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Carbon footprint inzichtelijk maken op bedrijfs-en/of sectorniveau per productgroep.  
De Europese Commissie heeft een standaardmethode ontwikkeld om milieuprestaties van producten te 
meten en te communiceren. Deze methode wordt Product Environmental Footprint (PEF) genoemd. Het is 
een raamwerk van eisen en principes om de milieu-impact van producten te bepalen. De Europese 
Commissie kan op basis hiervan in de toekomst verplichten de PEF methodiek toe te passen en mogelijk een 
PEF label ontwikkelen. Dit biedt kansen om de milieuprestaties van een product te verbeteren wat tot uiting 
komt in betere score op het PEF-label. Momenteel wordt er gewerkt aan Product Environmental Footprint 
Category Rules (PEFCR). Voor de volgende categorieën zijn deze regels al vastgesteld: bier, zuivel, 
diervoeder, vlees, olijfolie, bronwater, pasta en wijn. Vis en koffie zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast heeft 
de EC datasets ontwikkeld om de uitvoering van PEFCRs te ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een zeer 
uitgebreide dataset ontwikkeld voor diervoedergrondstoffen maar ook meer algemene data sets voor 
energieproductie/gebruik en transport. (http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef pilots.htm)

Deze methode kan gebruikt worden als monitoring- en vergelijking instrument op ketenniveau. Voor de 
overige productgroepen zijn standaardprotocollen beschikbaar om de levenscyclusanalyse van producten te 
bepalen maar die zijn niet specifiek voor voeding: ISO 14040 & ISO 14067, PAS2050, ILCD handbook, en 
WRI/WBSCD GHG Protocol. Wat nog ontbreekt is een voedingsmiddelen brede methodiek, maar de Agri-
footprint is daar een goede aanzet voor. Het Europese PEFCR guidelines 6.3 document geeft hiervoor ook 
een goed vertrekpunt maar de formele vaststelling naar veel productgroepen ontbreekt nog.  

De volgende actielijnen zijn overeengekomen. 
- Bedrijven in de productieketen berekenen hun carbon footprint op productgroep niveau op basis van

PEFCR voor 2025. De Nederlandse overheid spant zich in voor een heldere en eenvoudige Europese
standaard voor de carbon footprint op productgroep niveau (bv de PEFCR). Bedrijven worden hierbij
betrokken. Indien beschikbaar en eenvoudig toe te passen, wordt door producenten, al dan niet via
branches in Europa voor 2025 geïmplementeerd.

- De bedrijven maken de carbon footprint van hun producten al dan niet via branches publiek inzichtelijk
en verlagen de CFP van hun productieketen stapsgewijs en leggen aan hun klanten en stakeholders uit
welke maatregelen zij genomen hebben om meer klimaatvriendelijke producten aan te bieden.

- Bedrijven houden vanaf 2019 bij productontwikkeling rekening met het verlagen van de CFP van
producten.
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- Supermarkten stimuleren klimaatvriendelijke producten in de winkel, door deze als ‘gemakkelijkste én
normaalste keuze’ voor consumenten te positioneren. In het bijzonder dragen zij bij aan de eiwittransitie
en de consument te verleiden meer plantaardige eiwitten (60%) ten opzichte van dierlijke producten
(40%) te consumeren en producten uit de Schijf van vijf conform het preventie-akkoord. Zij vervullen
tevens een actieve rol in Alliantie Verduurzaming voedsel, incl. implementatie en monitoring.

Gedragsverandering 
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een gedragsverandering vraagt 
met lange adem: minder voedselverspilling, meer consumptie in Nederland van groenten, fruit en 
plantaardige eiwitten (van 60:40 naar 40:60% volgens het grondstoffenakkoord) en een hoger aandeel 
consumptie van producten met een lage carbon footprint. In 2019 wordt een publicatie verwacht waarbij de 
duurzaamheid/CO2 footprint van allerlei typen eiwitten (plantaardig/dierlijk) worden gecategoriseerd. Dit 
voortschrijdend inzicht kan nuttig zijn om eiwitten daadwerkelijk op hun footprint te rangschikken, anders 
dat alleen dierlijk versus plantaardig. Verder bevelen we aan om vermindering van consumptie in de volle 
breedte van consumptie te positioneren, niet alleen in voeding. 
Vooral voor het verminderen van de verspilling op consumentenniveau zijn gedragsveranderingsstrategieën 
kansrijk[2]. Beter inzicht in de effectiviteit van strategieën moet verkregen worden door onderzoek samen te 
laten gaan met campagnes en andere interventies mede gericht op consuminderen in het algemeen. 
Het terrein van gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzamere keuzes voor consumenten is sterk in 
ontwikkeling. Op dit gebied zijn tientallen interventies bekend. De klimaattafel vindt het belangrijk dat alle 
goed beschreven interventies centraal toegankelijk zijn in een database, bij voorkeur de database van het 
Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. In het geval van klimaatimpact gaat het om interventies 
gericht op meerdere gedragingen die aan het probleem bijdragen, zoals overconsumptie, voedselverspilling 
en hoge consumptie van klimaatonvriendelijke producten.  

De klimaattafel ziet kansen als de gewenste gedragsveranderingen, zoals hieronder weergegeven, in 
onderlinge samenhang worden nagestreefd, mede om te vermijden dat verwarring ontstaat bij 
consumenten: 
gezondheid, conform de Schijf van Vijf en gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad en volgens de 
doelstellingen op het gebied van het terugdringen van overgewicht, zoals benoemd in het 
Preventieakkoord[3]

- consuminderen in het algemeen en van klimaatonvriendelijke producten in het bijzonder (niet beperkt
tot voedingsmiddelenproducten)

- voedselverspilling tegengaan
- minder eiwitinname voor die bevolkingsgroepen waarvoor dit relevant is
- meer consumptie in Nederland van groenten en fruit en lager aandeel consumptie van producten met

een hoge carbon footprint





































Gelieve die oordelen in de context van het gehele akkoord te beschouwen. 

Met groet en grote dank voor ieders (on)zichtbare inzet, 
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Pieter,

Hierbij met forse inspanning van velen – en met enige trots – de voorzittersversie van het 
Klimaatakkoord L&L tbv Klimaatberaad. 

Er is slechts een, maar dan ook een forse disclaimer:
In dit voorstel maakt de Tafel nog een voorbehoud met betrekking tot de wijze waarop het 
publieke deel van de investeringen worden geborgd irt tempo en realisatie van de ambitie die uit 
dit voorstel spreekt.

Gevraagd wordt om dit voorstel met deze disclaimer morgen aan het Klimaatