit het Klimaatakkoord gemiddeld ca. 22,5 miljoen euro per jaar.
• Totaal gemiddeld 35 miljoen euro per jaar (excl generieke instrumenten SDE++, EIA, MIA/
Vamil)
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Klimaatadaptatie landbouw en natuur Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Voor klimaatadaptatie van de landbouw is de ambitie dat in 2030 alle ondernemers in de
land- en tuinbouw voorbereid zijn om duurzaam en effectief te kunnen omgaan met de
veranderingen in het klimaat. Sluitstuk van het risicomanagement is het verzekeren voor
restrisico’s door boeren, na klimaatadaptieve maatregelen genomen te hebben.
Voor klimaatadaptatie van en met natuur is de ambitie om veerkrachtige en robuuste natuur te
realiseren die de druk van klimaatverandering aankan en die een deel van de oplossing kan
zijn bij de opgave van klimaatadaptatie in andere sectoren in het landelijk en stedelijk gebied
(nature based solutions). We zetten bijvoorbeeld in op klimaatbuffers nieuwe stijl, waarbij
natuur als maatregel kan dienen om andere maatschappelijke opgaven te helpen oplossen,
op een wijze die ook de biodiversiteit versterkt.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De laatste jaren hebben de Nederlandse landbouw en natuur te maken gehad met perioden
van droogte, hittegolven en extreme buien, zoals hagel maar ook regen. Naar verwachting
zullen deze effecten van klimaatverandering vaker optreden, ook als de klimaatmitigatiedoelstellingen van het Parijs Akkoord worden gehaald. Deze effecten hebben grote gevolgen
voor de landbouw en natuur, denk aan oogst- en ecosysteemschade. Klimaatverandering
zorgt via de zeespiegelstijging in het kustgebied van Nederland voor verzilting en bodemdaling. De effecten van klimaatverandering verschillen sterk per regio. Dat heeft onder meer te
maken met verschillen in het bodem- en watersysteem. Daarom is een regionale aanpak van
klimaatadaptatie voor het landelijk gebied (landbouw en natuur) van belang.
LNV heeft samen met stakeholders, zoals provincies, waterschappen, gemeenten, agrarische
en terreinbeherende organisaties, het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw en de
Actielijnen voor klimaatadaptatie van en met natuur opgesteld.

het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Vanaf 2021 is er meer aandacht voor internationaal (leren van buitenland, EU-klimaatadaptatiestrategie, Green Deal Klimaat en de
van-boer-tot-bordstrategie) en de financiële sector (met oog op klimaatadaptatief investeren in landelijk en stedelijk gebied, inclusief land- en tuinbouw).
In de klimaatadaptatiedialoog natuur van 2019 is verkend wat voor een zestal gebiedstypen
in Nederland nodig is om deze klimaatbestendig te maken. Als vervolg hierop heeft LNV in
samenwerking met stakeholders de Actielijnen klimaatadaptatie natuur ontwikkeld. Met de
relevante (ruimtelijke) programma’s vonden en vinden gesprekken plaats om te bekijken of
en hoe deze actielijnen ingepast kunnen worden in onder meer het Programma Natuur en de
Deltaprogramma’s Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater. Ook wordt gewerkt aan kennisontwikkeling/ -verspreiding, een gebiedsgerichte aanpak samen met de landbouwsector en de
Delta-programma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Net als bij de landbouw komt er
vanaf 2021 meer aandacht voor de financiële sector en leren van het buitenland.
Voor waternatuur zijn de ambities vastgelegd in de Programmatische Aanpak Grote
Wateren, waarbij de ambitie is dat in 2050 de grote wateren toekomstbestendig zijn
ingericht met hoogwaardige natuur, duurzame vispopulaties en ruimte voor economische
dynamiek. Toekomstbestendig betekent ook klimaatadaptief. Voor de Noordzee is de
ambitie ‘stabiel ecosysteem’ belegd in het Programma Noordzee, dat volgt uit de
Kaderrichtlijn mariene strategie.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. Extremen volgen elkaar sneller op. Risico’s
nemen toe. Het vraagstuk overstijgt het boerenerf en het specifieke natuurgebied. Daarom is
er de noodzaak van een gezamenlijke analyse, actie, afstemming en verbinding van overheden, agrariërs, terreinbeheerders en keten- en gebiedspartijen, alsook bijbehorende
programma’s.

Het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw bevat vijf pijlers: water- en bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en ondersteunende instrumenten, zoals
kennis en innovatie, regionale aanpak en risicomanagement. Om kennis goed op het
boerenerf te laten landen is een dynamische kennisagenda ontwikkeld en extra ingezet op
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Klimaatadaptatie landbouw en natuur Instrumentarium
Instrumenten en financieel plaatje
Op dit moment zijn er, behalve voor de Brede Weersverzekering en beperkte onderzoeksbudgetten, geen middelen beschikbaar specifiek voor klimaatadaptatie landbouw en natuur
en wordt er beperkt ‘meegelift’ met relevante beleidstrajecten, wat onvoldoende is om de
landbouw en natuur structureel weerbaarder te maken. Indien er aanvullend budget
beschikbaar is kan er ook ingezet worden op financiële en communicatieve instrumenten,
zoals subsidie, middelen voor investeringen, facilitering van (gebieds)processen en samenwerking met andere opgaven (incl. ondersteuning van integrale maatregelen), kennis en
innovatie, ruimte voor experimenten en praktijknetwerken.
Juridische implicaties
Voor de realisatie van de doelen is het ruimtelijk kader van het Rijk van belang: de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI). Klimaatadaptatie is één van de grote nationale opgaven die
geadresseerd is in de NOVI.
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Klimaatadaptatie landbouw en natuur Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Als gevolg van droogte, verzilting en andere weersextremen worden boeren en natuurbeheerders in de toekomst vaker geconfronteerd met opbrengstderving en (natuur)schade. Dit
heeft invloed op toekomstperspectief van bedrijven en regio’s.
Vereist proces
Integrale aanpak en governance
• Om de ambitie op klimaatadaptatie voor landbouw en natuur waar te maken is verbinding
nodig met vele programma’s en trajecten, binnen en buiten LNV, bij Rijk en regio.
• Het creëren van bewustwording en een gevoel van urgentie over de gevolgen van klimaatverandering bij en handelingsperspectief voor agrariërs, terreinbeheerders, beleid, bestuur
en financiële instellingen (verdienmodellen en randvoorwaarden voor investeren in
klimaatadaptatie) zijn nodig. Deze vormen het startpunt van het werken aan een meer
weerbare landbouw en natuur. Dit doen we via onder andere kennisontwikkeling en
-verspreiding, dialogen, praktijknetwerken en innovatie- en samenwerkingsprojecten.
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Nationaal Programma Landbouwbodems Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Landbouwbodems van goede kwaliteit zijn essentieel voor het realiseren van opgaven op
het gebied van klimaat, voedselzekerheid en -veiligheid, biodiversiteit en water-, bodem-,
lucht- en milieukwaliteit. Daarom heeft de minister van LNV in mei 2018 de bodemstrategie
uitgebracht waarin partijen worden opgeroepen om samen met de overheid te streven naar
duurzaam beheerde landbouwbodems in 2030. Een duurzaam beheerde landbouwbodem
draagt bovendien bij aan het behalen van de opgave tot een extra netto vastlegging van 0,5
Mton CO2-equivalenten per jaar vanaf 2030, zoals in het Klimaatakkoord uit 2019 is
opgenomen.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De kwaliteit van de landbouwbodems staat onder druk door steeds verdergaande intensivering van de landbouw. Naar schatting is van ongeveer de helft van de Nederlandse landbouwbodems de ondergrond verdicht, wat betekent dat gewassen minder goed groeien,
water minder infiltreert, droogte eerder optreedt en bodemleven en weerbaarheid afnemen.
Er is een toenemende aandacht voor de kwaliteit van organische stof en een goede organisch stofbalans in de bodem. Ten slotte is er zorg over de hoeveelheid en soortensamenstelling (kwaliteit) van het bodemleven die van belang is voor de weerbaarheid van de
bodem(structuur) en het tegengaan van ziektedruk.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Duurzaam bodembeheer is essentieel om doelstellingen op verschillende beleidsthema’s te
kunnen behalen. Met het Nationaal Programma Landbouwbodems regisseert de overheid,
samen met onder meer agrarische sectoren, dat de gestelde doelen behaald worden.
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Nationaal Programma Landbouwbodems Instrumentarium
Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Kennisontwikkeling en -verspreiding (o.a. via Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer);
• Beleidsimpulsen voor duurzaam bodembeheer in relevante beleidsthema’s;
• Stimuleren van de waardering in de agroketen;
• Duurzaam bodembeheer door regionale samenwerking;
• Specifieke maatregelen en pilots ondersteunen;
• Monitoring van maatregelen duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging.
Financieel plaatje
Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landbouwbodems is een totaalbedrag van
28 miljoen euro gereserveerd (klimaatgelden). Ongeveer de helft hiervan is in voorgaande
jaren al besteed, de andere helft wordt volgens de planning tot 2030 uitgegeven.
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Nationaal Programma Landbouwbodems Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
De ambitie is dat in 2030alle landbouwbodems duurzaam beheerd worden. De transitie naar
meer duurzame landbouw vraagt om het stimuleren van boerenbedrijven in het toepassen
van maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Dit resulteert in veranderingen in de
bedrijfsvoering van zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven. Deze veranderingen gelden
ook voor de ondersteuning die ketenpartijen daarbij kunnen bieden.
Vereist proces
Voor het proces is een programma Nationaal Programma Landbouwbodems actief dat tot
2030 loopt, met een focus op de eerstvolgende jaren. Voor het betrekken en samenwerken
met diverse ketenpartijen is een onafhankelijke trekker, Jan Jacob van Dijk, actief tot en met
eind 2021. Aan de nieuwe bewindspersoon zal eventuele opvolging worden voorgelegd.
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Mestbeleid Definiëring
Toekomstig mestbeleid

Versterkte Handhavingsstrategie Mest

Wat is de huidige situatie / problematiek?
Het mestbeleid is in de jaren ’80 ontstaan in reactie op in elkaar grijpende agrarische
ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke wensen. De intensivering
van de landbouw en de kennis over en bewustwording van waterkwaliteit en natuur hebben
geleid tot een complex geheel aan regelgeving. Tegelijkertijd worden gestelde doelen nog
niet behaald en neemt de opgave qua waterkwaliteit, mede door droogte, weer toe.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Realtime verantwoording Dierlijke Meststoffen (rVDM), een systeem waarmee mesttransporten digitaal en realtime worden gemeld t.b.v. handhaving, is niet per 1 januari 2021 in
één keer voor de gehele mestmarkt ingevoerd, maar inzet is om rVDM in 2022 stapsgewijs
te implementeren en per 1 januari 2023 voor alle vervoerders in te voeren.
• Aanleiding hiervoor is dat het een grootschalige systeemwijziging is die enkele tienduizenden bedrijven en circa een miljoen mesttransporten per jaar raakt. Naast de gevraagde
aanpassingen van de sector in hun bedrijfsprocessen, vraagt het ook aanpassing in de
werkwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
• Regelgeving, noodzakelijk voor de pilots, is reeds gepubliceerd. Het besluit over inwerkingtreding dient nog genomen te worden aangezien het dossier mest door de Tweede
Kamer controversieel is verklaard.
• In 2021 zijn gesprekken gevoerd met verschillende sectorpartijen over de werking van
rVDM en de ontwikkeling van een storingsvoorziening naar aanleiding van signalen vanuit
de sector over de werkbaarheid van het systeem realtime verantwoording Dierlijke
Meststoffen. Deze ontwikkelingen maken wijziging van de reeds gepubliceerde regelgeving noodzakelijk.
• Na een periode van schaduwdraaien en pilots zal een besluit moeten worden genomen
over de daadwerkelijke inwerkingtreding en daarmee brede uitrol in de sector.
• De Europese Commissie is over de voortgang van de realtime verantwoording Dierlijke
Meststoffen in januari en september 2021 geïnformeerd, aangezien tijdige invoering als
voorwaarde in de derogatie staat opgenomen. Aan de Europese Commissie is gemeld dat
er een maximale inzet is op implementatie van het systeem van realtime verantwoording
Dierlijke Meststoffen, om alsnog zo spoedig mogelijk de eerste resultaten van deze
stapsgewijze implementatie te kunnen tonen.

Op dit moment is nog steeds sprake van een mestoverschot. Dat wil zeggen dat de
Nederlandse mestproductie qua hoeveelheid nutriënten groter is dan wat op landbouwgronden in Nederland kan worden aangewend. De mest die niet in Nederland kan worden
geplaatst wordt geëxporteerd of verwerkt. De afzet van mest is kostbaar en daardoor
fraudegevoelig. Mede hierdoor zijn de waterkwaliteitsdoelen van de Nitraatrichtlijn en de
Kaderrichtlijn Water nog niet volledig gerealiseerd.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Het huidige mestbeleid is complex, zowel voor ondernemer als voor uitvoerende en
handhavende overheid. Daarbij worden doelen nog onvoldoende behaald. Daarmee is het
aan de overheid om te bezien of een ander beleid beter passend is.
Een gewijzigd mestbeleid kan een wijziging van de Meststoffenwet tot gevolg hebben.
Hierbij is de motivering van de te maken keuzes van groot belang.
Derogatie van de Nitraatrichtlijn
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De waterkwaliteit onder derogatiebedrijven is al jaren beter dan onder niet-derogatiebedrijven. Daarnaast is de naleving onder derogatiebedrijven hoog (in 2018 hield 98% van de
deelnemers zich aan de voorwaarden).
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Mestbeleid Instrumentarium
7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (2022-2025)

Versterkte Handhavingsstrategie Mest

Welke instrumenten zijn er?
• Regelgeving: Meststoffenwet en Besluit Gebruik Meststoffen. Gericht op de hoeveelheid
toegestane mesttoediening (gebruiksnormen) en de gebruiksvoorschriften (gericht op
uitvoeren goede landbouwpraktijk). Waar resultaat onvoldoende is kan – op termijn –
worden ingezet op het sturen op (duurzame) bouwplannen of teeltvoorschriften.
• Stimulering: Inzet op vrijwillige deelname aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (in
samenwerking met sector) waaraan de sector vrijwillig maar niet vrijblijvend deelneemt.
• Ontwikkeling van kennis en inzet op communicatie en bewustwording (o.a. via metingen
waterkwaliteit).

Welke instrumenten zijn er?
• Op basis van risicoanalyse zijn gebieden in het land en delen van de mestketen waar het
risico van niet-naleving van de mestregels het grootst is, geïdentificeerd. Er worden in
vervolg hierop doelgerichte maatregelen getroffen onder de noemer Gebiedsgericht
handhaven. Aangewezen gebieden zijn: 1) de Peel (Oost-Brabant en Limburg-Noord); 2)
Gelderse Vallei (Veluwe); 3) Twente. NB: op basis van nieuwe inzichten kan het aantal
gebieden aangepast worden. Dit is tevens opgenomen in het 7e Actieprogramma.
• Extra handhaving op risicovolle schakels in de mestketens (zoals intermediaire ondernemingen co-vergisters en varkensbedrijven).
• Automatisering, zoals datatechnologie en een systeem voor digitale realtime verantwoording van mesttransporten (rVDM). Hiermee heeft de NVWA als handhavende instantie een
actueel beeld van mesttransporten die plaatsvinden en kan hierop dan een risicogerichte
handhaving toepassen.
• Vereenvoudiging van de regelgeving (in het kader van toekomstig mestbeleid) met als doel
de regelgeving beter handhaafbaar en uitvoerbaar te maken en de naleving te bevorderen.
• Preventieve maatregelen, zoals communicatie naar de verschillende doelgroepen, over
doel en werkwijzen.
• Gebruik van innovatieve bedrijfssystemen in de sector, zoals onderzoek naar het gebruik
van Near Infrared Spectroscopy (NIRs) voor de verantwoording van nutriënten in dierlijke
mest. Door snellere beschikbaarheid van mestanalyses krijgt de agrariër meer handelingsopties om mest zorgvuldig aan te wenden en komt deze informatie realtime beschikbaar
voor de overheid. Het verkrijgen van realtime informatie draagt bij aan transparantie in de
mestketen en inzicht in de meststromen.

Financieel plaatje
Op dit moment is niet voorzien in financiële dekking in de periode tot en met 2025. Dit is
nodig om aan de voorschriften van de Nitraatrichtlijn te kunnen blijven voldoen. De
Ministerraad van 26 november 2021 is akkoord gegaan met aanwijzing van stikstofmiddelen
die nog op de aanvullende post bij Financiën staan en niet zijn opgevraagd tijdelijk aan te
wijzen. Bij 1e suppletoire 2022 zal definitieve dekking worden ingevuld. Het betreft € 118,7
mln. voor de looptijd van het 7e AP.
Derogatie van de Nitraatrichtlijn
Financieel plaatje?
In 2016 heeft Wageningen Economie Research op verzoek van LTO en NZO een studie
uitgevoerd naar de effecten van derogatie op de kosten van mestafzet (LEI-nota 2016-024).
In 2020 is geconstateerd dat de conclusie uit deze studie in grote lijnen blijft staan: het niet
verlengen van de derogatie zal een toename van de totale mestafzetkosten voor de rundveehouderijsector inhouden van circa 116 miljoen euro per jaar. Ter compensatie van het
verlies aan dierlijke meststoffen zal de melkveehouderij voor circa 27 miljoen euro aan extra
stikstofkunstmest en voor circa 9 miljoen euro aan extra fosfaatkunstmest aan moeten
schaffen, omdat deze dan niet in de vorm van dierlijke mest op het land gebracht kan
worden.
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Naast overheidsingrijpen heeft de sector het plan van aanpak ‘Eerlijke Mestketen’ opgesteld,
dat zich richt op ontwikkeling van een certificeringssysteem (keurmest), waarbij gebruik
gemaakt gaat worden van digitale ketenborging:
• de data uit Mineralenmanager (digitalisering mestketen) wordt gebruikt bij controle en
borging van de ketencertificering (keurmest).
• hierbij gaat het om een buitenwettelijk privaat systeem van de sector zelf. Er is geen
grondslag in de mestregelgeving om certificering te gebruiken als toelatingsinstrument.
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Mestbeleid Effecten
Toekomstig mestbeleid
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Voor de agrarische sector (veehouderij en akkerbouw) gaat het om potentieel grote veranderingen in de mestmarkt, die afhankelijk zijn van de wijze van invoering. Op bedrijfsniveau zal
de impact verschillend uitpakken. Veel melkveebedrijven (ca. de helft) zijn al grondgebonden en voor veel intensievere bedrijven (zeker in de pluimveehouderij) is mestverwerking
al de basis. Voor bedrijven waarvoor dit niet opgaat hangt de mate van impact bijvoorbeeld
af van hoe samenwerkingscontracten tussen melkveehouders en grondeigenaren eruit
komen te zien en wat kan worden verstaan onder mestverwerking.
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Gewasbescherming Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Nationaal
De huidige ambitie is verwoord in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie
Gewasbescherming 2030 (sept. 2020). Het uitvoeringsprogramma is gericht op de realisatie
van drie strategische doelen: weerbare planten en teeltsystemen, verbinden van land- en
tuinbouw en natuur, nagenoeg geen emissies naar het milieu en residuen op het product.
Het uitvoeringsprogramma is bedoeld om telers te ondersteunen in de transitie.
Europees
De huidige ambitie is verwoord in de Nederlandse reactie op het verslag over de evaluatie
van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (sept. 2020). Inzet is om beoordelingscriteria op onderdelen aan te scherpen (bijen, cumulatie/stapelen en neurotoxiciteit
(Parkinson)) en de goedkeurings- en toelatingsprocedures voor laagrisicomiddelen en kleine
toepassingen te versnellen. De Europese Commissie heeft in de Green Deal/van-boer-totbordstrategie als doel opgenomen dat het gebruik en de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 met 50% zijn gereduceerd. Met het Uitvoeringsprogramma draagt
Nederland bij aan die EU-doelen.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Beperkte mogelijkheden tot eigen ingrijpen in toelating van gewasbeschermingsmiddelen
Het Ctgb is bij wet de bevoegde autoriteit in Nederland die beslist over de nationale
toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Voor middelen die zijn gebaseerd op
EU-goedgekeurde werkzame stoffen mag een nationale toelating worden aangevraagd bij
het Ctgb.
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van werkzame stoffen
op EU-niveau en wordt daarin ondersteund door een overleg met lidstaatvertegenwoordigers (SCoPAFF-regelgeving gewasbeschermingsmiddelen) waarin over voorgenomen
besluiten gestemd kan worden. De procedures en criteria zijn vastgelegd in verordeningen
en richtlijnen. De eigen beleidsruimte van de minister van LNV beperkt zich tot het
innemen van standpunten in voornoemd SCoPAFF-overleg en om in plantenziektekundige
noodsituaties – na advies te hebben ingewonnen van de NVWA en het Ctgb - vrijstelling te
geven voor het gebruik van een niet-toegelaten middel voor een periode van maximaal
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120 dagen. Er is wel meer beleidsruimte om nationaal gebruik en risico’s van toegelaten
middelen te beïnvloeden. Het beleid daarvoor is vastgelegd in het eerder genoemde
Uitvoeringsprogramma.
• Bijenrichtsnoer
Voor de beoordeling van risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen (honingbijen, hommels en wilde bijen) ontwikkelt Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA op
mandaat van de Europese Commissie een nieuw bijenrichtsnoer. EFSA betrekt lidstaten en
stakeholders bij de uitwerking. Er zal ook nog een publieke consultatie van de uiteindelijke
versie plaatsvinden. Voor een eerder opgesteld bijenrichtsnoer uit 2013 was geen Europese
overeenstemming vanwege de beperkte bruikbaarheid en zeer conservatieve aannames.
De inwerkingtreding van onderdelen van het bijenrichtsnoer uit 2013 waar wel een
meerderheid voor was, werd tegengehouden door het Europees Parlement (dat voorstander was van inwerkingtreding van het gehele bijenrichtsnoer).
Voor Nederland staat een goede bescherming van bijen voorop. De minister laat zich
hierbij adviseren door het Ctgb, dat veel kennis heeft over bijen en gewasbeschermingsmiddelen. Als gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten begint het nieuwe richtsnoer steeds verder af te staan van het bijenrichtsnoer uit 2013. In 2020 is een motie van
het lid Wassenberg (PvdD) aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen zich in te
zetten voor eenzelfde bescherming voor bijen als binnen het bijenrichtsnoer uit 2013
(maximaal 7% afname van de omvang van een bijenkolonie). In juli 2021 heeft de minister
van LNV tijdens een LVR overleg aangegeven dat Nederland voorstander is van een
beschermdoel van 7 %.
• Glyfosaat
De werkzame stof glyfosaat ligt onder een vergrootglas, onder meer doordat de
International Agency for Research on Cancer glyfosaat heeft ingedeeld in de categorie
“probably carcinogenic to humans (Group 2A)”. Tijdens de Europese herbeoordeling is
echter geconcludeerd dat deze stof niet carcinogeen, mutageen of reprotoxisch is en geen
onaanvaardbare risico’s heeft voor mens, dier en milieu. Aanhoudende negatieve berichtgeving heeft ertoe geleid dat verschillende EU-lidstaten maatregelen hebben getroffen of
aangekondigd om het gebruik te beperken. Ook de Tweede Kamer heeft moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat in te perken. Bij afwezigheid van een wetenschap-
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pelijke onderbouwing dat het huidige gebruik niet meer aan de toelatingsvereisten
voldoet, zijn er op dit moment geen juridische mogelijkheden om in te grijpen in toelating
en gebruik. Wel zijn in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 afspraken gemaakt met LTO Nederland over het terugdringen van het
gebruik van glyfosaathoudende middelen voor het bestrijden van onkruiden, in groenbemesters en vanggewassen en op grasland. Dit betekent dat agrarische ondernemers
alternatieven moeten gaan gebruiken.
De EU-goedkeuring van glyfosaat is in 2017 met vijf jaar verlengd. Een groep van vier
rapporterende lidstaten (Frankrijk, Zweden, Hongarije en Nederland) heeft gezamenlijk de
nieuwe herbeoordeling van glyfosaat gestart, zodat er op basis van alle wetenschappelijke
inzichten eind 2022 weer besluitvorming kan plaatsvinden op Europees niveau.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
In het dossier gewasbescherming komen enkele overheidstaken bijeen - zorg voor een
veilige en gezonde leefomgeving, zorg voor een voldoende (kwalitatief en kwantitatief)
voedselaanbod, zorg voor economie/werkgelegenheid/gelijk speelveld en een leefbaar
platteland – die door alleen marktwerking onvoldoende worden geborgd.
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Gewasbescherming Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Wet- en regelgeving
• Via de wet/besluit/regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de toelating
en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gereguleerd op de minimumvereisten. In
deze wetgeving is ook de EU-regelgeving geïmplementeerd. Daarnaast kunnen via
milieuwetgeving (Activiteitenbesluit) ook andere overheden eisen stellen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, zoals teeltvrije zones en driftbeperkende spuittechnieken. De NVWA en andere toezichthouders zien toe op het juiste gebruik van en
handel in gewasbeschermingsmiddelen.
• De minister van LNV is samen met de minister van IenW verantwoordelijk voor de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De minister van LNV is verantwoordelijk voor het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw en het toelatingsbeleid
voor gewasbeschermingsmiddelen. De bewindspersoon van IenW is verantwoordelijk
voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, het toelatingsbeleid en gebruik van biociden en waterkwaliteit. De bewindspersoon van VWS voor het
vaststellen van maximale residulimieten van gewasbeschermingsmiddelen op voedingsmiddelen en de bewindspersoon van SZW voor de arbeidsomstandigheden.

Financieel plaatje
Het programmabudget voor gewasbescherming bestaat uit twee pijlers. Ongeveer 1,3
miljoen euro voor opdrachten aan het Ctgb (adviezen aan beleid) en ongeveer 4 miljoen euro
in 2021 (oplopend tot 6 miljoen euro per jaar in 2022) voor projecten in het kader van het
Uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt via de directie SKI jaarlijks ongeveer 12 tot 15
miljoen euro ingezet voor kennis/onderzoek (WUR, Topsectoren).
Juridische implicaties
De juridische mogelijkheden voor de minister om in te grijpen in de toelating van middelen
zijn beperkt.

Kennis en onderzoek
Kennis en onderzoek (door bijvoorbeeld WUR en RIVM) dragen bij aan de ontwikkeling van
nieuwe teeltsystemen en technieken, toelatingscriteria en het monitoren van effecten op
gezondheid van mens en milieu.
Subsidies en opdrachten
Het programmabudget wordt ingezet voor het subsidiëren van initiatieven van derden om
het gebruik en de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen (bijvoorbeeld
regionale of teelt-specifieke pilots) of het verstrekken van opdrachten aan derden om eigen
(LNV) initiatieven uit te werken, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, digitalisering.
Verder kan gebruik worden gemaakt van meer algemene subsidies zoals het GLB.
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Gewasbescherming Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
De beoogde transitie naar weerbare planten en teeltsystemen heeft grote gevolgen voor de
agrariër: nieuwe kennis opdoen en in praktijk brengen, investeren in nieuwe teeltsystemen
en meer risico’s accepteren terwijl revenuen uit de markt onzeker zijn. Niets doen heeft ook
grote gevolgen. Het veranderende middelenpakket (herbeoordeling, aangescherpte criteria)
bij ongewijzigde teelten en teeltsystemen leidt tot meer knelpunten in de plaag-, ziekte- en
onkruidbestrijding en zet de economische rentabiliteit van de agrariër onder druk.
Vereist proces
Het proces om de beoogde transitie te bewerkstelligen is uitgewerkt in het
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het is een combinatie van
kennisverspreiding van goede voorbeelden via pilotprojecten, meerjarig onderzoek en
oplossingen zoeken voor knelpunten in de transitiefase. Blijvend commitment van alle
betrokken partijen is nodig om te werken aan het langetermijndoel. Praktijk is dat de
kortetermijnproblematiek snel de overhand krijgt en dat die alleen maar zal toenemen als
niet gewerkt wordt aan het langetermijnperspectief.
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Fytosanitair en uitgangsmaterialen Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Een goed functionerend fytosanitair stelsel dat insleep en verspreiding van plantenziekten zo
veel mogelijk voorkomt en een incident of crisis snel en effectief weet te bestrijden. Een
actieve Nederlandse inzet in internationale context ter bescherming van de mondiale
plantgezondheid en borging van Nederlandse belangen. Op het vlak van de kwaliteit van
teeltmateriaal is de inzet gericht op actualisering van de Europese regelgeving met als doel
effectief en uitvoerbaar beleid met acceptabele toezichtlasten. Verder moeten de voorwaarden voor een goed functionerende en innovatieve veredelingssector in Nederland
geborgd worden (kwekersrecht, publiek-private innovatieprogramma), moet het kwekersrecht wereldwijd versterkt worden met het oog op duurzaam verhogen van landbouwproductiviteit en voedselzekerheid, waarbij ook wordt gewerkt aan klimaatadaptatie en
-mitigatie (klimaatslimme landbouw).

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Ingrijpen is noodzakelijk ter voorkoming en bestrijding van plantenziekten. Insleep van een
schadelijk organisme kan grote gevolgen hebben zoals verlies van productie, vernietiging
van gewassen, inzet van gewasbeschermingsmiddelen, en exportbeperkingen voor de sector
door handelsverboden door derde landen. Kwaliteitsregelgeving garandeert de kwaliteit van
uitgangsmateriaal tot eindproducten. Dit borgt een hoogwaardige voedselkwaliteit en
betrouwbaarheid voor afnemers door de gehele keten van Nederlandse plantaardige
producten. De noodzaak tot duurzaam verbeteren van landbouwproductiviteit en voedselzekerheid, inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie (klimaatslimme landbouw) vereist
borging en stimuleren van de sector uitgangsmaterialen nationaal en wereldwijd.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Gewerkt wordt aan de afronding van de implementatie van de nieuwe Europese fytosanitaire regelgeving waaronder de actualisering van de afspraken tussen LNV en NVWA en de
plantaardige keuringsdiensten. Daarnaast kampt de tomatensector met het zeer besmettelijke en lastig uit te roeien virus ToBRFV.
• Op het terrein van kwaliteit is er een herziening van de Europese regelgeving. De Europese
Commissie is hiertoe een studie gestart met input van de lidstaten. De komende maanden
wordt een voorstel verwacht. Nederland is tevreden met het huidige stelsel, maar streeft
naar een aantal gerichte verbeteringen.
• Op het gebied van veredeling zal de Europese Commissie de komende maanden voorstellen doen ten aanzien van de regulering van genetische technieken in Europa. De
richting daarvan is nog niet bekend, maar zowel verzwaring, status quo of verlichting van
het huidige regime zal politiek gevoelig liggen.
• Op het gebied van kwekersrecht zal de Europese Commissie komen met enkele gerichte
aanpassingen.
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Fytosanitair en uitgangsmaterialen Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Wetgeving (voornamelijk op EU-niveau). Nederland is daarnaast aangesloten bij verschillende internationale verdragen zoals de International Plant Protection Convention (IPPC)
op het terrein van plantgezondheid en de International Union for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV) op het terrein van kwekersrechten, en draagt daarmee actief bij
aan mondiale standaarden en samenwerking.
• Wetenschappelijk onderzoek (NWO, publiek-privaat in topsectoren Tuinbouw en
Uitgangsmateriaal en Agrifood).
• Financiële bijdragen (o.a. subsidies) aan:
- Programma’s ter stimulering en verbetering zaaizaadvoorziening en kwekersrechten in
derde landen (SeedNL, Toolbox Kwekersrecht)
- Genenbank ten behoeve van behoud en stimulering duurzaam gebruik genetische
bronnen (via de WOT genetische bronnen)
• De uitvoering is voor een groot deel belegd bij ’zelfstandige bestuursorganen die (onder
toezicht van de NVWA) de fytosanitaire en kwaliteitsinspecties uitvoeren. Dit zijn
Naktuinbouw voor teeltmateriaal van bloemen, groenten en bomen, BKD voor bloembollen, NAK voor landbouwgewassen zoals aardappel, granen en grassen en KCB voor
eindproducten zoals bloemen, groenten en fruit. Daarnaast is de Raad voor Plantenrassen
als zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van het kwekersrecht en de
toelating van plantenrassen.
Financieel plaatje
De fytosanitaire kwaliteitskeuringen en officiële controles inclusief kwekersrecht zijn voor
het overgrote deel retribueerbaar. De NVWA ontvangt ongeveer 22 miljoen euro van LNV
voor de handhaving op het domein plantgezondheid. LNV draagt jaarlijks circa 3,5 miljoen
euro bij aan structurele en incidentele subsidies. Daaronder vallen de bijdrage voor de
Keuringsdiensten KCB en Naktuinbouw i.v.m. de brexit en de implementatie van de nieuwe
fytosanitaire regelgeving.
Vereist proces
Een actieve inbreng vanuit beleid in de diverse Europese en mondiale overleggen en
samenwerkingsverbanden. Goede samenwerking met de NVWA, de keuringsdiensten, de
sectororganisaties en andere externe partners.
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Biologische landbouw Definiëring
Een vergroting van het biologische landbouwareaal draagt bij aan de Europese en
Nederlandse transitie van de landbouw naar verdere verduurzaming (ecologisch, sociaal en
economisch), het sluiten van kringlopen én ondersteunt de klimaatopgave.

Biologische landbouw

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

126

Biologische landbouw Instrumentarium
• Er is Europese wet- regelgeving om de afspraken en kwaliteit van de biologische sector te
borgen.
• Subsidies/ondersteuning: Borgstellingskrediet MKB-landbouw, Pilot Investeringsfonds
Duurzame Landbouw (breder dan sec. biologische landbouw), het nieuwe NSP/GLB biedt
mogelijkheden (afhankelijk van besluitvorming 2021), omschakelloket, tegemoetkoming
certificeringskosten, stimuleren biologische consumptie (bijvoorbeeld bij publieke inkoop).
• Onderzoeken/kennisprojecten t.b.v. versterking van de biologische landbouw in
Nederland. Momenteel is beleidsmatig voor biologische landbouw 130 duizend euro per
jaar beschikbaar om kennisprojecten van ketenorganisatie Bionext te faciliteren.
• Aan de hand van de uitwerking van de nationale strategie zullen aanvullende opties in
beeld worden gebracht.
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Biologische landbouw Effecten
Bij de omschakeling naar biologisch zal (gezien de wettelijke omschakelperiode van twee tot
vier jaar) altijd sprake zijn van een vertraging van het effect in de markt. Cruciaal is de balans
tussen vraag en aanbod, om zo een gedegen verdienmodel te borgen. Gezien het extensieve
karakter van biologische landbouw zal de omschakeling naar biologisch ook impact hebben
op het grondgebruik en het landbouwareaal. Biologische landbouw kan een bijdrage leveren
aan verduurzaming en het sluiten van kringlopen. Dit vereist dat de Nederlandse ambitie en
maatregelen moeten worden uitgewerkt en, afhankelijk van de ambitie, hiervoor ook de
financiële middelen worden vrijgemaakt.
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Biotechnologie Instrumentarium
De Europese Commissie is aan zet om met een voorstel voor aanpassing van de wetgeving te
komen. Nederlandse agendering in de Landbouw- en Visserijraad heeft geleid tot een
Raadsbesluit waarop de Europese Commissie een onderzoek uit heeft gevoerd over de
status van nieuwe innovatieve technieken. Deze studie is eind april 2021 uitgekomen en
hieruit bleek dat de huidige wetgeving verouderd is en dat nieuwe technieken een belangrijke rol kunnen vervullen voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Wel geeft de
studie aan dat er vooral beleidsaandacht voor de toepassingen van planten zou moeten zijn.
In aanloop naar de start van het beleidsvormende traject (Q4 2021) heeft de Commissie een
impact assessment aangekondigd
Gezien de breedte van het speelveld en de mogelijke toepassingen van biotechnologie voor
medische, industriële en agrofoodtoepassingen is een gecoördineerde, rijksbrede aanpak
genoodzaakt. IenW, VWS en LNV zijn beleidsverantwoordelijk en EZK en OCW zijn
belanghebben
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Kweekvlees Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Kweekvlees heeft de potentie om oplossingen te bieden voor maatschappelijke opgaven
op gebied van milieu, klimaat, dierenwelzijn en het kan economische kansen bieden.
Ambitie is daarom de ontwikkelingen actief te volgen en waar mogelijk te ondersteunen.
LNV heeft sinds vele jaren vele miljoenen euro’s geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprogramma’s met focus op kweekvlees, insecten en algen. Wereldwijd zijn er zo’n
60 kweekvleesbedrijven actief. In Nederland werken Meatable en Mosa Meat aan de
ontwikkeling van kweekvlees. Mosa Meat start naar verwachting in de zomer van dit jaar een
procedure bij Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Het ministerie ondersteunt samen
met VWS bij knelpunten die de twee Nederlandse bedrijven ervaren en mogelijk zullen
ervaren.

Kweekvlees

Definiëring

130

Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• Voor het behalen van de missies werken we met verschillende instrumenten, uiteenlopend
tussen fundamenteel onderzoek tot kennisverspreiding en onderzoek.
• PPS-call: Jaarlijks doen de topsectoren een oproep voor publiek-private onderzoeksvoorstellen, de PPS-call. De prioriteiten van de call worden gedefinieerd in samenspraak met
overheid, private partijen en kennisinstellingen. De publiek-private samenwerking
bevordert bovendien de toepassing van de nieuwe kennis en innovaties. Dit wordt
financieel ook beloond via de PPS toeslag (30 cent voor iedere private euro).
• Het programma Kennis op Maat stimuleert de vertaling van bestaande (wetenschappelijke) kennis naar handelingsperspectief (brochures, handleidingen, website etc) voor de
(huidige en toekomstige) ondernemers. Afnemers van dit programma zijn branche-/
sectororganisaties, collectieven van MKB-ers, boeren, agrarische adviseurs, dierenartsen
en onderwijsinstellingen.
• Groenpact, het samenwerkingsverband van de groene onderwijsinstellingen, het groene
bedrijfsleven en LNV zorgt voor goede aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt van
nu en in de toekomst. Jaarlijks worden daarnaast calls voor praktijkgericht onderzoek hbo
op de terreinen voedsel en groen uitgezet met een budget van 4 miljoen euro. In 2021 is
een pilot groene practoraten gestart door het groene MBO (Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Groen), NWO-SIA, de stichting Ieder MBO een Practoraat, LNV en OCW.
• Voor kennisverspreiding is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie
(Sabe) ontwikkeld. De Sabe richt zich op het stimuleren van kennisoverdracht naar
agrarische ondernemers op het terrein van stikstof, verduurzaming en kringlooplandbouw.
• Het online interactieve platform Groen Kennisnet is vernieuwd om de overdracht van
kennis naar agrarische ondernemers en agrarisch adviseurs te faciliteren.
• De missies zijn uitgangspunt bij de Nederlandse inbreng voor de EU-werkprogramma’s
van Horizon Europe, de Europese partnerschappen en de Seed Money projecten (SMP),
waarmee internationale publiek private partnerschappen worden geïnitieerd. Nederland
vestigt bovendien sinds dit jaar het Global Coordinating Secretariaat (GCS) en - via
FoodValley - de Europese innovatiehub van het World Economic Forum.

Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid
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Wageningen Research (TO2) Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• De organisaties voor het toegepast onderzoek (afgekort TO2), te weten WR, TNO,
Deltares, MARIN en NLR, zijn onmisbaar voor het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem. Zij doen - precompetitief - onderzoek t.b.v. de departementen, zoeken oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken en versterken de innovatiekracht van het bedrijfsleven. WR is een belangrijk instrument om de LNV-beleidsdoelen te realiseren.
• Gelet op het belang van de kennis en expertise van WR voor de beleidsvorming van LNV
en de uitvoering van wettelijke taken, dient de huidige subsidierelatie met WR te worden
bestendigd, alsmede de verantwoording over de besteding van die middelen aan de
Tweede Kamer.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Er is een goede afstemming tussen LNV en WR over de inhoudelijke aansturing en
financiering van het onderzoek van WR. De subsidieverlening van de minister van LNV aan
WR gebeurt in overleg met de minister van EZK, aangezien laatstgenoemde instituutsoverstijgend verantwoordelijk is voor het kader waarbinnen de TO2-instellingen opereren.
De minister van LNV is medeverantwoordelijk voor de instandhouding van een groene
kennis- en onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van het landbouw-, natuur- en voedseldomein. Daarin vormt WR het hart van het groene kennisstelsel.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• Publieke belangen en marktfalen vormen de legitimatie voor structurele overheidsfinanciering van de TO2-instellingen (waaronder WR). Deze zorgt voor schaal- en synergievoordelen die niet ontstaan als onderzoek verspreid wordt over verschillende wisselende
partijen. Mede in dit licht beheren zij strategische onderzoekfaciliteiten en voeren zij
wettelijke onderzoekstaken uit.
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Wageningen Research (TO2) Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er/financieel plaatje
• De subsidie van LNV aan WR, op basis van de Subsidieregeling instituten voor toegepast
onderzoek, bedraagt thans circa 180 miljoen euro per jaar en bestaat voor een belangrijk
deel uit meerjarige onderzoekprogramma’s die gericht zijn op wettelijke taken en het
missiegedreven kennis- en innovatiebeleid op de maatschappelijke thema’s landbouw,
water en voedsel. Zij sluiten aan op de beweging naar verduurzaming van de landbouw.
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Wageningen Research (TO2) Effecten
• De regie- en penvoerende rol van de minister van LNV ten aanzien van WR draagt zorg
voor een optimale ontwikkeling en verspreiding van kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgaven van LNV inclusief de wettelijke onderzoektaken, en de verdere
ontwikkeling van het excellente groene kennis- en innovatie-ecosysteem, deels samen
met de topsectoren in het kader van de missiegedreven innovatieprogramma’s.
• In april 2021 heeft de TO2-evaluatiecommissie Van Saarloos het evaluatierapport aan de
Tweede Kamer aangeboden. Dit evaluatieonderzoek bevestigt dat de huidige aansturingsrelatie met WR uitstekend werkt en de combinatie WR/WU in belangrijke mate bijdraagt
aan het succes van Wageningen. De commissie Van Saarloos wijst erop dat het voor de
TO2-instellingen - en dus ook voor WR - van belang is om te investeren in de kennisbasis
en grootschalige onderzoeksfaciliteiten en te zorgen voor adequate cofinanciering in met
name de EU-context. Indien er extra middelen beschikbaar komen voor de
TO2-instellingen, is het voor LNV van belang dat WR naar rato meeprofiteert en de huidige
aansturing en financiering van het onderzoek van WR behouden blijft, inclusief het
concept One Wageningen waarin de verbinding tussen WR en WU geborgd is.
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Biogrondstoffen en reststromen Instrumentarium
Om het aanbod en de benutting van biogrondstoffen te vergroten zet LNV onder andere in
op circulaire benutting van reststromen en circulair terreinbeheer (onderzoeken WUR) en
wordt in 2021 samen met de betrokken stakeholders een missiegedreven meerjareninnovatieprogramma productie en gebruik biogrondstoffen opgesteld.

Biogrondstoffen en reststromen
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Nationale Eiwitstrategie Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De ambitie is om met de Nationale Eiwitstrategie de nationale zelfvoorzieningsgraad voor
eiwitten te verhogen (verhogen voedselsoevereiniteit) , door grotere effectiviteit in de
productie van dierlijke en plantaardige eiwitten, efficiëntie bij het winnen van nuttige
eiwitten uit product- en afvalstromen en het benutten van eiwitten uit ‘nieuwe’ bronnen.
Het eiwittendossier heeft positieve koppelingsmogelijkheden met de dossiers natuurinclusieve landbouw, bodem, klimaat en stikstof.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De Europese Commissie heeft in 2018 een eiwitrapport uitgebracht en de lidstaten opgeroepen om nationale eiwitstrategieën te maken. Nederland heeft op 22 december 2020 de
Nationale Eiwitstrategie gepubliceerd. Nederland is vooral voor veevoer afhankelijk van
import vanuit andere werelddelen.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Nederland is afhankelijk van importen van eiwithoudend veevoer uit andere werelddelen en
is daarom kwetsbaar. Tegelijk zet Nederland in op het sluiten van kringlopen om zo min
mogelijk grondstoffen en hulpbronnen te gebruiken. Het streven naar een hogere zelfvoorzieningsgraad op Europees niveau past hier bij.
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Nationale Eiwitstrategie Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Er wordt onderzoek gedaan naar eiwitten en de toepassing daarvan. In de Nationale
Eiwitstrategie wordt de noodzaak genoemd voor een verdere intensivering van het
onderzoek.
• Met POP3 kunnen regionale initiatieven gesteund worden.
• Inzet van subsidie-instrumentarium (o.a. Small Business Innovation Research (SBIR), rente
subsidie/groen financiering) wordt overwogen om start-ups, innovaties en opschalingsinitiatieven te ondersteunen.
• Er wordt verkend of het mogelijk is een Green Deal te sluiten met private stakeholders en
andere overheden.
• Inzet van LNV in Europese context: LNV kan hier via de reguliere kanalen een bijdrage aan
leveren via agendering (o.a. op het gebied van het gebruik van reststromen en insecten) en
deskundigeninbreng. Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met andere lidstaten en
landen buiten de EU. Zo zet de Nationale Eiwitstrategie ook in op het bevorderen van
duurzame teelt en logistiek van soja in Zuid-Amerika. LNV werkt hierin samen met het
bedrijfsleven (NEVEDI).
Financieel plaatje?
Het hierboven beschreven instrumentarium wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan
inclusief een financiële onderbouwing. Nederland vervult op een aantal aspecten in het
eiwitdossier een trekkersrol die onze economie fors kan versterken en kan bijdragen aan de
implementatie van Europese doelstellingen zoals in de van-boer-tot-bordstrategie en
klimaatdoelstellingen zijn vastgelegd. De voortvarendheid waarmee de uitvoering van de
Nationale Eiwitstrategie opgepakt zal kunnen worden is afhankelijk van het budget dat het
Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Voldoende budget is nodig om sturingskracht te kunnen
ontwikkelen.
Juridische implicaties
Nog niet van toepassing.
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Nationale Eiwitstrategie Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
De betrokkenen zijn verschillende stakeholders, zowel in de landbouw als in de keten en de
wetenschap, die actief aan de slag willen met het produceren en verwerken van eiwitten in
lekkere, gezonde producten voor consumenten. Vooralsnog is dit een positief en stimulerend dossier. Als er meer dwingende maatregelen worden overwogen kan dit effecten
hebben op het verdienvermogen van ondernemers of keuzegedrag van consumenten.
Vereist proces
De Nationale Eiwitstrategie is nog niet in de Kamer behandeld omdat het onderwerp
controversieel is verklaard. Momenteel worden enkele acties nader uitgewerkt. Maatregelen
die afhankelijk zijn van NES-budget worden na de formatie nader uitgewerkt.
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Duurzaam voedsel Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
1. In 2030 is voedselverspilling bij consument en retail gehalveerd ten opzichte van 2015 en
zijn voedselverliezen in de keten verminderd (Sustainable Development Goal 12.3 en zo
verwoord in het Klimaatakkoord).
2. In 2030 is het gemiddelde eetpatroon in Nederland gezond en duurzaam: meer
Nederlanders eten volgens de Schijf van Vijf en daarbinnen verschuift de verhouding
tussen dierlijke en plantaardige eiwitten naar minimaal 50% plantaardige eiwitconsumptie in 2030 op weg naar 40/60 richting 2050.
3. Ieder jaar neemt het marktaandeel van duurzaam geproduceerd voedsel, op dit moment
herkenbaar aan een duurzaamheidskeurmerk (waaronder biologisch) toe. Ook is het
aandeel duurzaam voedsel dat in Nederland is geproduceerd vergroot.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
• De manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren heeft o.a. impact op het
klimaat, milieu, dierenwelzijn en menselijke gezondheid. Dat leidt tot maatschappelijke
kosten, bijvoorbeeld in de vorm van hogere zorgkosten (volgens het RIVM gaat dit om 6
miljard euro). Deze effecten komen niet in de marktprijs tot uiting.
• Een transitie naar een duurzaam voedselsysteem is nodig, maar vergt inspanning van alle
betrokken partijen in het voedselsysteem. Behalve boeren, tuinders en vissers hebben ook
andere ketenpartijen zoals levensmiddelenindustrie, catering, horeca en supermarkten,
consumenten en financiële instellingen een belangrijke rol. Zij moeten elkaar aanvullen.
• Inhoudelijke aangrijpingspunten zijn minder voedselverspilling, minder eten, een eetpatroon volgens de Schijf van Vijf, meer groenten en fruit van het seizoen en een grotere
consumptie van duurzaam geproduceerde producten. Daarnaast draagt het stimuleren
van korte ketens en de aankoop van in Nederland geproduceerd voedsel bij aan de
omschakeling naar duurzame landbouw en verdienvermogen in Nederland.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• Halvering van voedselverspilling levert een uiteindelijk reductie van 2-3 Mton
CO2-equivalenten per jaar op en een kostenvoordeel van minimaal 1 miljard euro. Voor
het realiseren van de doelstelling op voedselverspilling is het noodzakelijk de uitvoering
van de nationale agenda Samen tegen Voedselverspilling voort te zetten en te intensiveren
en te versnellen volgens bestaande actielijnen: monitoring, ketens betrekken, consumen-
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tencampagnes en interventies, en wijzigen van wet- en regelgeving/private afspraken. De
uitvoerbaarheid van de maatregelen is hoog, omdat er sprake is van een bestaande
structuur en van uitvoeringsmaatregelen die regelmatig worden geëvalueerd (evidence
based) en omdat het gaat om een intensivering.
• Het dagelijkse voedselkeuzegedrag van consumenten wordt in zeer beperkte mate
bepaald door individuele en bewuste voorkeuren. Voedselgedrag is routinegedrag, dat is
ingebed in sociaal-culturele normen en waarden, waarbij voedselvaardigheden en vooral
de voedselomgeving een doorslaggevende rol spelen. De voedselomgeving in retail,
catering en horeca moet zodanig ingericht worden dat de consument gestimuleerd wordt
in zijn aankoopgedrag en voedingspatroon meer duurzame en gezonde keuzes te maken.
Het is mogelijk om voedselroutines te veranderen. Met een richtinggevend missiedoel,
collectieve inzet op de voedselomgeving met aandacht voor vaardigheden en de sociale
norm kan op keuzes gestuurd worden. Om ketenpartijen en consumenten nog beter in
staat te stellen de verduurzamingsslag te maken is aanvullende inzet mogelijk om
consumentengedrag actief te prikkelen, met prijsprikkels, en/of in te grijpen in de voedselomgeving met normen, opdat de gezonde en duurzame keuze de gemakkelijke keuze
en het nieuwe normaal wordt.
• Om de consumentenbestedingen aan voedsel dat op duurzame(re) wijze is geproduceerd
meer te laten stijgen is het noodzakelijk dat de vraag naar deze duurzame producten
omhooggaat. De aangrijpingspunten zijn verkleining van prijsverschillen tussen duurzamere en reguliere producten, inzet op goede herkenbaarheid via bijvoorbeeld keurmerken/labels, eenduidige informatie over de duurzaamheidsimpact van voedsel en
normalisatie van duurzaam koopgedrag. Om de toename in de vraag te versnellen zullen
ketenpartijen een grotere rol moeten pakken dan ze nu doen. Het gaat erom de klimaaten milieuvoetafdruk van voedselketens te bepalen (berekenen), verlagen (maatregelen
nemen), monitoren (verbeteren), rapporteren (transparantie in de keten) en communiceren. Om het marktaandeel van duurzamere Nederlandse producten te vergroten - noodzakelijk voor een omschakeling naar duurzame landbouw in Nederland - heeft de overheid
zowel een beleidsmatige (beprijzen/herkenbaarheid) als stimulerende (normalisatie en
communicatie) rol te vervullen.
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Duurzaam voedsel Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Voor de monitor voedselverspilling is het van belang dat er een voldoende representatief
inzicht komt per ketenschakel. Dit is nu alleen het geval voor de supermarkten en consumenten. Per ketenschakel moeten voldoende bedrijven deelnemen. Als dit niet lukt, dan
kan overwogen worden om een wettelijke verplichting in te voeren voor bedrijven om
voedselverspilling te registreren en te rapporteren. Hiervoor moet eerst een verkenning
gedaan worden met behulp van het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK).
• N.a.v. het aflopen van de huidige Voedselagenda (die i.s.m. VWS werd uitgevoerd) is er een
verkenning gedaan en een beleidsadvies inclusief beleidspakket (mix van instrumenten)
geformuleerd t.b.v. een toekomstig voedselbeleid. Dit advies sluit aan bij de doelen,
afspraken en voorstellen uit de Strategische agenda van LNV, Klimaatakkoord,
Preventieakkoord en de EU Farm to Fork strategie. Het beleidsadvies bevat instrumenten
gericht op grotere bewustwording (informeren, stimuleren, motiveren), afspraken over
vergroting van het aanbod van duurzame voeding in de voedselomgeving (normering) en
meer reële prijzen (beprijzing). Transparantie in elke schakel van de voedselketen over
duurzaamheidsoutput is van belang om gericht te kunnen sturen.
• De Rijksoverheid kan een voorbeeldrol nemen door zelf 100% duurzaam in te kopen en zo
min mogelijk voedsel te verspillen.
• Aanvullend wordt er vanuit het kennis & innovatiebeleid en het Groeifonds ingezet op,
onder meer, het ontwikkelen van nieuwe eiwitten en voedingsmiddelen (eiwittransitie) en
kennis over welke bijdrage de consument aan de verduurzaming van de landbouw kan
leveren.

Juridische implicaties
Als de mogelijkheid van wetgeving wordt overwogen (voor bedrijven om voedselverspilling
te registreren en te rapporteren) moet eerst een integraal afwegingskader opgesteld
worden. Wetgeving heeft implicaties, denk aan de administratieve lasten voor bedrijven en
de capaciteit voor handhaving.

Financieel plaatje
Het budget voor het thema Duurzaam Voedsel (jaarlijks 4 miljoen euro) is niet toereikend
om voldoende invulling te geven aan de gewenste beleidsresultaten. Zo is er niet meer
voorzien in voldoende budget voor het terugdringen van voedselverspilling na 2022. Ook is
extra geld nodig voor inzet op verduurzaming van het voedingspatroon en een strategie op
de keurmerken. Er is de komende jaren gemiddeld 10 miljoen per jaar extra nodig voor het
gehele beleidsterrein.
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Duurzaam voedsel Effecten
Het beleid is naar verwachting uitvoerbaar en bouwt deels voort op huidige beleidsinzet.
Expliciete vraag in dit vraagstuk is welke rol de overheid inneemt en waar private partijen
voor verantwoordelijk zijn. De voedselagenda met daarin het voedselbeleid van de afgelopen jaren wordt momenteel geëvalueerd. Deze evaluatie, inclusief aanbevelingen voor
toekomstig beleid, zal in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn.
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Voedselveiligheid Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• De minister van LNV is samen met de minister van VWS verantwoordelijk voor bet borgen
van voedselveiligheid. Producenten en partijen uit de voedselketen zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten en productiewijze. De minister van VWS
is verantwoordelijk voor wetgeving voor voedselveiligheid, met uitzondering van wetgeving voor het slachten van dieren en het keuren en uitsnijden van vlees, dierlijke bijproducten, diervoeder en diergeneesmiddelen. Hier is de minister van LNV verantwoordelijk
voor.
• Het versterken van het toezicht op de vleesketen richt zich op:
- het functioneren van de NVWA. Dit heeft betrekking op bedrijfscultuur, organisatie en
capaciteit.
- De rol van slachterijen en de manier waarop zij invulling geven aan de eigen
verantwoordelijkheid.
- De werking van het interventiebeleid van de NVWA zoals de mogelijkheid om in te
grijpen als de slachtsnelheid ten koste gaat van dierenwelzijn en/of voedselveiligheid.
• De minister van SZW is verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid in slachthuizen, die
wordt bewaakt door bijvoorbeeld coronamaatregelen.
• Met de nieuwe diergeneesmiddelenverordening wordt het diergeneesmiddelenstelsel dat
gebaseerd was op de diergeneesmiddelenrichtlijn in grote lijnen gehandhaafd. De
Verordening is in januari 2019 gepubliceerd en moet op 28 januari 2022 geïmplementeerd
zijn in de Nederlandse wetgeving. Voor de implementatie is december 2020 de wetswijziging van de Wet dieren naar de Tweede Kamer gestuurd en volgt in de loop van 2021 de
vernieuwing van de onderliggende regelgeving (Besluiten en Regelingen).

Voedselveiligheid
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Financieel plaatje
De structurele financiële middelen voor dit traject bedragen 14,2 miljoen euro:
1e tranche in 2020: 3,2 miljoen euro
2e tranche in 2021: 11 miljoen euro (deels ten laste van bedrijfsleven via retributies)
Voor de implementatie van de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening bouwt de
European Medicines Agency (EMA) een diergeneesmiddelendatabase voor de EU. Dit is de
ruggengraat van de verordening. Hierin worden alle diergeneesmiddelen die in de EU op de
markt zijn in de verschillende lidstaten opgenomen. De andere EU-databases zoals die van
de producenten en vergunninghouders van diergeneesmiddelen en de bijwerkingendatabase worden hieraan verbonden. De lidstaten moeten hun nationale systeem en ICT
hiervoor aanpassen. Voor dit nationale ICT-project zijn extra middelen nodig. Deze zijn
aangevraagd via de voorjaarsbegroting 2021.
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Duurzame veehouderij Definiëring
De activiteiten gericht op verduurzaming van de veehouderij zijn gebundeld in het
programma duurzame veehouderij. Het programma kent drie sporen:
1. Inspireren en experimenteren
Dit spoor heeft als doel om inspiratie te bieden voor de richting waarin de veehouderij
zich kan en zou moeten ontwikkelen. Dit gebeurt door goede voorbeelden uit te lichten
en door vernieuwers de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te experimenteren.
Jaarlijks wordt een Inspiratiedag georganiseerd, er is een koplopernetwerk en daarnaast
wordt waar nodig en mogelijk aangesloten bij de talloze regionale initiatieven.
2. Verbeteren van de condities om te verduurzamen
Dit spoor focust op het verbeteren van de condities om te verduurzamen, gericht op vier
thema’s: het vergroten van de vraag naar duurzame dierlijke producten; het vergroten
van de financiële slagkracht van boeren; verbeteren van regelgeving; en verbeteren van
kennis en kennisdoorstroom. Met name de inzet op het vergroten van de vraag uit de
markt is een belangrijk onderdeel: trekkracht van de markt is een belangrijke factor om
daadwerkelijk te kunnen verduurzamen. Nationaal zijn plannen van aanpak gemaakt met
partijen uit de verschillende afzetkanalen, zoals supermarkten, slagers en cateraars. In
deze plannen staan acties zoals onderzoek, kennisverspreiding en concrete pilots. In een
bestuurlijk overleg met de relevante partijen zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijk marktprogramma, gecoördineerd door de stichting Alliantie verduurzaming voedsel.
De alliantie heeft daarvoor subsidie van LNV ontvangen.
Ook wordt nadrukkelijk ingezet op de Noordwest-Europese markt als belangrijk afzetgebied van Nederlandse veehouderijen. Daarvoor is het Noordwest-Europese project
‘Advancing Sustainable Animal Products’ (ASAP) opgericht. In december 2020 is er een
conferentie georganiseerd over verduurzaming met marktpartijen, overheden en ngo’s
uit Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken en het VK, waarbij ook de Duitse minister
van Landbouw aanwezig was. De vervolgafspraak is om samen verder te werken aan een
Noordwest-Europees schema dat dierenwelzijnslabels vergelijkbaar maakt en om een
gedeeld duurzaamheidsdashboard op stellen dat gebaseerd is op bestaande systemen
en gebruikt kan worden in de communicatie richting consumenten.

Duurzame veehouderij

Definiëring

3. Concrete stappen door de sector
Verschillende dierlijke sectoren werken aan de uitvoering van hun sectorplannen voor
verduurzaming. Dit loopt in de ene sector voortvarender dan in de andere. Hieronder
worden per sector de belangrijkste punten uitgelicht.
Toelichting per sector
Melkveehouderij:
• Het verduurzamingsplan van de melkveesector is opgesteld door de duurzame zuivelketen, een samenwerking onder de vlag van ZuivelNL tussen LTO Nederland, NMV, NAJK
en de zuivelondernemingen (NZO). Thema’s in het plan zijn verdienvermogen, klimaat,
diergezondheid en dierenwelzijn, grondgebondenheid, weidegang, biodiversiteit en
veiligheid op het boerenerf.
• De stikstofopgave zal (samen met de klimaatopgave) een groot effect hebben op de
melkveehouderij. Dat zit nog niet in het plan (zie verder hoofdstuk stikstof). Daarnaast is
de invulling van grondgebondenheid in het toekomstig mestbeleid een bepalende factor
voor de toekomst.
• De melkveehouderij is van oudsher sterk georganiseerd en heeft relatief veel uitvoeringskracht. Friesland Campina is als grootste coöperatie een belangrijke speler. De afgelopen
jaren is er wel meer verdeeldheid in de achterbannen van de verschillende partijen.
Varkenshouderij
• Voor de verduurzaming van de varkenssector wordt samengewerkt in de Coalitie vitalisering varkenshouderij, bestaande uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV),
Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van LNV.
• Er ligt een ambitieus gezamenlijk verduurzamingsplan met concrete doelstellingen. De
uitvoering daarvan is het afgelopen jaar voortvarend opgepakt.
• Er liggen opgaven op het gebied van:
- gezonde leefomgeving (verminderen emissies van ammoniak, geur en fijnstof;
- circulaire economie (meer gebruik reststromen en verwaarden mest);
- klimaat en energie (verminderen uitstoot van met name methaan);
- robuuste en gezonde varkens (zoals stoppen met couperen van staarten);
- inzet op marktgerichtheid en ketensamenwerking.
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Pluimveesector
• Het verduurzamingsplan van de pluimveesector (Uitvoeringagenda pluimveesector) is
door Avined, Anevei, COBK, LTO/NOP, Nepluvi, Nevedi, en NVP opgesteld. De uitvoeringsagenda richt zich op vier thema’s: klimaat en circulariteit, gezond voor mens en dier,
dierenwelzijn en maatschappij, veelzijdig en marktgericht.
• De pluimveesector geeft er de voorkeur aan de uitvoering van de acties uit het verduurzamingsplan zo veel mogelijk via de diverse organisaties te laten verlopen. Daar is dus geen
aparte werkorganisatie voor ingericht. Wel is er een Stuurgroep Verduurzaming
Pluimveeketen ingesteld die sturing geeft aan de realisatie van de actie en de voortgang
monitort. De voorzitter van Avined zit de stuurgroep voor en is eindverantwoordelijk voor
de realisatie van het verduurzamingsplan.
• Uw voorganger heeft een algemeenverbindendverklaring afgegeven voor de Onderzoeksen innovatieagenda Nederlandse pluimveesector 2021-2027. In dit onderzoeksprogramma
wordt aangesloten op de vier thema’s uit het verduurzamingsplan.
• Een belangrijke opgave voor de pluimveesector is de reductie van fijnstof om onder de
WHO-normen voor luchtkwaliteit te komen. Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) wil de reductie van fijnstof wettelijk vastleggen. Na meerdere overleggen is de sector – als alternatief hiervoor- de mogelijkheid geboden zelf een plan te
maken dat moet leiden tot vergelijkbare gezondheidswinst. Op 30 juni 2021 hebben de
Staatssecretaris van Ienw en de minister van LNV het voorstel van de pluimveesector voor
de aanpak van de reductie van de emissie van fijnstof (PM10) ontvangen. Dat voorstel richt
zich op een generieke aanpak, aangevuld met een specifieke gebiedsgerichte aanpak in de
zogenaamde ‘hotspots’. IenW heeft parallel voorbereidingen getroffen voor aanpassing
van regelgeving voor het geval het plan niet uitvoerbaar blijkt of niet voldoende effect
sorteert. Dat is ook zo naar de Kamer gecommuniceerd. Ambtenaren van IenW en uw
ministerie beraden zich op de inhoud van de door de sector voorgestelde aanpak. Hierbij
wordt in overleg met regionale en lokale overheden onderzocht of en hoe (delen hiervan)
kunnen worden overgenomen. Dit gebeurt in samenhang met voorgenomen fijnstofbeleid
en andere opgaven zoals stikstof. De verwachting is dat IenW en uw ministerie de sector
hier begin 2022 over kunnen informeren.
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Kalversector
• Met de kalversector is geen overeenstemming bereikt over een verduurzamingsplan.
• De kalversector wordt voor een groot deel bepaald door een aantal zogenaamde integraties. Dit zijn bedrijven die verschillende schakels in de productieketen van kalfsvlees
beheren: verzamelen en selecteren van nuchtere kalveren (14-35 dagen oud), opzetten bij
kalverhouders, technische en veterinaire begeleiding, productie van voeders, transport
van kalveren, slachthuizen, vrieshuis en/of verkoop vlees en huiden. De overige 40% van
de kalverhouders staat niet onder contract bij een integratie. Wel betrekken deze vrije
kalvermesters veelal hun voer bij integraties en verkopen ze hun opgefokte kalveren aan
slachterijen van integraties. Van Drie is verreweg de grootste integratie en daarmee een
bepalende speler in de kalversector.
• De kalversector is in de afgelopen 25 jaar met meer dan 50% gegroeid. Dit is mogelijk
omdat voor deze sector geen dier- of fosfaatrechten gelden.
• De kalverhouderij heeft erg te lijden onder de coronacrisis. Door het sluiten van restaurants en bedrijfskantines is de vraag naar kalfsvlees sterk verminderd. Ook voor de
coronacrisis leed de sector onder lage prijzen door overproductie.
• In de kalversector zijn problemen met diergezondheid en daardoor hoge sterftecijfers en
een hoog antibioticagebruik. Dit komt o.a. door de structuur van de sector waarbij
kalveren op jonge leeftijd getransporteerd worden, en in verzamelcentra en bij de
kalverhouder in aanraking komen met kalveren van veel verschillende bedrijven. Hierdoor
is insleep van ziektes groot.
• Er is stevige kritiek op de kalversector vanwege de diergezondheidsproblemen, ook omdat
50% van de kalveren wordt geïmporteerd, en bijna al het vlees wordt geëxporteerd. De
kritiek is dat de toegevoegde waarde voor Nederland daarmee gering is, terwijl hier wel de
overlast wordt veroorzaakt.
• Kort na de verkiezingen heeft het ministerie, als basis voor het debat, een rapport naar de
Kamer gestuurd met verschillende toekomstscenario’s voor de kalversector.
• Nederland heeft zich in Europees verband ingezet voor kortere transporttijden met het
oog op dierenwelzijn. Dit stuit op verzet van o.a. de Ierse kalversector.
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Geitensector
• De geitensector is een relatief kleine en jonge sector. De organisatiekracht is daardoor
beperkt, maar er worden wel stappen gezet. Het Platform Melkgeitenhouderij, een
samenwerking tussen de vakgroep melkgeitenhouderij van LTO Nederland en de
Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO), heeft een sectorplan (Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij) en een implementatieplan vastgesteld.
• Een belangrijk thema daarin is de zorg voor jonge dieren, daarvoor is het plan welzijn
geitenbokjes opgesteld, dat onder andere bestaat uit een benchmark op basis waarvan
slecht scorende geitenhouders een verbeterplan moeten maken.
• Een belangrijk aandachtpunt zijn de effecten op de volksgezondheid. In Nederland wordt
al langere tijd onderzoek gedaan naar relaties tussen veehouderijen en de gezondheid van
omwonenden. De onderzoeksprogramma’s Intensieve Veehouderij & Gezondheid (IVG) en
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) wijzen op een associatie tussen het
wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking.
In de onderzoeksrapporten van VGO-l en VGO-II is deze associatie gevonden op basis van
een epidemiologische analyse van huisartsgegevens in Noord-Brabant en het noorden van
Limburg over de periode 2009-2013. In VGO-III dat gestart is in 2018 wordt deze associatie
nader onderzocht. De eerste deelonderzoeken uit dit derde programma zijn afgerond. De
deelonderzoeken die zich richten op het achterhalen van de oorzaak (patiëntenstudies,
geitenhouders en geitenbedrijven) lopen zeer veel vertraging op door de COVID-19uitbraak. Nu is de prognose van het RIVM dat de resultaten pas eind 2024 komen.
• Resultaten uit VGO-II en het eerste deelrapport van VGO-III zijn voor meerdere provincies
al wel aanleiding geweest om maatregelen in te stellen, zoals een geitenmoratorium. Dit is
gedaan op basis van het voorzorgsprincipe. Het is aannemelijk dat, afhankelijk van de
uitkomsten van nieuwe deelonderzoek, er vanuit (een deel van) de provincies een sterkere
roep komt om landelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een landelijke ‘geitenstop’.

Hierbij kunnen veehouders gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. De innovatiemodule ondersteunt het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe stal- en managementmaatregelen. De investeringsmodules stimuleren een eerste investering in nieuwe brongerichte stalsystemen,
staltechnieken en managementmaatregelen. Dierenwelzijn en brandveiligheid spelen
hierbij ook een belangrijke rol.
• Over de werking van bestaande emissiearme technieken in de praktijk is discussie ontstaan
naar aanleiding van een aantal recent verschenen rapporten. Hierop zijn verschillende
acties in gang gezet, onder andere naar het gebruik van deze technieken in de praktijk.
• Om het innovatieproces verder te versnellen is in 2020 een Taskforce versnelling innovatieproces stalsystemen ingesteld. De aanbevelingen van deze taskforce richten zich op
aanpassen van het wettelijk systeem (sturen op emissiedoelen waarbij de manier van
inrichting van het stalsysteem wordt overgelaten aan veehouders en waarbij ook voer- en
managementmaatregelen kunnen worden toegepast), het optimaliseren van de huidige
regelgeving en werkwijzen met betrekking tot de proefstalprocedure, en het ontwikkelen
van pilots om ervaring op te doen met sensor- en datasystemen.
• Voor de transitie naar een systeem waarbij gestuurd wordt op emissiedoelen wordt een
regieorgaan ingesteld. Bij de inrichting van het regieorgaan wordt ook gekeken naar een
rol voor de speciaal gezant innovatie (ter uitvoering van de motie-Lodders).

Stallen
• De ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen, waarbij alle schadelijke emissies (stikstofemissies, klimaatemissies, fijnstof, geur) in samenhang en brongericht worden teruggebracht, wordt gestimuleerd. Een brongerichte aanpak, waarbij
emissies worden voorkomen door bijvoorbeeld het snel scheiden van mest en urine,
betekent ook een verbetering van het stalklimaat, wat positief is voor zowel mens als dier.
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Dierenwelzijn Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Alle dieren, zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren, moeten soorteigen gedrag
kunnen vertonen en een positieve staat van welzijn kunnen ervaren. Het doel is het waarborgen en verbeteren van dierenwelzijn voor zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren door:
• de dieren die om ons heen leven te beschermen en de dieren zo te houden dat er aan hun
natuurlijke behoefte tegemoet wordt gekomen en ze op de juiste manier verzorgd
worden.
• Bij gezelschapsdieren in te zetten op fysiek en mentaal gezonde sociale dieren.
• (Europese) regelgeving te implementeren, bovenwettelijke maatregelen en (markt)
initiatieven te stimuleren.
• in Europa samen met Duitsland, Denemarken, België en Zweden te werken aan effectieve
beïnvloeding van het Europese dierenwelzijnsbeleid- en regelgeving.
• mondiaal de dierenwelzijnsstandaard te verhogen, o.a. door bewustwording en kennis en
door de Europese normen voor dierenwelzijn te promoten.

ontbreken van investeringsruimte. Om deze situatie te doorbreken zijn structurele wijzigingen in de markt nodig.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Dieren kunnen zichzelf niet beschermen en daar ligt dan ook een taak van de overheid, in de
vorm van bijvoorbeeld wetgeving en voorlichting. Er is toenemende druk uit de samenleving
(en daarmee uit de politiek) om het dierenwelzijn te verbeteren. Deze druk wordt mede
gevoed door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht in de behoeften van dieren. Het
maatschappelijk debat en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten hebben de afgelopen jaren geleid tot aanscherping van regelgeving, waaronder het verbod op deelname van
wilde dieren aan circussen, het verbod op bepaalde ingrepen bij pluimvee en koeien, het
verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden en het voorstel voor de Wet
diermishandeling en dierverwaarlozing.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
De Nederlandse veehouderij staat voor forse opgaven. Naast de inzet die nodig is om de
milieudoelen (onder andere op het gebied van stikstof en klimaat) te realiseren, blijft de
maatschappelijke druk groot om het dierenwelzijn substantieel te verbeteren. Sectoren en
ketenpartijen hebben in 2019 meerjarige verduurzamingsplannen opgesteld waar dierenwelzijn integraal onderdeel van is. Sectoren richten zich in deze plannen voornamelijk op
(noodzakelijke) sectorbrede versterking van het bedrijfsmanagement om welzijn te verbeteren, zoals verbetering van de zorg voor jonge dieren en het voorkomen van hittestress.
Daarnaast zijn (substantiële) verbeteringen aan de houderijsystemen nodig om die conform het uitgangspunt van het nationaal beleid - aan te passen aan de behoeften van het
dier en niet andersom. Hierdoor wordt het ook mogelijk om te stoppen met fysieke ingrepen
(zoals staart-couperen bij biggen). Het is lastig om in de conventionele houderijsystemen te
stoppen met deze ingrepen. Dit zou kunnen leiden tot forse welzijnsproblemen (verwondingen bij dieren). Nieuwe verdienmodellen zijn nodig om deze substantiële verbeteringen
van houderijsystemen te realiseren. Binnen het huidige model van de conventionele
veehouderij (zo veel mogelijk produceren, tegen lage kosten) lukt dat niet, door het
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Dierenwelzijn Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Regelgeving: Wet dieren (en onderliggende Besluiten), Europese regelgeving
(Verordeningen Transport en Doden), Wetboek van Strafrecht (diermishandeling).
• Toezicht en handhaving door de NVWA, Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en
de (dieren)politie.
• We geven subsidies, fiscaal, bijvoorbeeld via de Maatlat Duurzame Veehouderij. Ook
geven we subsidie aan het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en het Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Ook is subsidie verleend voor het opzetten
van een branchevereniging voor organisaties die zich bezighouden met interventiedieren
en voor een platform voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid (Diervizier)
• Private initiatieven: keurmerken en andere marktinitiatieven, zoals het Beter Leven
Keurmerk. Dit keurmerk staat op veel productverpakkingen in Nederlandse supermarkten.
De sterren van het keurmerk geven de consument informatie over de leefomstandigheden
van het dieren.
• Registratiesystemen (I&R) om gezonde en sociale dieren te bevorderen (handel en
fokkerij).
Financieel plaatje
• Op de begroting van LNV staat naast de kosten voor de toezichthouders, circa 3,0 miljoen
euro gereserveerd voor proefdieren, en 3,6 miljoen euro voor het welzijn van gezelschapsen landbouwhuisdieren. Er is ook nog 3 miljoen euro voor de opvang van in bewaring
genomen dieren. Voor de uitvoering van de aangekondigde maatregelen tegen stalbranden is aanvullend budget nodig. De exacte kosten worden momenteel in kaart
gebracht.
Juridische implicaties
• Aanscherping van regelgeving is juridisch mogelijk. Uitgangspunt van kabinet-Rutte III was
om zo min mogelijk “nationale koppen” op EU-regels te zetten om daarmee een gelijk
speelveld tussen producenten in de lidstaten behouden.
• Ondersteuning van veehouders bij het realiseren van substantiële verbeteringen dierenwelzijn moet passen binnen het staatssteunkader.
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Dierenwelzijn Effecten
Via verdere uitvoering van verduurzamingplannen van sectoren en ketenpartijen worden
stappen gezet om dierenwelzijn op bedrijfsniveau te verbeteren. Ook worden mede op basis
van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (maart 2021) verdere stappen
genomen om stalbranden te voorkomen.
Door intensieve samenwerking bereikt Nederland een sterkere beïnvloedingspositie in de
Brusselse besluitvorming over de herziening van de EU-regelgeving. Dat kan leiden tot
verbetering, aanscherping en uitbreiding van een aantal Europese welzijnsvoorschriften.
Een ambitie is dat het houderijsysteem is aangepast aan de behoefte van het dier (en niet
andersom). Structurele (markt)ondersteuning stelt veehouders en ketenpartijen in staat om
houderijsystemen aan te passen aan de behoefte van het dier. Hiermee worden substantiële
welzijnsverbeteringen bereikt.
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Diergezondheid en zoönosen Definiëring
Dierziekten waarvoor (Europese) regels bestaan zijn besmettelijke ziekten die een grote
impact kunnen hebben op de veehouderij, het dierenwelzijn en/of de volksgezondheid en
die niet (volledig) door de dierhouder zelf kunnen worden voorkomen of bestreden. Het
beleid is erop gericht om dergelijke ziekten te voorkomen, een eventuele besmetting zo snel
mogelijk te ontdekken, de verspreiding zo klein mogelijk te houden en de dierziekte zo snel
mogelijk te bestrijden. Het streven is het doden van gezonde, niet-besmette dieren zo veel
mogelijk te voorkomen. De inzet van vaccinatie is hierbij een belangrijk instrument. De
NVWA voert de bestrijding van dierziekten uit.
EU-bestrijdingsplichtige ziekten zijn bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, varkenspest en
vogelgriep. De afgelopen jaren waren er regelmatig besmettingen op pluimveebedrijven en
er is gebleken dat het erg lastig is om insleep van vogelgriep te voorkomen. Was er eerst
sprake van min of meer seizoensgebonden voorkomen van de ziekte, nu lijkt het er op dat
het virus het jaar rond in Nederland bij wilde vogels circuleert. Een andere concrete dreiging
is Afrikaanse varkenspest, die de laatste jaren in steeds meer landen in de wereld is uitgebroken. De dierziekten die recent veel aandacht kregen zijn vogelgriep, Afrikaanse varkenspest (AVP) en SARS-CoV-2 bij nertsen.
Het virus dat vogelgriep veroorzaakt verspreidt zich vooral via wilde vogels. Gebleken is dat
het heel lastig is om besmettingen van gehouden vogels (pluimvee) te voorkomen, hoewel
er veel aandacht is voor hygiënemaatregelen. In de politiek, de sector en dierwelzijnsorganisaties bestaat de wens om vaccinatie mogelijk te maken. De European Food Safety Authority
(EFSA) voert een inventarisatie van werkzame en beschikbare vaccins tegen vogelgriep uit.
Daarnaast werkt LNV aan het mogelijk maken van een proef met vogelgriep vaccins waarvan
experts vermoeden dat deze werkzaam kunnen zijn tegen de vogelgriepvirussen die hier de
laatste jaren circuleren. Met de sectoren en Dierenbescherming worden, in het kader van de
roadmap vogelgriep, acties ondernomen om de kans op uitbraken verder te verkleinen.
Afrikaanse varkenspest verspreidt zich sinds 2014 in Europa. Zowel bij gehouden varkens als
bij wilde zwijnen komen besmettingen voor. In 2018 was er een uitbraak onder wilde zwijnen
in België. België heeft deze uitbraak effectief bestreden en is sinds het najaar van 2020 weer
vrij van Afrikaanse varkenspest. In Duitsland zijn er sinds september 2020 ook besmette
wilde zwijnen gevonden in de (noord-)oostelijke deelstaten. De deelstaten doen hun best de
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ziekte in deze gebieden te bestrijden, maar het aantal gevonden besmette wilde zwijnen
loopt nog altijd gestaag op (de teller staat tot oktober2021 op ruim 2400). Lang bleven de
uitbraken tot de wilde zwijnen beperkt, maar in juli zijn een biologische varkenshouderij en
twee hobbylocaties besmet geraakt en in september een regulier varkensbedrijf.. Er is geen
effectief vaccin beschikbaar. De dreiging wordt ook in Nederland gevoeld en heeft onder
andere geleid tot de Roadmap preventie introductie Afrikaanse varkenspest, met acties om
de kans op een uitbraak in Nederland verder te verkleinen. Verder wordt preventief ingezet
op het verkleinen van populaties wilde zwijnen. Daarvoor zijn de provincies verantwoordelijk, gezien hun rol in het faunabeheer. Bij een besmetting zal echter de verantwoordelijkheid
bij LNV liggen om maatregelen te nemen.
Voor veel ziekten gelden Europese regels, maar Nederland kan een ziekte ook op basis van
nationale regels bestrijden, bijvoorbeeld als de ziekte een gevaar voor de volksgezondheid
oplevert. Zo zijn in het verleden nationale maatregelen getroffen in verband met de
Q-koorts-uitbraken. Zo is bijvoorbeeld de vaccinatieplicht tegen Q-koorts nog altijd van
kracht.
In Nederland werken we met de zoönosestructuur: een humaan-veterinair geïntegreerde
risicoanalyse-structuur voor de eerste signalering van zoönosen (infecties die van dier op
mens kunnen worden overgedragen) tot en met de bestrijding ervan. Binnen deze structuur
vindt samenwerking plaats tussen verschillende veterinaire en humane organisaties waarbij
het ministerie van VWS leidend is en de overleggen voorzit. In de structuur werken humane
en veterinaire experts samen en worden signalen van zoönosen die een probleem kunnen
vormen beoordeeld. Afhankelijk van de ernst van het signaal vindt opschaling plaats binnen
de structuur. Als maatregelen nodig zijn om een zoönose te beheersen of bestrijden vindt
oordeelsvorming plaats, waarbij het volksgezondheidsbelang altijd leidend is. De maatregelen worden getroffen in overleg tussen LNV en VWS. Maatregelen ten aanzien van dieren
worden door de minister van LNV getroffen op basis van de Wet dieren. Naar aanleiding van
de COVID-19 pandemie is het onderwerp zoönosen nog nadrukkelijker op de maatschappelijke en politieke agenda gekomen. Om te bezien wat nodig is om het ontstaan én de
verdere verspreiding van zoönosen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen hebben
VWS en LNV een expertgroep zoönosen gevraagd om in beeld te brengen wat nodig is om
het risico op het ontstaan van zoönosen zo veel mogelijk te verkleinen. De expertgroep heeft
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in juli 2021 haar rapport opgeleverd (Zoönosen in het vizier, Commissie Bekedam). Op basis
van de aanbevelingen van deze expertgroep en de evaluatie van de uitbraak van SARS-CoV-2
bij nertsen zal een meerjarig plan van aanpak worden opgesteld voor de versterking van het
reeds bestaande zoönosenbeleid. Daarnaast worden de mogelijkheden van onderzoek,
input aan en ondersteunen van relevante internationale organisaties bekeken en wordt er
naar ontwikkelingssamenwerking gekeken.

Diergezondheid en zoönosen

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

150

Diergezondheid en zoönosen Instrumentarium
De meeste regels voor dierziekten vloeien rechtstreeks voort of zijn gebaseerd op de
Europese diergezondheidsverordening. Deze Animal Health Regulation (AHR) is op 21 april
2021 van toepassing geworden in de gehele EU. De verordening wordt uitgevoerd in en op
basis van de Wet dieren. In aanvulling op de Europese regels zijn er nationale regels voor de
preventie, bewaking en bestrijding van dierziekten, veelal gemotiveerd vanuit de unieke
Nederlandse situatie waar op een relatief klein oppervlak veel dieren worden gehouden. De
regels bieden een grondslag voor het nemen van een breed palet aan mogelijke maatregelen. Indien er voor een nieuwe ziekte maatregelen genomen moeten worden, kan de
ziekte snel in een ministeriële regeling aangewezen worden. Veehouders en dierenartsen zijn
verplicht bij de NVWA melding te doen van een verdenking van besmetting van dieren met
een aangewezen dierziekte. De NVWA informeert de Chief Veterinary Officer (CVO) van LNV.
De minister wordt, afhankelijk van de ernst van een verdenking, direct door de CVO
geïnformeerd.
Indien er na laboratoriumonderzoek sprake blijkt te zijn van een daadwerkelijke besmetting
wordt de besluitvorming door middel van de departementale crisisstructuur voorbereid. In
het Departementaal Beleidsteam wordt, onder voorzitterschap van de DG Agro, besloten
over de te nemen maatregelen. In geval van een zoönose werken VWS en LNV in de gezamenlijke zoönosestructuur onder voorzitterschap van VWS. De besluitvorming is dan in een
Gemeenschappelijk Beleidsteam.
De kosten voor preventie en bestrijding van dierziekten worden betaald uit het
Diergezondheidsfonds (DGF), een apart begrotingsfonds van LNV. De middelen in het fonds
komen uit de LNV-begroting, Europese cofinanciering en heffingen bij houders van varkens,
runderen, schapen, geiten en pluimvee. De kosten voor de bestrijding van dierziekten
worden, tot een bepaald plafondbedrag, voor 100% door de sector(en) die bijdragen
betaald. De afspraken over de verdeling van de kosten zijn opgenomen in een convenant
met die sectoren. Indien er kosten gemaakt worden voor een ziekte waar geen afspraken
over gemaakt zijn of in een sector die niet bijdraagt, wordt dit betaald uit de LNV-bijdrage
aan het Diergezondheidsfonds.
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Diergezondheid en zoönosen Effecten
Bij een zoönose zijn er potentieel grote gevolgen voor de volksgezondheid en de maatschappij als geheel, maar ook ziekten die alleen gevaarlijk voor dieren zijn kunnen grote
gevolgen hebben. Een uitbraak heeft meestal direct gevolgen voor de houder wiens bedrijf
besmet is geraakt, en heeft daarnaast ook gevolgen voor houders van niet-besmette
bedrijven. Vanwege belemmeringen in de handel in dieren en dierlijke producten zijn er
aanzienlijke economische effecten voor de betrokken sector. De gevolgen voor de houder
van de besmette dieren zijn eveneens groot. Als de dieren gedood en vernietigd worden
heeft dat naast economische ook emotionele effecten. Een houder krijgt een tegemoetkoming in de schade voor de directe kosten. De geruimde dieren worden vergoed voor de
marktwaarde. Na een uitbraak kan een bedrijf een bepaalde periode geen dieren aan- en
afvoeren, waardoor hij inkomsten mist. Deze gevolgschade wordt niet vergoed en tot het
ondernemersrisico gerekend.
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SARS-CoV-2 in nertsen / Verbod op de nertsenhouderij Instrumentarium
Nadeelcompensatieregeling
• In de Wet verbod pelsdierhouderij is bepaald dat nadeelcompensatie wordt toegekend
aan pelsdierhouders voor schade die het rechtstreekse gevolg is van de vervroegde
beëindiging en voor zover deze buiten het normaal maatschappelijk risico (15%) valt. Op 4
februari 2021 trad de Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij in
werking, op grond waarvan pelsdierhouders recht hebben op een vergoeding voor:
1. inkomensschade, gebaseerd op het aantal rechtens te houden fokteven;
2. de benodigde periode om vervangende arbeid te vinden, op basis van het aantal fte
aan meewerkende ondernemers;
3. de transitiekosten van werknemers;
4. de waardevermindering van fokteven in verband met het vervoersverbod; en
5. overige kosten: wettelijke rente en kosten voor het inschakelen van een adviseur.
• Pelsdierhouders konden een aanvraag indienen bij RVO vanaf 1 maart tot eind augustus
2021. 147 ondernemers hebben nadeelcompensatieaanvragen ingediend voor in totaal 180
locaties. Het merendeel van de aanvragen is definitief vastgesteld. Bij 31 aanvragen
worden extra controles uitgevoerd door externe deskundigen ten aanzien van het aantal
meewerkende ondernemers. Dit is bijvoorbeeld het geval vanwege complexe
bedrijfsstructuren.
• Voor nadeelcompensatie is een budget van € 150 miljoen gereserveerd, € 130 miljoen
programmageld en € 20 miljoen voor uitvoeringskosten. De meest actuele raming van
RVO voorziet in een overschrijding van het programmabudget met €12,6 miljoen. Dit
wordt opgevangen door onderuitputting op het uitvoeringsbudget. Op dit moment zijn
nog niet alle aanvragen volledig beoordeeld. De afronding van de beoordelingen en
bezwaar- en beroepsprocedures kunnen leiden tot extra uitgaven.
Flankerend beleid
• Naast het budget voor nadeelcompensatie is er in totaal € 36 miljoen beschikbaar gesteld
voor flankerende maatregelen voor de pelsdierhouderij. Hieronder valt de subsidieregeling sloop- en ombouwkosten. Doelstellingen van deze subsidieregeling zijn ondersteuning bij de doorstart van ondernemers en tegengaan van verrommeling van het
landschap.

SARS-CoV-2 in nertsen / Verbod op de nertsenhouderij
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• Na aankondiging van het vervroegde verbod moest de subsidieregeling worden aangepast. Het staatssteunkader waarop de subsidieregeling gebaseerd was, was niet meer
toereikend voor de rechtvaardiging van sloopsubsidies omdat hiervoor een vrijwillige
tegenprestatie vereist was. Die vrijwillige tegenprestatie kon niet meer plaatsvinden nu de
sluiting van pelsdierhouderijen al wettelijk plaatsvond. Sinds de aanpassing van de
subsidieregeling wordt voor sloopsubsidies gebruik gemaakt van het Tijdelijke Covidsteunkader. De aanvraagmodule werd op 8 juli 2021 geopend bij RVO. De einddatum voor
het indienen van sloopsubsidies, ingegeven door het aangepaste steunkader, is
verstreken. Op 1 november 2021 zijn er voor 157 ondernemingen sloop- en/of ombouwsubsidieaanvragen ingediend voor in totaal 176 locaties. De aanvragen voor ombouwsubsidies kunnen tot eind 2023 ingediend worden.
• Ook valt onder het flankerend beleid het Sociaal Economisch Plan, dat uitgevoerd wordt
door de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierenhouders (NFE) en LTO Nederland. Het
plan richt zich op advisering, kennisoverdracht, omscholing, beroepsopleidingen en
voorlichting. Vanaf mei 2020 tot en met september 2021 zijn ruim 500 aanvragen van
pelsdierhouders door de NFE goedgekeurd. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te
doen, bereiden pelsdierhouders zich voor op het vinden van een baan of de doorstart naar
een nieuwe onderneming.
• Tegemoetkoming in pensioenvoorziening: op grond van de wet is de minister bevoegd om
pelsdierhouders van 55 jaar of ouder een tegemoetkoming te verlenen bij onbillijkheden
van overwegende aard die zich als gevolg van het verbod in de pensioenvoorziening
voordoen (discretionaire bevoegdheid). Dit wordt nader uitgewerkt en hierover zal begin
2022 over gecommuniceerd worden op de website van RVO.
Internationale inzet:
• In navolging van de besmettingen van nertsen met SARS-CoV-2 op nertsenhouderijen is
het onderwerp op verzoek van Nederland en Denemarken op verschillende internationale
agenda’s gezet. Het is besproken door de Chief Veterinary Officers en bij de Landbouw- en
Visserijraad (Kamerstuk 28286 nr. 1138). Ook is het door de Europese Gezondheidsraad
besproken en is de Europese Commissie gevraagd om een “One Health”-benadering van
de aanpak van SARS-CoV-2 op nertsenhouderijen. Sinds het voorjaar van 2021 wordt
SARS-CoV-2 in nertsen door de Europese lidstaten als Emerging Disease (opkomende ziekte)
bij de Europese Commissie gemeld. Daarnaast heeft de Europese Commissie een opzet
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gemaakt voor een gezamenlijk monitoringsprogramma. Een geharmoniseerde bestrijding
is vooralsnog niet gerealiseerd.
• Op 28 juni 2021 hebben Nederland en Oostenrijk de pelsdierhouderij onder any other
business in de Landbouw- en Visserijraad geagendeerd. Samen met de medeondertekenende lidstaten van een information note werd bij de Commissie de wens tot aansturing op
een permanent verbod op de pelsdierhouderij neergelegd. De onderliggende argumentatie daarbij centreerde om dierenwelzijn, ethiek en risico’s voor de volks- en
diergezondheid.
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Antibiotica Definiëring
Samen met veehouders en dierenartsen wordt al jaren ingezet op reductie en het zorgvuldig
gebruik van antibiotica. Dit beleid is een effectieve manier om vermindering van antibioticaresistentie te bereiken in de dierhouderij. Antibioticaresistentie is een risico voor de gezondheid van mens en dier. Dit is de reden dat het antibioticumbeleid samen met VWS wordt
vormgegeven. Het beleid heeft in de periode 2009–2020 geleid tot een vermindering van het
antibioticumgebruik in de dierhouderij met 69,0%. Als gevolg van de reductie en het
zorgvuldig gebruik van antibiotica zijn de resistentieniveaus in de dierhouderij in Nederland
sinds 2009 substantieel gedaald. Het beleid richtte zich in de beginjaren vooral op transparantie van gebruik (door de verplichting van gebruiksregistratie wordt in beeld gebracht hoe
de veehouder en veehouderijsector ervoor staan door middel van benchmarking) en op het
versterken van de positie van de dierenarts (waarbij een veehouder slechts met één dierenarts een contract kon aangaan en een bedrijfsgezondheidsplan moest schrijven). Inmiddels is
dit staande beleid aangevuld met een focus op hooggebruikende bedrijven en hooggebruikende diersectoren, het verbeteren van de diergezondheid en gedragsverandering door
middel van bijvoorbeeld coaching. Want ondanks de enorme prestatie van 69,0% vermindering zijn er nog steeds bedrijven en sectoren waar het beter moet. Omdat antibioticaresistentie een grensoverschrijdend probleem is, zet Nederland zich in om de problematiek
internationaal te (blijven) agenderen en heeft Nederland ondersteunende twinningprojecten
met o.a. Indonesië en Curaçao.
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Antibiotica Instrumentarium
Nationaal
Een deel van het antibioticumbeleid, de verplichting tot registratie van antibioticumgebruik
bijvoorbeeld, is vastgelegd in de Wet dieren. Een ander gedeelte van het beleid wordt privaat
vormgegeven in o.a. sectorale kwaliteitssystemen. De onafhankelijke Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit analyseert deze gegevens en stelt private benchmarkwaardes
voor zorgvuldig gebruik van antibiotica op (met als doel verlagen van het gebruik).
Veehouders die boven de door de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit vastgestelde norm
voor veelgebruik (het “rode gebied”) zitten, moeten - op last van het sectorale kwaliteitssysteem - in overleg met hun dierenarts actie ondernemen om het gebruik zo snel mogelijk
te verminderen. Daarnaast vinden er in Nederland meerjarige onderzoeken plaats om het
resistentieniveau bij dieren in Nederland te monitoren. Dat is deels uitvoering van Europese
regelgeving (verplichte rapportage). De monitoring van resistentie is een voortdurende
verantwoordelijkheid van de overheid gezien het belang voor de volksgezondheid. Het
volgen van de ontwikkelingen in de veehouderij heeft een signaleringsfunctie, die hierin zeer
belangrijk is. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waaruit
blijkt dat deze monitoring van belang is.
De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit rapporteert sinds 2011 het antibioticumgebruik in
de veehouderij. De stichting wordt voor 50% door de sectoren en dierenartsen betaald en
voor 50% door LNV. De monitoringstrajecten worden door LNV betaald, met een kleine
cofinanciering uit de EU. Tevens lopen er projecten op het gebied van antibioticumrichtlijnen, -formularia, voorschrijfgedrag van dierenartsen, alternatieven, onderzoek naar
gedragscomponenten en wordt het beleid internationaal uitgedragen.
Internationaal
Op 28 januari 2022 wordt de nieuwe Europese verordening diergeneesmiddelen ((EU)
nr.2019/6) van toepassing. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanpassing van de
nationale wetgeving om de verordening goed uit te kunnen voeren. Deze nieuwe verordening bevat maatregelen om het gebruik van antimicrobiële middelen in de hele Unie te
beperken. Hierdoor ontstaat een basisharmonisatie in de EU en tegelijkertijd is er voor
lidstaten ruimte om beleid nationaal vorm te geven. Het Nederlandse beleid ten aanzien van
het beperken van het gebruik van antibiotica kan dus behouden blijven.
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Antibiotica Effecten
In de afgelopen jaren is het antibioticumgebruik gereduceerd en is de antibioticaresistentie
afgenomen in de veehouderij. Dit toont aan dat het reduceren van gebruik een positief effect
heeft op antibioticaresistentie. Naast reductie is prudent gebruik voor de ontwikkeling van
resistentie van belang. Antibioticaresistentie in het algemeen en (nieuwe) resistentiepatronen in het bijzonder kunnen grote gevolgen hebben voor mens en dier. Het wordt wel de
‘silent crisis’ genoemd. Laag en verantwoord gebruik van antibiotica vraagt iets van alle
betrokkenen, bijvoorbeeld in gedrag, systeem en management (stalinrichting en bioveiligheid etc.).
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Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur Definiëring
• De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld en het wordt er nog
drukker. Het is een waardevol en kwetsbaar ecosysteem en een bron van voedsel voor
mens en dier. Het heeft daarnaast grote economische betekenis. Daarnaast is de Noordzee
belangrijk voor de leefbaarheid van kustgebieden en visserijregio’s.
• De maatschappelijke wens om de Noordzee verder en intensiever te benutten neemt
steeds verder toe. Nu al vraagt het mariene ecosysteem om herstel en een extra inspanning voor bescherming.
• Klimaatdoelen en de energietransitie met de massieve uitrol van windenergie op zee
vraagt om een nadrukkelijke afstemming tussen windenergie op zee en ander gebruik en
in samenhang met behoud- en herstelopgaven voor de Noordzeenatuur. Daarin kunnen
ook kansen voor natuurinclusief bouwen van windparken en herstel van biodiversiteit
worden verzilverd.
• Uitwerken en uitvoeren van maatregelen voor soortenbescherming en natuurherstel die
bijdragen aan de verbetering van de staat van instandhouding van mariene soorten en
habitattypen (Natura 2000). Hiermee wordt niet alleen de natuur versterkt, maar ontstaat
ook ecologische ruimte voor gebruiksfuncties (waaronder windenergie op zee).
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Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• In beleidsmatig en juridisch opzicht is het Noordzeebeleid gebaseerd op beleidsontwikkeling op mondiaal, regionaal en Europees niveau waaronder Sustainable Development Goal
14 dat zich richt op het leven in het water, en de ecosysteembenadering die al eerder in
diverse verdragen en Europese richtlijnen is vastgelegd (Biodiversiteitsverdrag van de
Verenigde Naties, OSPAR,
• In het Programma Noordzee 2022-2027 worden de kaders vastgesteld voor het ruimtegebruik op de Noordzee. Het programma Noordzee gaat over het duurzaam beheer van de
Noordzee en het bereiken van een goede milieutoestand. De afspraken hierin volgen uit
de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning, de
Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
• Onder het programma Noordzee wordt onder andere gewerkt aan een plan van aanpak
soortenbescherming en natuurherstel. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de terugkeer en
het herstel van biogene riffen, waaronder platte-oesterbanken en het verbeteren van de
staat van instandhouding van mariene soorten en habitattypen (Natura 2000).
• In het Programma Noordzee zijn ook de afspraken van het Noordzeeakkoord opgenomen,
waaronder die voor de beschermde gebieden. In het Noordzeeakkoord is voorzien in
financiële middelen om uitvoering te geven aan deze afspraken. In reactie op een ingebrekestelling op het toezicht bij aanlanding, transport en traceerbaarheid van vis en visproducten, is de capaciteit van de NVWA uitgebreid. De komende jaren blijft de capaciteit van
de NVWA punt van aandacht bij de uitwerking van de hierboven genoemde afspraken.
IenW heeft het voortouw in communicatie als coördinerend departement voor het
integrale Noordzeebeleid en -beheer. Hiernaast is het voor LNV van belang het eigen
netwerk goed te onderhouden en een balans te borgen tussen de belangen van ngo’s en
visserijpartijen.

• Van deze 200 miljoen euro is de minister van LNV verantwoordelijk voor de inzet van de
middelen uit het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (45 miljoen euro), de
nationale middelen voor visserij (84 miljoen euro) en de middelen voor de NVWA (14
miljoen euro).
• Uitgangspunt is dat de dekking van de ‘gevolgkosten’ van de verdere uitrol van wind op
zee voor herstel en behoud van het Noordzee-ecosysteem en mitigerende maatregelen
voor de visserijsector en visserijgemeenschappen zijn overeengekomen bij de definitieve
vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 in maart 2022.
• Uit de Brexit Adjustment Reserve komen middelen beschikbaar voor een sanering,
stilligregeling en liquiditeitsregeling
Juridische implicaties
Voor veel besluiten die in het kader van het Noordzeeakkoord zullen worden genomen staan
de reguliere juridische bezwaar- en beroepsprocedures open. Belangrijk is dat de besteding
van middelen voor de visserij moet voldoen aan de staatssteunregels.

Financieel plaatje
• Het kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een totaal transitiebedrag
van 200 miljoen euro tot en met 2030 beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor verduurzaming van de visserij (119 miljoen euro), voor natuurherstel, monitoring en onderzoek (55
miljoen euro), voor de veilige doorvaart van de aan te leggen windparken (12 miljoen
euro), en voor extra handhaving door de NVWA (14 miljoen euro).
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Noordzeeakkoord, Kottervisie en Noordzeenatuur Effecten
• Het Noordzeeakkoord legt de basis voor de drie grote transities op de Noordzee ten
behoeve van een duurzame en toekomstbestendige Noordzee.
• Beoogde effecten zijn o.a. herstel en behoud van het Noordzee-ecosysteem, behalen van
natuur- en milieudoelen (KRM, KRW, VR/HR), aanpassing van de visserijsector en visserijgemeenschappen zodat een kleinere, duurzamere maar wel rendabele sector overblijft en
het multifunctioneel medegebruik in windparken wordt geoptimaliseerd. Doel van de
inzet van de middelen uit het Brexit Adjustment Reserve is een economisch weerbare
sector na Brexit. Enerzijds door het herstellen van de balans tussen vangstcapaciteit en
quotum, anderzijds door visserijbedrijven via liquiditeitssteun en een stilligregeling de
mogelijkheid te bieden zich aan te passen aan de situatie waarin structureel minder
quotum beschikbaar is.
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IJsselmeervisserij Definiëring
Huidige ambitie
• Komen tot “een economisch rendabele en duurzame beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die passend is bij de ontwikkelingen in draagkracht van het watersysteem
IJsselmeergebied”. Herstructurering van de visserijsector is hiertoe een noodzakelijke stap.
Huidige situatie / problematiek
Inhoudelijk
• Hoofdprobleem is overbevissing van vier schubvisbestanden (snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem). Dit resulteert in een onnatuurlijke omvang, samenstelling en populatieopbouw op basis van de doelstellingen van de Visserijwet, de Kaderrichtlijn Water en de
Wet Natuurbescherming.
• De wetenschap geeft aan dat fors ingrijpen in visserijonttrekking noodzakelijk is. Eerst
moeten de bestanden zich herstellen, daarna moet visserijbeheer gericht worden op
maximaal duurzame vangst.
• Herstel van visbestanden is alleen mogelijk met minder actieve vissers in combinatie met
sturing op vangsten. Dit vraagt om een aanpassing van wet- en regelgeving.
Politiek
• In de Tweede Kamer is belangstelling voor dit dossier, focus ligt bij voortgang en voorgenomen visserijbeperkende maatregelen. In het bijzonder SGP, CDA, BBB en D66 volgen het
dossier intensief. De SGP heeft de IJsselmeervisserij in het verkiezingsprogramma staan:
“Er moet voldoende ruimte blijven voor visserij op het IJsselmeer, gebaseerd op goed
onderzoek van de visstand”.
• Er moet ook politieke aandacht zijn voor de cultuurhistorische kant van de
IJsselmeervisserij.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen
• Rechtvaardiging volgt uit het belang van een duurzame en doelmatige visserij
(Visserijwet).
• Visserijbeheer gericht op herstel van de schubvisbestanden waardoor een economisch
rendabele visserij mogelijk blijft en tegelijkertijd bijgedragen wordt aan realisatie van de
doelstellingen van Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 (alle drie publieke belangen).
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IJsselmeervisserij Instrumentarium
Instrumenten
• Beheerstelsel (beperkende en stimulerende maatregelen)
Financiën
• Voor sanering en flankerende maatregelen is in totaal 9,2 miljoen euro beschikbaar
(vastgelegd in Bestuurlijke Overeenkomst)
- Het LNV-deel bedraagt 7,1 miljoen euro (begroot voor 2022): 5 miljoen euro voor
Regiodeal Noordelijk Flevoland (toegezegd aan Provincie Flevoland) plus 2,1 miljoen
euro op de LNV-begroting.
- IenW en de provincies Noord-Holland en Fryslân staan garant voor 2,1 miljoen euro.
• Per jaar (vanaf 2021) is er een aanvullend onderzoeksbudget van ca. 400 duizend euro,
geoormerkt voor onderzoek naar bestanden van snoekbaars, baars, blankvoorn en
brasem.
Juridische implicaties
• Om het doel te realiseren moet de visserijwet- en regelgeving worden gewijzigd. Daarmee
komt er een juridische borging voor de voorgenomen aanvullende verplichtingen.
• De saneringsregeling (voor de herstructurering/vermindering van het aantal actieve
vissers) moet voor akkoord worden voorgelegd bij de Europese Commissie, vanwege de
staatssteuntoets.
• Individuele vissers kunnen naar de rechter stappen om vergunningen of maatregelen aan
te vechten die zijn ingetrokken of juist tot stand komen door gewijzigde wet- en regelgeving. Ook is er een potentiële rechtsgang vanuit natuurgeoriënteerde maatschappelijke
partijen.
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IJsselmeervisserij Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen
• Korte termijn:
- Een grote impact op de visserijsector als geheel (inclusief keten) en visserijbedrijven
afzonderlijk: alleen als het aantal actieve visserijbedrijven vermindert, kan de doelstelling bereikt worden.
• Lange termijn:
- Visserij: ruimte voor kleinere, economisch rendabele en duurzame IJsselmeervisserij;
- Natuur: positief effect op het ecosysteem, in het bijzonder de commercieel beviste
visbestanden (ook belang visserij), maar ook op de visetende vogels (beschermd op
grond van Wet natuurbescherming).
Vereist proces
1. Overeenstemming over totale maatregelenpakket. Indien niet haalbaar, dan eigen lijn
kiezen en uitvoeren.
2. Akkoord Europese Commissie op de saneringsregeling (staatssteuntoets).
3. Openstelling vrijwillige saneringsregeling.
4. Eventueel gedwongen vervolgstap: generieke visserijbeperkende maatregel of
gedwongen uitkoop.
5. (Parallel:) Beheerstelsel aanpassen door wijziging visserijwet- en regelgeving.
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Garnalenvisserij Instrumentarium
Toekomstperspectief garnalenvisserij
De minister van LNV heeft toegezegd te gaan werken aan een toekomstperspectief voor de
garnalenvisserij. Voor dit toekomstperspectief wordt in samenwerking met de sector en
natuurorganisaties gekeken welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een meer
toekomstbestendige garnalensector. O.a. het internationaal level playing field, mogelijke
uitkoop en daaraan verbonden sluiting van gebieden en de wens om meer te reguleren zijn
belangrijke aandachtspunten. Deze toekomstvisie wordt medio 2022 naar de Kamer
gestuurd.
Black Box systemen
Een goed functionerend en fraudebestendig blackboxsysteem (een soort tachograaf voor
vissersvaartuigen) is een voorwaarde om de publieke en private controles op de garnalenvisserij efficiënter en effectiever te laten verlopen. In een door de NVWA in 2019 uitgevoerde
audit is gebleken dat de blackboxsystemen die nu in gebruik zijn niet voldoende betrouwbaar functioneren om te constateren of een visser daadwerkelijk vist. Medio 2019 is daarom
een technisch verbetertraject (met NEN-normering) voor de black box gestart zodat alle
garnalenvissersschepen uitgerust worden met een goed functionerend blackbox systeem
waarmee plaatsbepaling/visserij-activiteit, visuren en (mogelijk later) motorvermogen
gemonitord worden. Oplevering hiervan is in2022 voorzien. Hiermee zal de sector tijdig
kunnen bijsturen zodat in de toekomst overschrijding van het maximaal toegestane aantal
visuren wordt voorkomen.
Vergunningverlening in Natura 2000-gebieden
De huidige Wet Natuurbeschermingsvergunningen lopen tot eind 2022. Bij de nieuwe
vergunningaanvraag/vergunningverlening speelt ook de stikstofproblematiek, deze is echter
mogelijk niet voor eind 2022 opgelost. De sector komt hiervoor met een plan. Daarnaast
moet de nieuwe vergunning worden gezien in het licht van het te ontwikkelen toekomstperspectief van de garnalensector.
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Waddenzee Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De ambitie is om enerzijds de natuur van de Waddenzee te verbeteren en anderzijds de
economische ontwikkeling verder te verduurzamen en de energieopgaven (uit het
Klimaatakkoord) in te passen in de kwetsbare natuur van de Waddenzee. Evenwel, de
duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee staat steeds meer onder druk.
Recente voorbeelden zijn de discussies rondom de aanlanding van stroomkabels door het
Waddengebied, het ‘Hand aan de Kraan’-principe, de voorgenomen gaswinning bij Ternaard
en de ramp met de MSC Zoe. Op de langere termijn zijn er de mogelijke effecten van het
klimaat/de zeespiegelstijging. Tevens is er een forse opgave om de Natura 2000-doelen te
behalen. Om meer aan de voorkant richting te geven aan (toekomstige) ontwikkelingen zal
LNV een Beleidskader Natuur opstellen waarbij de hoofddoelstelling van de Waddenzee
leidend is.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
Zie kopje “gevoeligheden”.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Natuurherstel en verduurzaming van economisch medegebruik gaan niet vanzelf. Dit vergt
een actieve rol van de (rijks)overheid, samen met belanghebbenden en andere betrokken
partijen.
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Waddenzee Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Inzet wordt gepleegd via beleid, waaronder het op te stellen Uitvoeringsprogramma (bij de
Agenda), inzet van kennis en onderzoek, vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming en financiële ondersteuning door projectfinanciering van bijvoorbeeld het
mosselconvenant en het convenant Viswad voor de garnalenvisserij (onder meer LNV/
DGNVLG, het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds en het provinciale
Waddenfonds).
Toezicht en handhaving op natuur en visserij vindt plaats door de Waddenunit (onderdeel
van LNV/DGNVLG). Verdergaande samenwerking via de Beheerautoriteit Waddenzee (apart
fiche).
Financieel plaatje
Bestedingenplan van circa 2 miljoen euro per jaar (exclusief de Waddenunit).
Juridische implicaties
Geen specifieke.

Waddenzee
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Waddenzee Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Door de PAGW, convenantafspraken en het op te stellen Beleidskader Natuur wordt natuur
versterkt. Op basis van vrijwilligheid bij de vissers (in samenhang met gebiedssluiting).
Effecten van economische activiteiten op de (Waddenzee)natuur worden via het vergunningverleningstraject “afgedekt”. Voor de uitwerking aanlanding energiekabels wordt er
door EZK een programma gestart waarbij de ecologische effecten nadrukkelijk in worden
meegenomen.
Vereist proces
Elk van de bovengenoemde trajecten kennen hun eigen proces. Belangenpartijen en
medeoverheden zijn en worden betrokken bij de uitwerking van de diverse trajecten.

Waddenzee

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

167

Beheerautoriteit Waddenzee Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Middels het op te stellen Integraal Beheerplan Waddenzee het natuur-, vis- en waterbeheer
verbeteren en de samenwerking van de beheerders en de opdrachtgevers te versterken ten
gunste van de natuurkwaliteit van de Waddenzee. In maart 2021 heeft de minister van LNV
mede namens de minister van IenW het eerste jaarplan van de Beheerautoriteit Waddenzee
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De beheerders staan voor de taak om dit jaar onder regie van de Beheerautoriteit
Waddenzee een start te maken met het vullen van het Integraal Beheerplan Waddenzee en
het werkend maken ervan. In 2022 en 2023 zal hier verder aan gewerkt worden. Eind 2023 is
er een volledig werkend Integraal Beheerplan Waddenzee.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Uit onderzoek (in opdracht van IenW en LNV in 2018 en eerder door de Algemene
Rekenkamer in 2013) is gebleken dat het behoud van de natuur in de Waddenzee redelijk op
orde is, maar dat het herstel en de ontwikkeling van de natuur niet van de grond komen. Met
de komst van de Beheerautoriteit Waddenzee dient een impuls te worden gegeven aan
samenwerking in het beheer ten gunste van de natuur. Daarnaast investeren het Rijk en de
Waddenprovincies de komende jaren verder in het herstel van de natuur in de Waddenzee en
het duurzaam medegebruik.
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Beheerautoriteit Waddenzee Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
De Beheerautoriteit Waddenzee beschikt zelf niet over instrumenten. De Beheerautoriteit
Waddenzee (opdrachtgevers en de twee directeuren) beschikt over een beperkt werkbudget
en is ondergebracht bij het ministerie van LNV, het DGNVLG.
Financieel plaatje
De middelen voor de Beheerautoriteit Waddenzee voor de jaren 2020 t/m 2023 zijn geoormerkt in het Deltafonds (afspraak LNV en IenW) en komen in tranches jaarlijks beschikbaar
ten gunste van de LNV-begroting en bedragen in totaal 3,2 miljoen euro (afgerond). Deze
middelen komen uit de natuur- en waterenveloppe van het kabinet-Rutte III. Voor de
periode na 2023 is er nog geen financiële dekking voor de BAW.
Juridische implicaties
Geen. De afspraken met betrekking tot de Beheerautoriteit Waddenzee zijn vastgelegd in de
Bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee door de vijf opdrachtgevers. De
Beheerautoriteit Waddenzee is voor onbepaalde tijd ingesteld.

Beheerautoriteit Waddenzee
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Beheerautoriteit Waddenzee Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
De Beheerautoriteit Waddenzee treedt niet in de bevoegdheden van de overheden en/of de
beheerders. Beheerders en opdrachtgevers zullen op vrijwillige basis keuzes moeten maken
om beter samen te werken en zullen daarmee efficiency en een verbetering van de kwaliteit
bereiken in het beheer. Aanvullend kunnen knelpunten gesignaleerd worden door partijen
en kan in het opdrachtgeversoverleg besloten worden tot interventie.
Vereist proces
De opdrachtgevers van de Beheerautoriteit Waddenzee, de twee directeuren en het
Beheerderscollectief dragen zorg voor een beter beheer van de Waddenzee. DG NVLG is
voorzitter van het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit.
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Landelijk Gebied Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• De ambitie is om de huidige verplichtingen die internationaal en in nationale regelgeving
zijn vastgelegd in het landelijk gebied alsmede opgaven uit het regeerakkoord te
realiseren.
• Tegelijk is de ambitie om via een gebiedsgerichte aanpak vanuit het oogpunt van de
mensen die wonen, werken en recreëren in het landelijk gebied (brede welvaart) stappen
te zetten in het veranderen van de landbouw (met oog voor stoppers en blijvers) en
natuur/groen.
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Landelijk Gebied Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Gebiedsgericht werken betekent vooral het gecombineerd inzetten van bestuurlijke
afspraken (met afzonderlijke provincies en inliggende waterschappen en gemeenten), met
sturing met specifieke uitkeringen en met instrumenten uit de omgevingswet.
Verder is breed het besef aanwezig dat sturing via grondmobiliteit nodig is. Sinds 2020 wordt
gewerkt aan een meer actievere rol vanuit het Rijk op dit terrein, onder meer op grond van
het uitvoeren van de motie Pilot grondfonds stikstofaanpak (aangenomen in het kader van
de behandeling van de Wet stikstof en natuur). Voor het opkopen van grond die vrijkomt
door boeren die in het kader van de stikstofaanpak hun dierrechten verkopen wordt gewerkt
aan een leenfaciliteit van €100miljoen en is en is 30 miljoen gereserveerd voor risico’s en
afwaardering.
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Landelijk Gebied Effecten
Beoogd wordt om door de samenhangende, gebiedsspecifieke werkwijze en de samenwerking tussen de vier overheden en met private partijen te komen tot het zoveel mogelijk in
synergie realiseren van maatschappelijke opgaven.
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Regiodeals Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• Verder ten uitvoer brengen van bestaande Regio Deals om regionale opgaven aan te
pakken en daarmee de brede welvaart in heel Nederland te bevorderen.
• Bevorderen van de samenwerking tussen Rijk en regio op een integrale wijze.
• Door het aanpakken van regionale opgaven, die bijdragen aan de brede welvaart, tevens
bijdragen aan het herstel van vertrouwen van burgers en bedrijven in het openbaar
bestuur.
• Het doelmatig en doeltreffend inzetten van de middelen uit de Regio Envelop.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• De aanpak van regionale verschillen, het sturen op brede welvaart en de gebiedsgerichte
aanpak van grote maatschappelijke opgaven vereisen in toenemende mate gelijkwaardige
en integrale samenwerking tussen Rijk en regio.
• Brede welvaartsverschillen tussen de regio’s nemen toe.
• De integrale aanpak biedt meerwaarde voor de aanpak van regionale opgaven en nationale opgaven die regionaal maatwerk vereisen. Het concept ‘brede welvaart’ helpt om de
vaak complexe maatschappelijke opgaven in de regio integraal aan te pakken.
• Een herkenbare inzet van het Rijk (ook financieel) richting regio’s is nodig om de “kloof”
tussen Den Haag en de inwoners in stad en land te helpen overbruggen.
De lerende aanpak en het bottom-up-karakter sluiten goed aan bij de regionale behoefte en
geeft het Rijk daarnaast ook inzicht in wat waar nodig is en werkt. In feite is hiermee een
vernieuwende manier van samenwerken ontstaan, aansluitend bij de opgaven. Dit was
zonder de Regio Deals niet tot stand gekomen.

Regio Deals en LNV
Hoewel geïntegreerd in een bredere aanpak zijn thema’s als verduurzaming van de agrarische sector, natuur en vitaliteit van het landelijk gebied in de Regio Deals stevig geadresseerd. Voorbeelden (niet uitputtend) zijn natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland,
Food Valley (Ede/Wageningen), Zuid-Hollandse Delta in West-Nederland en Noord-Oost
Brabant.
Kennisinfrastructuur brede welvaart/regio
LNV heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in een kennisinfrastructuur met betrekking
tot brede welvaart in de regio. Voorbeelden zijn de regionale monitor brede welvaart van het
CBS en het onderzoeksprogramma Regio Deals voor brede welvaart van het PBL. De
financiering van deze zaken loopt eind 2021 af en zal daarna structureel geborgd moeten
worden. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van LNV, maar ook van andere betrokken
departementen. Deze financiering moet gekoppeld worden aan de financiering van de
algehele kennisinfrastructuur rondom brede welvaart.
Meerwaarde van de Regio Deals bij herstelmaatregelen na coronacrisis
Corona versterkt de noodzaak voor de implementatie van de Regio Deals. De drie planbureaus en de SER wijzen op de noodzaak om bij het opstellen van corona herstelmaatregelen
te werken vanuit het kader van brede welvaart en aandacht te hebben voor regionale
verschillen. Daarbij kunnen de Regio Deals een relatief eenvoudig en snel toepasbaar
instrument zijn om regionaal maatwerk te kunnen leveren.

Interdepartementale samenwerking als uitgangspunt
De bottom-up werkwijze van de Regio Deals waarbij de opgave van de regio het uitgangspunt is, versterkt de behoefte aan overleg met het Rijk als één partner en maakt de interdepartementale werkwijze en het commitment van de andere departementen een cruciale
factor in het succes. Dit commitment willen we graag behouden. In de afgelopen periode is
door LNV geïnvesteerd in een effectieve governance op dit vlak, maar dit blijft een punt van
zorg en aandacht.
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Regiodeals Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
De Regio Envelop van 950 miljoen (2018 – 2022; inmiddels uitgeput).
Regio Deals, convenanten tussen Rijk en regio waarin gezamenlijke ambitie, doelen en
aanpak om brede welvaart te stimuleren worden vastgelegd.
Er resteert nog 40 miljoen in de Regio Envelop, de zogeheten ‘potloodgelden’ (politiek
gereserveerd voor de nucleaire problematiek maar niet uitgekeerd): over de invulling
daarvan is nog geen besluit genomen, hier heeft Financiën de lead als dossierhouder. Het
heeft de voorkeur om deze middelen, in overleg met de minister van BZK, vóór eind 2022 in
te zetten voor het versterken van bestaande Regio Deals en voor het oplossen van knelpunten die daar spelen.
Vanwege een uitspraak van de Algemene Rekenkamer is er sprake van verschil in de uitkering van de Regio Envelop naar de regio. In de derde tranche (14 deals, 200 miljoen euro) is
daarom niet langer gebruikgemaakt van decentralisatie-uitkeringen maar van specifieke
uitkeringen. Hiermee is de financiële verantwoording van de deals verschillend.
De Regio Deals zijn tevens opgezet vanuit een minimale 50/50-cofinanciering met de regio
(en in sommige gevallen ook met private partijen).
Juridische implicaties
Geen.
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Regiodeals Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Meer afstemming en samenwerking zowel regionaal als met het Rijk in brede zin. Het eerder
ter tafel komen van knelpunten. Aanpak van verschillen in brede welvaart tussen de regio’s
en overbrugging van maatschappelijke tegenstellingen. Bijdrage aan coronaherstel.
Vereist proces
Door de werkwijze en opzet van de Regio Deals is er op lokaal niveau veel afstemming over
de verschillende projecten en is er daarna op regelmatige basis contact met de verschillende
partners van het Rijk.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• De Nederlandse inzet is een GLB dat gericht is op een betere balans in de relatie tussen
landbouw, natuur en milieu, conform de LNV-visie ‘waardevol en verbonden’, dat ondersteunend is aan het innovatieve karakter van de Nederlandse landbouw en dat bijdraagt
aan goede verdienmodellen in de agrarische sector. Centraal staat een omslag van
inkomensondersteuning naar doelgerichte betalingen/beloningen voor maatschappelijke
prestaties.
• Dit krijgt vorm binnen het GLB-NSP dat in de uitvoering zo eenvoudig mogelijk moet zijn
voor boeren, andere begunstigden en overheid. Motto: “het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren beter belonen”. De uitvoering is belegd bij RVO. Een
GLB-implementatieprogramma is gestart.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• Het GLB is diepgeworteld in de EU. Bij de oprichting was een gemeenschappelijk, althans
niet-nationaal landbouwbeleid voorwaarde om op andere beleidsterreinen überhaupt tot
samenwerking te kunnen komen. In artikel 38 tot en met 44 van het Verdrag van de
Europese Unie is verankerd dat de Unie het GLB bepaalt en uitvoert.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Instrumentarium
Het GLB-instrumentarium bestaat grofweg uit drie elementen:
• Directe, grondgebonden betalingen aan boeren om het inkomen te stabiliseren, op
voorwaarde dat zij normen voor veiligheid, milieu en dierenwelzijn naleven. Deze betalingen in de eerste pijler worden volledig door de EU gefinancierd en maken bijna 70% van
de GLB-begroting uit. Totdat het nieuwe GLB in 2023 van kracht wordt ontvangen boeren
30% van deze betalingen als zij vergroeningsmaatregelen toepassen. In het nieuwe GLB
wordt het nieuwe instrument, de ecoregeling, aan de eerste pijler toegevoegd. Dit zijn
voor boeren vrijwillige doelgerichte maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat,
bodem, kringlooplandbouw, leefomgeving, bodem, water en landschap, waar deelnemende boeren subsidie voor krijgen. Dit gaat ten koste van de directe inkomenssteun.
• Compenserende, marktondersteunende maatregelen voor het geval dat de normale
marktwerking faalt, bijvoorbeeld als de vraag keldert door een gezondheidsschandaal of
de prijzen plotseling dalen door een tijdelijk overaanbod. Deze uitgaven komen eveneens
uit de eerste pijler en maken slechts circa 5% van de GLB-begroting uit. Ook de promotie
van EU-landbouwproducten en de schoolmelk- en schoolfruitregelingen vallen eronder.
• Maatregelen/programma’s voor plattelandsontwikkeling en het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb). Het betreft o.a. investeringen in landbouwbedrijven, subsidies
voor de vestiging van jonge boeren, steun voor de agrarisch collectieven die het ANLb
vorm geven, maar bijvoorbeeld ook dorpsvernieuwing of breedbandinternet in plattelandsgebieden. Deze tweedepijlermiddelen maken bijna 25% van de GLB-begroting uit.
GLB-Nationaal Strategisch Plan
Het Nationaal Strategisch Plan beschrijft voor de periode 2023-2027 de nationale invulling
van het GLB. Hierin is uitgangspunt dat de Nederlandse land- en tuinbouw bijdragen aan de
welvaart maar dat nadruk op kostenverlaging en productieverhoging tot grote druk op de
leefomgeving leidt wat ten koste gaat van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater
en de aantrekkelijkheid van het landschap. Er is een transitie in de landbouw nodig, boeren
moeten toekomstbestendiger worden, door ze te gaan belonen voor hun bijdragen aan
maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, het broeikaseffect, afname van
biodiversiteit .

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
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Het NSP kiest daarmee als inzet:
• Het nieuwe GLB ondersteunt boeren door hun publieke diensten aan klimaat en leefomgeving te belonen. Dit gebeurt (= ‘de groenblauwe architectuur), voornamelijk in de
nieuwe eco-regeling en via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Via de eco-regeling
kan een boer heel concreet uit een lijst van zo’n 25 eco-activiteiten kiezen.
• Het nieuwe GLB ondersteunt boeren en andere partijen op het platteland of in de sector
om hun landbouwproducten en de keten te vernieuwen om daarmee extra waarde te
creëren. Projectsubsidies voor bijvoorbeeld innovatie, experimenten en duurzame
investeringen. Met deze extra waarde kunnen de kosten voor duurzaamheidsinvesteringen meer uit de markt gehaald worden.
• Het nieuwe GLB biedt mogelijkheden voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen
en uit te wisselen, bijvoorbeeld door onafhankelijke adviseurs beschikbaar te stellen.
• Het nieuwe GLB ondersteunt de gebiedsgerichte aanpak, want ieder gebied heeft zijn
eigen uitdagingen en in sommige gebieden wordt van boeren meer gevraagd.
Onderwerpen en uitdagingen die in 2022 mbt het NSP spelen zijn:
• Voorbereiding van de uitvoering: nationale regelgeving, governance, financiering en
communicatie.
• Inzet en afstemming NSP-financiële middelen met middelen nieuw regeerakkoord.
• Goedkeuring NSP door Europese Commissie
• Varia onderwerpen als opzetten monitoring, afhechten praktijktoets voor ecoregelingen
en conditionaliteiten, inzet op dierenwelzijn, biologische landbouw, LEADER,
Financiën
• Een focus op de groenblauwe architectuur en op innovatie, investeringen en kennis vraagt
om extra inzet. De urgente opgaven op het gebied van onder andere klimaat, stikstof en
biodiversiteit vragen om gebiedsgericht maatwerk via met name de tweede pijler
interventies.
• Om aan deze nieuwe behoeften invulling te kunnen geven, worden middelen overgeheveld van de eerste pijler (het garantiefonds) naar de tweede pijler (het plattelandsfonds).
• Het plattelandsfonds (ELFPO) voor 2023 is opgehoogd naar 15% vanuit de eerste pijler. Dat
wordt stapsgewijs (motie coalitie) opgehoogd naar 30% in 2027.
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• Er wordt in 2023 25% van het eerste pijlerbudget na overheveling gereserveerd voor de
eco-regeling. Het beschikbare bedrag wordt in de gehele GLB-periode minimaal op dit
niveau gehouden.
• Er wordt ten opzichte van de vorige GLB-periode meer ingezet op ANLb, kennis en
innovatie, samenwerking en investeringen. De inzet op jonge landbouwers en LEADER is
minimaal conform de Europese verplichtingen.
Onderstaande tabel de voorlopige cijfers wat betreft de GLB-middelen die voor de komende
jaren vanuit de EU plus de nationale cofinanciering (grotendeels gefinancierd door de
provincies) beschikbaar komen.
Tabel: Beschikbare middelen (x € 1 mln.)
Jaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1e Pijler

717,4

717,4

717,4

717,4

717,4

717,4

717,4

2e Pijler

89,5

73,3

73,3

73,3

73,3

73,3

73,3

Cofinanciering
(50% in 2021-2022,
57% in 2023-2027)

89,5

73,3

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

Herstelfonds

15,5

36,9

TOTAAL

911,9

900,9

887,8

887,8

887,8

887,8

887,8

Aan bovengenoemde cofinancieringsbedragen wordt vanuit het Rijk nog toegevoegd: in
2023: 1,1 mln, in 2024: 27,8 mln, in 2025: 53,4 mln, in 2026: 67,8 mln en in 2027: 81,9 mln.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Effecten
De herziening van het GLB is van belang omdat dit direct effecten heeft voor het grootse
deel van de boeren in Nederland. Het grootste deel wil zeggen dat het GLB zich voornamelijk
richt op grondgebonden sectoren als de akkerbouw en de melkveehouderij en bijvoorbeeld
niet of zijdelings op de intensieve veehouderij of tuinbouw. De keuzes die in het Nationaal
Strategisch Plan zullen worden gemaakt zijn naast de effecten voor boeren(inkomens) ook
bepalend voor de bijdrage die het GLB zal leveren aan doelen als klimaat, leefomgeving en
biodiversiteit.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
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EU-conformiteit Landbouwfondsen Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De financiële correcties van de Europese Commissie substantieel voorkomen/
verlagen en de beheersorganisatie voor het nieuwe GLB zodanig inrichten dat
de risico’s op niet-EU-conforme uitvoering beperkt zijn.

Wat is de huidige situatie?
De laatste 10 jaar heeft Nederland gemiddeld ongeveer 16 miljoen euro per
jaar aan GLB-betalingen aan de Europese Commissie terugbetaald in verband
met tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen van de Nederlandse
overheid. Gerelateerd aan de ontvangen landbouwsteun (huidig GLB gemiddeld 900 miljoen euro per jaar) gaat het daarbij om een percentage van 1,7%.
Verantwoording over het beheer-en controlesysteem vindt plaats via de certificerende rapporten van de Auditdienst Rijk aan de Europese Commissie en in
de EU-bijlage bij het jaarverslag van LNV.

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De fondsen van het GLB: het Europees Landbouw en Garantiefonds en het
Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling worden in gedeeld
beheer door betaalorganen in de lidstaten beheerd. De auditdienst van de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer vervullen hier beide een rol.
Bovendien wordt door de Europese Commissie vanaf 2023 in het nieuwe GLB
ook afgerekend op prestaties (het halen van de negen GLB-doelen).

EU-conformiteit Landbouwfondsen
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EU-conformiteit Landbouwfondsen Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Rolverdeling: de minister is de beheersautoriteit. RVO is door de Europese Commissie
erkend als Europees betaalorgaan, FEZ als erkennende instantie, EIA in de sturende rol als
gedelegeerd beheersautoriteit en de Auditdienst Rijk als certificerende instantie.
• Een coördinatie-model, opgezet door EIA vanuit haar rol als gedelegeerde beheersautoriteit. In dit model wordt gewerkt met multidisciplinaire begeleidingsteams (FEZ, WJZ, RVO,
EIA, NVWA, provincies) waardoor er snel zicht is op eventuele interpretatievragen en
bijbehorende risico’s. Een stuurgroep (dSUG), waarbij dezelfde disciplines aan tafel zitten,
geeft de nodige sturing.
• Voortgangsrapportages over lopende audits van de Europese Commissie en conformiteitsvraagstukken aan de Audit Committee.
• Netwerken richting de Europese Commissie benutten voor inzet op vereenvoudiging
uitvoeringsregelgeving.

Juridische implicaties
GLB-regelgeving moet waar nodig worden omgezet in nationale regelingen. Dit vereist de
nodige inzet van directie WJZ. Het is van belang dat de nationale regelgeving (en de uitvoering daarvan) conform Europese regelgeving wordt opgesteld, anders riskeert Nederland
financiële correcties. WJZ levert ook een bijdrage aan het beoordelen van
EU-conformiteitsvraagstukken en assisteert bij de afhandeling van EU-audits. Indien
Nederland een procedure start bij de Europese Commissie of bij het Hof wordt er ingezet op
de deskundigheid van WJZ. In sommige gevallen wordt de landsadvocaat ingeschakeld.

Financieel plaatje
Het nieuwe GLB heeft voor Nederland circa 880 miljoen euro per jaar in kas. Dat is exclusief
het Coronaherstelfonds (ongeveer 50 miljoen euro, verdeeld over twee jaar). Om het hoofd
te kunnen bieden aan financiële correcties vanuit Brussel is er de zogeheten apurementreserve. Tot 2011 was apurement een generaal dossier (uitgaven werden standaard ten laste
gebracht van het generale beleid van de rijksbegroting). Op advies van de Studiegroep
Begrotingsruimte is vanaf 2011 voor diverse dossiers het generale karakter beëindigd, ook
voor apurement. Om een “spaarpot” te hebben waaruit correctievoorstellen betaald kunnen
worden, werd een interne begrotingsreserve ingesteld. In 2011 werd 170 miljoen euro in deze
reserve gestort. De stand per 1 januari 2021 is 85,1 miljoen euro. De hoogte van deze reserve
(wel of niet bijstorten) is jaarlijks onderwerp van discussie van FEZ met het ministerie van
Financiën.
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EU-conformiteit Landbouwfondsen Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Opgelegde financiële correcties zijn voor een belangrijk deel een gevolg van de vertaling van
en de uitvoering van complexe/onduidelijke EU-subsidieregelgeving, waarbij nationale
interpretaties achteraf niet door de Europese Commissie worden gedeeld. Daarbij kan in de
meeste gevallen geen verband worden gelegd met individuele subsidieontvangers.
Financiële correcties komen daarom veelal voor rekening van de lidstaat. In gevallen waar de
gemaakte fout aan de subsidieontvanger kan worden verweten, wordt dit bedrag
teruggevorderd.
Vereist proces
Met name goede borging van de afgesproken interne organisatie over de borging van
EU-conformiteit. Er zijn op verschillende niveaus acties ingezet, waaronder het aansturen op
heldere en eenduidige regelgeving voor de uitvoering door middel van de Nederlandse
inbreng in het onlangs vastgestelde nieuwe GLB voor de periode 2023-2027.
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Van-boer-tot-bordstrategie (F2F) Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De huidige ambitie is op hoofdlijnen neergelegd in het kabinetsbeleid (o.a. kringlooplandbouw, Nationaal Preventieakkoord, Klimaatakkoord, Handel) en op basis daarvan in het
BNC-fiche F2F:
“Het kabinet voert beleid gericht op kringlooplandbouw en zet daarom in op een circulair
voedselsysteem dat zich kenmerkt door een duurzaam gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, een goed en eerlijk verdienmodel voor de boer, weerbaardere plant- en
teeltsystemen met minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en veilig
gebruik van biotechnologie en een (hernieuwde) verbinding tussen landbouw en natuur.
Daarnaast zet het kabinet in op bevordering van een gezonde leefstijl (Nationaal
Preventieakkoord, waar gezonde voeding een belangrijk onderdeel van is) door zich te
richten op de gezonde samenstelling van voedsel, het stimuleren van gezonde voedingspatronen via de Schijf van Vijf, een gezonde voedselomgeving en eenvoudige informatie voor
consumenten zoals het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Tevens zet het kabinet middels het
Klimaatakkoord in op het verbeteren van het klimaat en op het behoud van de productie-,
handels- en exportfunctie van de Nederlandse agrofoodsector, waarbij zij streeft naar een
transitie van volumes naar duurzaamheid, valorisatie en kennisintensiviteit. Het kabinet
steunt de brede, integrale en ambitieuze aanpak van de Green Deal, en de F2F-strategie als
onderdeel hiervan. Het kabinet acht het wel belangrijk dat het in proportionele, uitvoerbare
en kosteneffectieve wetgeving en beleidsmaatregelen wordt omgezet, aangezien het impact
op het beleid van alle overheidsniveaus zal hebben. Het kabinet ziet de omschakeling naar
een duurzame groei van de economie om het concurrentievermogen van de EU te versterken
als kans. Daarnaast moet bij de uitwerking zorgvuldig gekeken worden naar de brede
maatschappelijke gevolgen.’’

noodzaak voor een weerbaar, duurzaam, economisch model met een duidelijk verdienvermogen en investeringszekerheid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het beleid om
een omslag te maken naar kringlooplandbouw in 2030.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De Europese en nationale overheid stellen de kaders voor voedselproductie, -verwerking,
-veiligheid en voor consumptie.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de
ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat
Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om de landbouw toekomstbestendig te maken is een systeemverandering nodig. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken, hebben we te maken met verlies van
biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Ook is er een

Van-boer-tot-bordstrategie

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

184

Van-boer-tot-bordstrategie (F2F) Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
De Europese instrumenten die worden ingezet zijn met name wetgeving (die productiemethoden reguleert maar ook geconditioneerde subsidieverstrekking zoals bij de
GLB-verordening), maar o.a. ook actieplannen (bijvoorbeeld voor voedselzekerheid,
biologische landbouw), een gedragscode en (geld voor) onderzoek.
Financieel plaatje
De van-boer-tot-bordstrategie leidt tot een veranderend beleid, dat in de EU - en op
initiatief van de Europese Commissie in overleg met het Europees Parlement en de lidstaten
- tot en met 2024 zal worden vastgesteld. De inzet die de Nederlandse overheid zal plegen
om dit Europese beleid mede vorm te geven, vergt inspanning van beleid, waarbij ook
uitvoering zal worden geraadpleegd. Het betreft hier reguliere apparaatskosten, die dus
mogelijk op onderdelen hoger zullen uitvallen omdat nieuw beleid wordt gemaakt. Verder
zal de uitkomst van de discussie over het Nederlands Nationaal Strategisch Plan, dat vanuit
de GLB-verordening zal moeten worden ingediend bij de Europese Commissie, de inkomenssteun voor primaire producenten en de voorwaarden waaronder die zal worden
ontvangen beïnvloeden.
Juridische implicaties
Geen.
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Van-boer-tot-bordstrategie (F2F) Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Zie bij ‘financieel plaatje’.
Vereist proces
De Europese Commissie zal tot en met 2024 de in de van-boer-tot-bordstrategie aangekondigde beleidsinitiatieven presenteren en bespreken met de lidstaten. Hierbij wordt veelal
gestart met roadmaps, die vervolgens worden uitgewerkt met concrete voorstellen per
thema, die vervolgens veelal met lidstaten en het Europees Parlement worden besproken.
Alle stappen in de beleidsvorming zullen door de Europese Commissie tevens voor publieke
consultatie worden voorgelegd. De Nederlandse inzet hierbij – als het wetgeving betreft – zal
veelal worden neergelegd in een BNC-fiche.
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Verdienvermogen Definiëring
De ambitie is dat boeren, tuinders en vissers met een duurzame bedrijfsvoering een goed
inkomen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden en
door kunnen geven. Overheidsingrijpen is gerechtvaardigd, aangezien verduurzaming van de
landbouw in veel gevallen bedrijfseconomisch nog niet uit kan. Eisen vanuit de maatschappij
op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn, die tot uitdrukking komen in politieke
wensen, vragen om forse investeringen. Met de huidige marktprijzen laten die zich nog niet
altijd terugverdienen. Financiële prikkels om bijvoorbeeld het bedrijf te extensiveren, zijn
beperkt.
De vraag is wie er betaalt voor verduurzaming. De consument kan worden verleid om duurzamere producten te kopen via de keten, door middel van voorlichting maar vooral door het
beprijzen van niet-duurzame varianten. De uitdaging is wel dat veel consumenten zonder
beprijzen moeilijk te verleiden zijn tot duurzame keuzes. Bovendien wordt 70% van de
productie geëxporteerd, veelal naar Noord-Europa. De keten kan inzetten op extra innovatie,
kan de marktpositie voor duurzame producten verbeteren en kan helpen met het belonen
van duurzame producten. Hierbij is wel de uitdaging dat ook de keten afhankelijk is van de
consumentenvraag, soms flinke concurrentie heeft en bij concurrentie horende lage marges.
De (agrarische) ondernemer kan worden geholpen met subsidies (binnen de staatsteunregels),
innovatie en betalingen voor ecosysteemdiensten. Ook kunnen regelgeving en (milieu)
belastingen (beprijzing) de ondernemer snel laten kiezen voor duurzaamheid, maar dat kan
ten koste gaan van de productie en het verdienvermogen. Milieubelastingen en regels zijn
vaak uitvoeringstechnisch lastig te handhaven. Tevens dient er nog verder gewerkt te
worden aan zekerheid over de uiteindelijke doelen om landbouwers het vertrouwen te
geven in het investeren in duurzaamheid.
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Verdienvermogen Instrumentarium
Door middel van verschillende instrumenten heeft het kabinet de afgelopen jaren het
verdienvermogen van de boer verder willen versterken. Daarbij staat ruimte voor ondernemerschap (binnen de kaders) centraal, waarbij de overheid de juiste randvoorwaarden stelt,
zodat agrarische ondernemers zelf hun verdienmodel kunnen vormgeven. Met de ondernemerschapsagenda wordt de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen via de volgende
vier pijlers ondersteund:
1. Bij het stimuleren van nieuw ondernemerschap worden ondernemers geholpen om via
ondernemerschap en onderscheidende verdienmodellen op duurzame wijze geld te
verdienen. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van korte ketens, multifunctionele
landbouw, het ontwikkelen van (Europese) keurmerken en het verspreiden van kennis
hierover. Daarbij wordt via o.a. subsidies voor adviseurs, onderwijs, innovatie en
onderzoek gepoogd om ondernemers nieuwe verdienmodellen te laten ontwikkelen. De
financiering van de verduurzaming wordt versneld en gefaciliteerd via een omschakelprogramma van 175 miljoen euro.
2. Het belonen van publieke diensten betekent dat er wordt betaald voor ecosysteemdiensten. Gestreefd wordt naar een systeem waarbij meerdere belanghebbende partijen,
zowel uit de markt als de overheid, betalen voor maatschappelijke diensten (zoals water
bergen, CO2 opslaan of landschappen beheren). Vanuit de overheid kan dit door: een
gerichter GLB, fiscale maatregelen, subsidies, garanties en gesubsidieerde verzekeringen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelingen voor bedrijfsovernames. Deze aanpak is vooral
gericht op verduurzaming.
3. Het versterken van de marktmacht van agrarische ondernemers verbetert de onderhandelingspositie van boeren. Dit kan door het bevorderen van onderlinge samenwerking
om de marktmacht te versterken. Ferd Crone heeft als kwartiermaker samenwerkingsambassadeur in zijn advies “Vertrouwen door en met de landbouw” enkele aanbevelingen gedaan voor de functie van samenwerkingsambassadeur. Onder meer het
verduidelijken voor de sector van mogelijkheden tot samenwerking binnen het mededingingskader, en het inrichten van een agro-ketentafel waar relevante partijen voor een
duurzaam verdienvermogen een reëel verdienmodel met duurzaamheidsstandaarden
uitwerken. Daarnaast komt er in 2022 een Handreiking van de ACM, die samenwerkingsmogelijkheden verduidelijkt voor boeren en vissers binnen het mededingingskader. Deze
handreiking is een aanvulling op het wetsvoorstel ter wijziging van de mededingingswet
waarin de mogelijkheden tot samenwerking worden verduidelijkt. Ook is sinds 1

Verdienvermogen

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

november jl. is de wet oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen in
werking getreden.
4. Het speelveld kan gelijker worden gemaakt door te laten betalen voor externaliteiten
(bijvoorbeeld beprijzen stikstof), in internationaal en Europees verband in te zetten op
een gelijk speelveld en door duurzame export te bevorderen. Dit laatste zou ook
nationaal kunnen door het aanbod en de consumptie van duurzame producten aan te
moedigen.
Financieel plaatje
Jaarlijks wordt aan kennis en innovatie ongeveer 200 miljoen euro uitgegeven. Aan het GLB
wordt jaarlijks bijna 900 miljoen euro uitgeven, voornamelijk Europees geld. Voor het
omschakelprogramma duurzame landbouw is in totaal 175 miljoen euro uitgetrokken. De
overige maatregelen hebben relatief lage kosten tot hoogstens enkele tientallen miljoenen.
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Verdienvermogen Effecten
Per maatregel zullen de gevolgen verschillen. De maatregelen op het gebied van het
versterken van marktmacht helpen duurzame en niet-duurzame boeren op ongeveer gelijke
wijze. Het belonen van publieke diensten helpt vooral duurzame boeren en indien er sprake
is van herverdeling kan het ten koste gaan van de niet-duurzame boeren. De effecten van
het stimuleren van ondernemerschap (o.a. via onderwijs) en gelijker maken van het speelveld hangen af van de specifieke maatregelen.
Gezien het grote bedrag dat ermee gemoeid is, kan vooral van het GLB een flink effect
worden verwacht. Afhankelijk van de gekozen omvang kan van het betalen voor
ecosysteemdiensten en het betalen voor externaliteiten een groot verduurzamingseffect uit
gaan.
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Omschakelprogramma Duurzame Landbouw Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Om eerst met de pilot Investeringsfonds 30 tot 40 bedrijven, en vervolgens t/m 2023 met het
volledige Omschakelprogramma ca. 250 bedrijven op basis van doelgestuurde bedrijfsplannen voor integraal duurzame(re) productie te helpen omschakelen. Daarmee wordt de
levensvatbaarheid van duurzame bedrijfsvoering gedemonstreerd. Daardoor zullen boeren,
tuinders en financiers de duurzame bedrijfsvoering als een meer gebruikelijke optie benaderen, waarna deze omschakelingen in een stroomversnelling komen.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De maatschappelijk dringend noodzakelijke omschakeling naar vormen van duurzame
landbouw o.a. gericht op sterk verminderde stikstofemissie en emissie van broeikasgassen,
gezond bodembeheer, het sluiten van kringlopen van o.a. mest/mineralen, in stand houden/
bevorderen van biodiversiteit etc. komt nog te langzaam op gang. Een van de redenen is dat
er nog weinig volledig uitgekristalliseerde duurzame bedrijfsvormen zijn en het verdienvermogen ervan ook nog onvoldoende bewezen is. Ondernemers die wel willen en durven
krijgen de financiering van hun plannen vaak niet rond.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• Voor agrarische ondernemers die willen omschakelen is de financiering vaak een belemmering. Een omschakeling gaat altijd gepaard met investeringen in onder meer bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van producten en productconcepten.
• De traditionele financiers zijn over het algemeen terughoudend met het financieren van
omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering, omdat ze vaak nog te weinig bewijs
zien dat met die bedrijfsvoering voldoende rendement gehaald kan worden.
• Daardoor komt de maatschappelijk dringend gewenste transitie niet op gang.
• Door een vorm van risicofinanciering naast cofinanciering van de traditionele financiers
probeert de overheid de financieringsrisico’s tot zodanige proporties terug te brengen dat
financiering wel mogelijk wordt en de praktische haalbaarheid aangetoond kan worden.
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Omschakelprogramma Duurzame Landbouw Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Onderdeel 1. Het Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw is in juli 2021 bij het
Nationaal Groenfonds opengesteld. De eerste financiering onder deze pilot is inmiddels
verstrekt. Op basis van de pilotervaringen met inhoudelijk beoordelen van en financieren
van omschakelplannen, zal het instrument Investeringsfonds in een definitievere vorm
voortgezet gaan worden.
• De onderdelen 2. subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling en 3. regeling
Demonstratiebedrijven zijn in november 2021 onder de Subsidiemodule agrarische
bedrijfsadvisering en educatie opengesteld.
• Onderdeel 4. Werkkapitaalregeling op 1 januari 2022 opengesteld. (Zie ook het hoofdstuk:
Borgstelling MKB Landbouwkredieten).
Financieel plaatje
Van de 175 miljoen euro is t/m 2021 82,2 miljoen euro in overleg met het ministerie van
Financiën over de inzet in principe beschikbaar voor het Omschakelprogramma; de overige
92,8 miljoen euro kan op basis van ervaringen en doelrealisatie m.b.t. stikstofemissiereductie door het ministerie van Financiën beschikbaar gesteld worden voor de LNV-begroting.
Juridische implicaties
Voor de uitvoering van het Investeringsfonds zoals beoogd lijkt het Nationaal Groenfonds
gezien de gewenste competenties de meest aangewezen partij. De middelen voor de pilot
worden door middel van een incidentele subsidiebeschikking aan het Nationaal Groenfonds
beschikbaar gesteld. De uitvoering van een definitief fonds zal niet via een subsidiebeschikking gaan; de juiste weg hiervoor wordt nog gezocht.

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

191

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
• Ondersteuning van het opstellen van de duurzame bedrijfsplannen door middel van
subsidie.
• Financiering van de bedrijfsplannen wordt mogelijk met behulp van achtergestelde
leningen vanuit het Investeringsfonds.
• Het annex benodigde werkkapitaal wordt door banken met behulp van borgstelling
mogelijk.
• Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een demonstratiefunctie voor sectorgenoten in de
regio te zijn en kunnen daarvoor financieel geholpen worden met de subsidiemodule
demonstratiebedrijven.
Vereist proces
• Monitoring van de pilot voor een Investeringsfonds en op basis van evaluatie in 2022 de
vormgeving van een definitief Investeringsfonds.
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Brede weersverzekering Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Continue gestage groei van de deelname aan de brede weersverzekering, waardoor deze op
lange termijn een zelfstandig in de markt blijvende risicoverzekering kan zijn, als sluitstuk
van het risicomanagement rond weerschade aan gewassen in de agrarische sector. In 2017
maakten 1709 agrarische bedrijven gebruik van de brede weersverzekering. Inmiddels is dat
gegroeid naar 2432 bedrijven (stand per 30 november 2021) met een oppervlakte van circa
58.0000 hectare (bron: RVO). In 2019 waren er in totaal 53.233 landbouwbedrijven in
Nederland (bron: CBS). De ambitie is dat het risicomanagement op de bedrijven professioneel en afdoende geregeld is en de overheid bovendien niet meer aangesproken wordt
om financieel bij te springen na elk extreem weer dat de oogst van grotere groepen boeren
en tuinders heeft vernield.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De deelname aan de brede weersverzekering groeit jaarlijks tussen de 10% en 20%, tot ruim
2400 deelnemers (stand november 2021). Maar dat is nog slechts ca. 5% van het aantal
bedrijven met veldgewassen.
Op korte termijn zal er nog geen brede weersverzekering zijn die zonder premiesubsidie in de
markt zal blijven.
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
• Inzet op professionalisering van het risicomanagement tegen de risico’s van extreem weer
op de bedrijven – dit sluit aan op de doelen van het GLB;
• Zonder premiesubsidie blijft er geen brede weersverzekering in de markt beschikbaar voor
de agrarische ondernemers en zou de verzekerbaarheid van weerschade aan gewassen
vervallen;
• In de eerste beleidsevaluatie van de brede weersverzekering in 2016 zijn er aanwijzingen
dat de rijksinzet van nationale middelen daarnaast ook efficiënt is ten opzichte van
incidentele regelingen.
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Brede weersverzekering Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
De premiesubsidieregeling Brede weersverzekering binnen de Regeling Europese EZK- en
LNV-subsidies en de vrijstelling assurantiebelasting voor de Brede weersverzekering.
Financieel plaatje
• Vanaf 2020 is er een gemaximeerd subsidieplafond à 17,5 miljoen euro per jaar, waarvan
5,5 miljoen euro nationale middelen van de LNV-begroting en 12 miljoen euro uit het GLB.
• De huidige beleidslijn is om dit plafond de komende jaren voort te zetten.
• Het ministerie van Financiën heeft de vrijstelling van assurantiebelasting in 2019 in overleg
met LNV becijferd op structureel 7 miljoen euro per jaar.
Juridische implicaties
Door de gesubsidieerde brede weersverzekering is schade aan de oogst van gewassen door
extreem weer in principe verzekerbaar. Dat is de juridische grondslag waardoor er wettelijk
gezien geen mogelijkheid meer is voor het kabinet om een incidentele schadetegemoetkomingsregeling in te stellen op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen.
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Brede weersverzekering Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
• Het risicomanagement rond schade door extreem weer is een eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemers; schade is in principe verzekerbaar via de gesubsidieerde brede
weersverzekering.
• Drie (onderlinge) verzekeringsmaatschappijen brengen jaarlijks een polis voor een brede
weersverzekering op de markt: AgriVer BA, OFH/BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.
Vereist proces
• Jaarlijkse opdrachtverlening aan RVO voor de uitvoering van de regeling.
• Periodiek (twee à drie keer per jaar) overleg met de sector en met de verzekeraars (deelnemers in het Verbond van Verzekeraars) in de Werkgroep Brede weersverzekering over de
doorontwikkeling van het product, om deelname en professioneel risicomanagement te
bevorderen bij ondernemers met veldgewassen.
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Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De Landbouwborgstelling is sinds de jaren ‘50 een generiek instrument om bedrijfsontwikkeling te stimuleren. De plus-borgstelling staat garant voor krediet van maximaal 2,5 miljoen
euro in plaats van 1,2 miljoen euro en is bedoeld als een extra stimulans voor investeringen
in stallen die het keurmerk Maatlat Duurzame Veehouderij dragen, voor investeringen in
Groenlabel-kassen en voor investeringen om landbouwinnovaties (verduurzaming én
verdienmodel) in de markt te zetten en per 1-1-2022 ook voor werkkapitaalkredieten bij
omschakeling. Door verlaagde provisie (eenmalig 1% in plaats van eenmalig 3%) en door
borgstelling voor een achtergestelde lening voor duurzame doorontwikkeling direct
aansluitend op de bedrijfsovername worden jonge boeren/boerinnen ondersteund, waardoor zij een landbouwonderneming met perspectief kunnen voortzetten. Naast dit generieke
instrument is het ministerie begin juli 2021 gestart met een pilot investeringsfonds voor
boeren die willen verduurzamen richting kringlooplandbouw en daarmee een bijdrage
leveren aan de stikstofstofreductie en andere duurzaamheidsdoelen (zie fiche
Omschakelprogramma).

• In 2022 zal een eerste tussenevaluatie van het Vermogen Versterkend Krediet plaatsvinden; in 2024 is de eerstvolgende integrale en eens per vijf jaar verplichte beleidsevaluatie van de BL geprogrammeerd, maakt onderdeel uit van de Strategische Evaluatie
Agenda
Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Welvaartsverlies en maatschappelijk verlies door stagneren van de noodzakelijke verduurzaming juist bij de meest natuurlijke groepen voor verduurzamingsontwikkeling: 1) voorlopers
bij verduurzaming en 2) de jonge generatie met een te lage solvabiliteitsratio.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
• Er is een categorie ondernemers die wel een levensvatbaar bedrijfsplan wil financieren,
maar onvoldoende solvabiliteit heeft, terwijl de zekerheden onder het bedrijf te smal zijn
om in de markt financiering te krijgen. Als verduurzaming niet gefinancierd kan worden
betekent dit welvaartsverlies én maatschappelijk verlies. Die problematiek is bij agrarische
bedrijven minder dan bij het overige mkb, omdat grond in Nederland een belangrijke
waardevaste zekerheid onder een financiering is; de problematiek speelt wel sterker bij
niet-grondgebonden sectoren zoals intensieve veehouderij.
• Bedrijfsovername van agrarische bedrijven is zeer kapitaalintensief en daardoor na
overname meestal met topfinanciering belast, waardoor de nieuwe ondernemer niet in
staat is op korte termijn het toekomstperspectief te versterken. Ter ondersteuning heeft
het vorige kabinet geld bestemd voor de groep ondernemers in deze bedrijfsfase. Dat is
uitgewerkt in de borgstelling voor een achtergesteld krediet, het zogenaamde Vermogen
Versterkend Krediet. Door het achtergestelde karakter wordt ook kredietruimte voor
gewone leningen van de banken gecreëerd. Dit leidt tot versteviging van het bedrijfsperspectief kort na de daadwerkelijke start of bedrijfsovername;

Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

196

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Een niet-kostendekkende borgstellingsregeling (de overheid staat borg voor de ondernemer
bij de financier conform het Burgerlijk Wetboek) voor mkb-landbouwondernemers, sinds
2017 grotendeels overeenkomend met de BMKB van EZK voor het overige
mkb-bedrijfsleven.
Financieel plaatje
• Jaarlijks wordt vanuit de LNV-begroting 2,1 miljoen plus 1,5 miljoen euro voor de borgstelling voor landbouwinnovaties gestort in de interne begrotingsreserve borgstelling. Voor
het Vermogen Versterkend Krediet is vanuit het regeerakkoord eenmalig een 64 miljoen
euro grote begrotingsreserve gestort. Tezamen met de provisieopbrengsten wordt zo een
‘stroppenpot’ gecreëerd voor bedrijven die de lening toch niet kunnen aflossen bij de
financier en daardoor failleren. LNV kan voor een bedrag van maximaal 120 miljoen euro
per jaar borg gaan staan (70% borgstelling voor gewone leningen, 90% voor de achtergestelde Vermogen Versterkend Krediet-leningen)
• Na de kredietcrisis is het gemiddeld gebruik van de regeling jaarlijks vooralsnog 45 – 50
miljoen euro garantieruimte; het Vermogen Versterkend Krediet is zoals aangegeven in
2020 en 2021 nog erg beperkt gebruikt door vooralsnog plausibele redenen. Daarnaast is
er garantstelling Groenfonds t.b.v. de klimaatportefeuille gericht op 2,0 Mton
CO2-equivalenten die gebruikmaakt van de maximale LNV-garantieruimte van 120 miljoen
euro per jaar. LNV financiert de uitvoeringskosten voor de BL die RVO uitvoert.
Juridische implicaties
De BL is een vorm van staatssteun aan de agrarische ondernemers conform de Europese
Algemene Groepsvrijstellings Verordening. De BL is een risicoregeling die sinds de kredietcrisis bij elke regelingswijziging conform een Toetsingskader Risicoregelingen format
getoetst wordt. Dit Toetsingskader moet na instemming van de Inspectie der Rijksfinanciën
van het ministerie van Financiën door de MR worden vastgesteld en aan de Eerste en
Tweede Kamer overlegd worden.
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Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Boeren met een voldoende rendabel bedrijfsplan (‘in de kern gezond’), maar met een
zekerhedentekort wordt met dit instrument toch de mogelijkheid geboden investeringen te
doen die bijdragen aan de maatschappelijke welvaart en verduurzamingsdoelen. De BL
maakt de financiering door een bank of een andere financiële instelling mogelijk.
Vereist proces
De ondernemer regelt de financiering met de financier, meestal bank. De bank draagt de
financiering – uitsluitend – in het geval van een zekerhedentekort voor bij RVO. RVO
verstrekt de borgstelling namens de minister, administreert en int de provisie; bij faillissement controleert RVO de juistheid van het dossier en de verliesdeclaratie door de financier.
Sinds de kredietcrisis is er nauw toezicht op de garantieregelingen van EZK en LNV door
Financiën. Wijzigingen aan de borgstellingsregeling worden zo veel als mogelijk in de
voorjaarsbesluitvorming met Financiën besproken. Wijzigingen buiten dit moment vragen
veel meer procedurestappen, o.a. via de Ministerraad, en zijn daardoor zeer tijdrovend.
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Markttoegang Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Ongeveer 67% van de Nederlandse agroproducten wordt verhandeld naar EU-lidstaten
(vooral Duitsland), 33% wordt geëxporteerd naar zogenaamde derde landen buiten de EU.
Sommige productgroepen (bloembollen, uien, pootaardappelen) zijn voor hun export
grotendeels afhankelijk van derde landen. Voor het verdienvermogen van de veehouderijketen is het van belang om voor elk onderdeel van het dier de beste prijs op de wereldmarkt
te kunnen verkrijgen. Voor deze ‘vierkantsverwaarding’ is een brede markttoegang van
belang. De groeipotentie voor de afzet van producten van dierlijke en plantaardige
oorsprong ligt vooral buiten de EU. Daar groeit de vraag door bevolkingstoename, door
toename van middeninkomens en door een stijgende behoefte aan dierlijke eiwitten. De
toenemende focus op zelfvoorziening in derde landen leidt ook tot een groeiende afzet van
Nederlands plantaardig uitgangsmateriaal zoals zaden, pootaardappelen, bloembollen en
boomkweekmateriaal. LNV faciliteert (in samenspraak met de sectoren) de exportmogelijkheden naar landen buiten de EU, door afspraken te maken over de veterinaire en fytosanitaire voorwaarden waaronder dit gebeurt.

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
De officiële autoriteiten van het exporterende land dienen op basis van mondiale verdragen
exportgaranties af te geven in de vorm van veterinaire en fytosanitaire certificaten per
zending, die voldoen aan de eisen van de verschillende derde landen. Alleen daarmee
kunnen de autoriteiten van het importerende land de producten accepteren. Afspraken
tussen nationale overheden zijn dan nodig. Daarbij speelt wederzijds vertrouwen in overheidsgaranties over veiligheid van producten een grote rol. De Nederlandse Chief Veterinary
Officer en Chief Phytosanitary Officer zijn daarvoor verantwoordelijk.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
Bilaterale afspraken tussen Nederland (of de Europese Commissie) en derde landen zorgen
ervoor dat de garanties die Nederland kan bieden op het gebied van dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en etikettering, in overeenstemming worden gebracht met de
invoereisen. De Europese Commissie speelt, vaak gekoppeld aan handelsverdragen, ook een
steeds grotere rol bij het maken van markttoegangsafspraken. Wijzigingen van
EU-regelgeving, zoals nu met de nieuwe Diergezondheidswet (Animal Health Law) kunnen
ook gevolgen hebben voor de af te geven garanties door Nederland.
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Markttoegang Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Afstemming met het bedrijfsleven, bilaterale onderhandelingen op ambtelijk (Directie
Plantaardige Agroketens en Voedselveiligheid (PAV) en Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn (DAD)) en politiek niveau, invloed op de onderhandelingen die de Europese
Unie voert met derde landen in de bredere context van handelspolitiek en invloed op
multilateraal niveau, onder andere in Wereldhandelsorganisatie. Uitvoering van het beleid is
belegd bij de NVWA. We hanteren een afwegingskader om te bepalen in welke mate
overheidsinzet gerechtvaardigd is bij een bepaalde exportwens van het bedrijfsleven.
Financieel plaatje
Vooral capaciteitsinzet op verschillende niveaus, verder beperkte financiële middelen
benodigd.
Juridische implicaties
Nederland legt afspraken over SPS-markttoegang vast in bilaterale overeenkomsten,
protocollen en afspraken met derde landen. Niet in verdragsrechtelijke vormen.

Markttoegang

Definiëring

Instrumentarium

Effecten

200

Markttoegang Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Het wereldwijd borgen van dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en etikettering.
Daarnaast verbetering van de concurrentiepositie en uitbreiding van de handelsmogelijkheden voor bedrijven.
Vereist proces
Nauwe samenwerking vanuit LNV (beleidsdirecties, Landbouw Attaché Netwerk, NVWA) met
bedrijfsleven en belangenvertegenwoordigers.
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Verduurzaming agrogrondstoffen- en houtketens Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
De inzet van LNV en Nederland is om voor genoemde kritische agrogrondstoffen- en
houtketens volledig duurzaam te maken. Dit doen we met alle betrokken partijen samen
(publiek, privaat, NGO’s en kennisinstellingen) en dat de bijdrage van NL aan ontbossing nihil
is. In 2030 moeten alle ketens duurzaam zijn.

Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Nederland heeft de verantwoordelijkheid om aan mondiale afspraken en EU-beleid uitvoering te geven en het gaat om bescherming van cruciale mondiale publieke goederen in het
kader van het algemeen belang.

Wat is de huidige situatie / problematiek?
Nederlandse partijen, die soja, palmolie, cacao, koffie en (tropisch) hout importeren, hebben
in de afgelopen jaren stappen gezet ter bevordering van verduurzaming van deze ketens. Dit
heeft als positief gevolg dat het Nederlandse verbruik van deze grondstoffen inmiddels
overwegend duurzaam gecertificeerd is. Een cruciale stap is vervolgens om producties in
productielanden duurzaam/duurzamer te krijgen, en de Nederlandse import verder te
verduurzamen om uiteindelijk ontbossing, ecosysteemdegradatie en biodiversiteitsverlies in
die landen te doen stoppen. LNV zet, samen met EU of in EU-verband daarvoor in op een
breed palet aan interventies en instrumenten. Uiteraard helpt het dat op mondiaal en
Europees niveau er al belangrijke akkoorden, verplichtingen en intenties zijn aangegaan,
zoals de SDG’s, het biodiversiteitakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal EU
met de van-boer-tot-bordstrategie, de OESO-richtlijnen en dichter bij huis kaders als
internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO), het bossenbeleid,
circulaire landbouw en een EU/nationale eiwitstrategie (dit wordt elders toegelicht). LNV,
veelal in nauwe samenwerking met Buza/BHOS en het Landbouwradennetwerk, acteert
(pro)actief en zet in op versnellingen in beleid (EU, mondiaal) en in het veld door diverse
concrete initiatieven, zoals het Amsterdam Declarations Partnership om samen met negen
Europese landen agrohandelsketens versneld ‘ontbossingsvrij’ te krijgen. Verder door
allianties met andere gelijkgestemde landen op specifieke onderdelen, door onderzoek en
innovaties, vaak met inzet van agrarische kennisinstellingen. Voorbeelden zijn recente
WUR-projecten in Maleisië, Indonesië en Colombia om de oliepalmteelt te verduurzamen
Dit gebeurt door betere agronomische technieken en kennis, door biobased toepassingen en
intercropping, met als resultaten onder meer minder ontbossing door ‘landbesparing’ en
betere verwaarding van oliepalmen (duurzaam hout, bioplastics, eiwitextractie).
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Verduurzaming agrogrondstoffen- en houtketens Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
• Via het Amsterdam Declarations Partnership inzet op meer samenwerking, verduurzaming
in producerende landen en verhogen van de vraag naar duurzame (landbouw)grondstoffen; Europese wet- en regelgeving voor het verhogen van duurzaamheidseisen;
implementatie van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en handhaving van
deze; naleven van OESO-richtlijnen door bedrijven bij de import van grondstoffen.
• Duurzaam inkoopbeleid van de rijksoverheid (inclusief aanbestedingen)
• Het diplomatieke netwerk, inclusief de landbouwraden.
Financieel plaatje?
LNV heeft zeer beperkte middelen en financieel instrumentarium. Door intensieve en
geïntegreerde samenwerking met BUZA/BHOS zijn er ruime(re) mogelijkheden voor actieve
inzet.
Juridische implicaties?
In het internationaal kader van handel en markttoegang van agrogrondstoffen zijn de regels
van de Wereldhandelsorganisatie leidend. Door de interne Europese markt zijn regels rond
import geen zaak meer van lidstaten, maar van de Europese Unie als geheel.
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Verduurzaming agrogrondstoffen- en houtketens Effecten
Gevolgen voor betrokkenen, vereist proces
‘Duurzame verduurzaming’ van agrogrondstofketens is een complex en langdurig continu
proces met noodzakelijke participaties van zeer veel private en publieke actoren.
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Inzet EU-handelsverdragen Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Nederland is voorstander van ambitieuze en gebalanceerde handelsakkoorden die vasthouden aan de Europese normen voor bescherming van mens, dier, plant en milieu en die
een gelijk speelveld bevorderen. De ontwikkeling naar duurzame landbouw, het zo veel
mogelijk sluiten van kringlopen en het bevorderen van een gelijk speelveld, vormen een
integraal onderdeel van de Nederlandse inzet. Nederland wil dat ontwikkelde en zich
ontwikkelende landen in bilaterale handelsverdragen alleen markttoegang krijgen zonder of
tegen een lager importtarief voor pluimveevlees, eieren en eiproducten en varkensvlees als
zij voldoen aan de Europese (productie)-standaarden voor dierenwelzijn of gelijkwaardig. Dit
is nodig om tot een meer internationaal gelijk speelveld te komen. De Europese Commissie
heeft op 18 februari 2021 een Mededeling gepubliceerd over de evaluatie van het
EU-handelsbeleid, waarin duurzaamheid een kernbegrip is, en samenhang tussen het
handelsbeleid en aanverwante beleidsterreinen (van-boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie) benadrukt wordt.
Wat is de huidige situatie / problematiek? Wat rechtvaardigt overheidsingrijpen?
Markttoegang en de regels rond import zijn geen zaak meer van lidstaten, maar van de
Europese Unie als geheel.
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Inzet EU-handelsverdragen Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Voor het onderhandelen van handelsverdragen geven lidstaten de Europese Commissie een
mandaat. Zogenaamde ‘EU only’-akkoorden betreffen handelsafspraken en worden niet
voorgelegd aan de nationale parlementen. Gemengde akkoorden hebben voor die onderdelen die tot de competentie van lidstaten horen ratificatie door nationale parlementen
nodig.
Financieel plaatje?
Vooral capaciteitsinzet op verschillende niveaus, verder beperkte financiële middelen
benodigd.
Juridische implicaties?
Voor de handel zijn de handelsregels zoals afgesproken in WTO leidend, namelijk gelijke
behandeling van binnenlandse en buitenlandse producten en gelijke behandeling tussen
verschillende landen. Er zijn uitzonderingsgronden afgesproken, waaronder voor het behoud
van natuurlijke hulpbronnen en de gezondheid van mens, plant en dier. Duurzaamheid en
productie-eisen zijn niet opgenomen als uitzonderingsgrond, en kunnen door derde landen
als handelsbelemmerend worden gezien.
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Inzet EU-handelsverdragen Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
In 2021 is een studie door de Europese Commissie gepubliceerd naar het cumulatieve effect
van handelsverdragen voor de landbouw. De studie bevestigt de kwetsbare sectoren binnen
de EU, waar voorzichtig met markttoegang (import in EU) moet worden omgegaan: rund-,
pluimvee- en schapenvlees, suiker en rijst.
Vereist proces?
Het ministerie van BZ is de eerstverantwoordelijke voor het handelsbeleid. LNV werkt nauw
samen met BZ voor de Nederlandse inzet bij onderhandelingen, de ondersteuning van
bewindspersonen en de beantwoording van Kamervragen waar het agrarische producten
betreft.
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Voedselzekerheid Definiëring
De huidige voedselsystemen schieten tekort. Er zijn steeds meer monden te voeden, terwijl
het systeem van voedselproductie en -distributie nu al te zwaar drukt op onze natuurlijke
hulpbronnen. De coronapandemie heeft de kwetsbaarheden in het voedselsysteem haarscherp blootgelegd.
De inzet van LNV is om bij te dragen aan de transitie naar duurzame, robuuste, weerbare en
eerlijke voedselsystemen die resistent zijn tegen de schokken van bijvoorbeeld klimaatverandering. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Kamerbrief over voedselzekerheid ‘Op
weg naar een betere wereld in 2030’ en de LNV-visie ‘Landbouw, Natuur en voedsel,
waardevol en verbonden’. Bij de invulling zijn de Sustainable Development Goals, de
afspraken uit het VN-Biodiversiteitsverdrag en het Parijsakkoord leidend.
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Voedselzekerheid Instrumentarium
De Internationale Strategie Duurzame Landbouw zet onverkort in op beleidscoherentie en
focus. Het instrumentarium zoals weergegeven in het fiche internationale agribusiness is
onverkort van toepassing. Met diverse organisaties als de FAO en de Wereldbank zijn er
samenwerkingsverbanden op specifieke inhoudelijke thema’s of landen. Het landbouwradennetwerk is bij uitstek het instrument om in landen activiteiten te ontplooien waarbij
wordt samengewerkt met publieke partners (BZ, RVO, Topsectoren, WUR) en private
partners (Netherlands Food Partnership, SeedNL, bedrijfsleven).
Er is beperkt projectbudget voor voedselzekerheid beschikbaar (1,5 miljoen euro per jaar).
Ook betaalt LNV namens de Staat contributie aan diverse internationale organisaties als de
FAO.
LNV heeft diverse juridisch bindende memoranda of understanding met internationale en
nationale partners (FAO, WUR, NFP,WB). In het fiche Agribusiness Internationaal staan deze
memoranda met landen vermeld.
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Voedselzekerheid Effecten
Waarborgen van een invloedrijke positie van LNV in de internationale arena waar besluitvorming plaatsvindt over klimaat, voedsel en biodiversiteit.Ondersteuning van het Nederlandse
bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstellingen en een goede samenwerking met
internationale organisaties.
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Covid-19 op LNV-terrein Instrumentarium
Voor de volgende sectoren zijn specifieke financiële steunregelingen ontwikkeld:
• Stillegregeling visserij
Om economische gevolgen van de COVID-19-crisis voor eigenaren van vissersvaartuigen
te beperken is gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot financieren van tijdelijke
stopzettingen.
• Tegemoetkoming aquacultuur
Voor tegemoetkoming van de aquacultuursector is op basis van het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) een regeling opgesteld.
• Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
Primaire ondernemingen in de sierteelt en de voedingstuinbouw die afhankelijk zijn van
afzet aan de horeca kwamen voor de regeling in aanmerking als zij te maken hadden met
acute vraaguitval van bederfelijke producten (mrt 2020-jun 2020 ten opzichte van mrt-jun
2017-2019).
• Tegemoetkoming fritesaardappeltelers
Telers met fritesaardappelen in opslag van het seizoen 2019 die getroffen werden door het
wegvallen van de vraag konden aanspraak maken.
• Stoppersregeling pelsdierhouderij
Het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) heeft in augustus 2020 een
verplichte stoppersregeling voor de nertsenhouderij geadviseerd om verspreiding van
COVID-19 te stoppen. Het kabinet heeft dit advies overgenomen en 150 miljoen euro extra
uitgetrokken, naast de eerdere sloop- en ombouwregeling voor nertsenhouders.
• Borgstelling MKB Landbouwkredieten Corona (BL-C), zie het hoofdstuk Borgstelling
MKB-landbouwkredieten i.v.m. coronacrisis (BL-C)
Om de land- en tuinbouwsector en de visserij- en aquacultuursector te ondersteunen is er
een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling
MKB-Landbouwkredieten (BL-C).
• Regeling subsidie dierentuinen COVID-19
Het kabinet heeft maximaal 39 miljoen euro steun (inclusief uitvoeringskosten) toegezegd
voor de dierentuinen. De regeling bevat staatssteun en is goedgekeurd door de Europese
Commissie. De regeling is samen met de brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen en Vereniging Dier en Park opgesteld.
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LNV als overheidsorganisatie Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
• Deze rapporten zijn op een groot aantal onderdelen onverkort voor LNV van toepassing.
Organisatiebreed zal van de uitvoering bij RVO, handhaving en opsporing bij de NVWA, bij
de onafhankelijke keuringsdiensten, kennisinstituten en samenwerkingspartners en in de
totstandkoming van wetgeving en beleid een reflectie plaatsvinden op deze rapporten
welke tot handelen aanzet.
• Dit betekent dat LNV op een aantal terreinen de basis op orde brengt. Denk aan de
integrale kijk op informatiehuishouding en informatiesystemen om de vindbaarheid en
navolgbaarheid van besluitvorming beschikbaar te kunnen stellen. Ook zullen er aanpassingen komen in de handelingsruimte en de werkprocessen, evenals in het ambtelijk
vakmanschap van de medewerkers.
• LNV houdt, in nauwe samenwerking met andere departementen, de cultuur en interactie
met politiek, in de samenwerking met andere overheidslagen, doelgroepen als burgers,
bedrijven, belangenorganisaties tegen het licht .
Wat is de huidige situatie / problematiek?
LNV heeft deze rapporten ter harte genomen en is een organisatiebreed programma gestart
waarin deze onderdelen geadresseerd worden.
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Stakeholder- en relatiemanagement Definiëring
Wat is de huidige ambitie?
Door belanghebbenden goed te betrekken bij de dossiers en ook gezamenlijk de ontwikkelingen te bespreken moeten we ervoor zorgen dat het beleid van het ministerie voldoende
draagvlak heeft en ondersteund wordt door inzet vanuit de belanghebbenden. Daarbij moet
in de nieuwe periode de veranderingsbereidheid ook echt op het boerenerf, op de visserskotter en bij de natuurbeheerder zichtbaar worden. Dat vraagt om een betere aansluiting op
de praktijk en de beleving van stakeholders. We moeten alle puzzelstukken laten zien om
uiteindelijk de complete puzzel te krijgen. Concreet moeten we meer de taal spreken van de
primaire doelgroep, maar vooral met de doelgroep spreken. Niet alleen luisteren naar de
flanken, maar vooral de middengroep bewegen tot verandering en nadrukkelijker de
verbinding maken van de primaire producent naar bepalende stakeholders in de voedselketen, zoals industrie, retail en banken.
Wat is de huidige situatie / problematiek?
De benodigde transitie naar duurzame landbouw en verduurzaming van de visvangst vergt
betrokkenheid en inzet van alle belanghebbenden in de sector. De transitie brengt onrust
met zich mee met name bij de boeren en vissers zelf maar ook bij de toeleveranciers,
voedselverwerkers, financiers en kennisinstellingen. Het is van belang deze partijen te blijven
betrekken en informeren. Al zullen ze het nog steeds niet altijd eens zijn met de keuzes, ze
begrijpen hopelijk wel beter welke afwegingen zijn gemaakt. Daarbij is er vaak een mismatch
met de natuuropgave. Stakeholders kijken naar LNV vaak als naar het oude departement van
landbouw, terwijl de opgave van natuur steeds meer verweven raakt met landbouw en
voedsel. Die opgaven moeten meer op elkaar zijn aangesloten en niet tegengesteld zijn aan
elkaar.
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Stakeholder- en relatiemanagement Instrumentarium
Welke instrumenten zijn er?
Met bezoeken, rondetafels, webinars, etc. kan gezorgd worden dat het beleid van het
ministerie voorspelbaar en inzichtelijk wordt gemaakt. Bij Directie Communicatie is een
stakeholdermanager aangesteld. Ook steeds meer directies geven expliciet aandacht aan het
stakeholder- en relatiemanagement. Bij de projectleiderspool is een kennisgroep op het
gebied van stakeholdermanagement en er wordt gewerkt aan het uitwisselen van kennis en
ervaringen binnen het ministerie. Tevens is er een bredere verkenning binnen het departement op gang gekomen, onder aanvoering van een werkgroep stakeholdermangement,
bestaande uit vertegenwoordigers van BPZ, DC en SKI, die onderzoeken of een brede
maatschappelijk dialoog kan helpen om voorbij de polarisatie naar oplossingsrichtingen te
zoeken voor de landbouw.
Financieel plaatje? Juridische implicaties?
Er zijn nauwelijks directe kosten aan verbonden, maar goed stakeholdermanagement vergt
wel inzet vanuit de medewerkers en tijd in de agenda van de minister en de leiding van het
departement. Er zijn geen juridische implicaties.
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Stakeholder- en relatiemanagement Effecten
Wat zijn de gevolgen voor betrokkenen?
Vereist proces?
Regelmatige contacten met belanghebbenden en zorgvuldig ingeplande
bezoeken, zowel bij de meer traditionele partijen die bezig zijn met kleine
stappen om de middengroep in beweging te krijgen als bij de koplopers. Zo
maak je inzichtelijk wat kan en geef je podium aan diegene die vooroplopen.
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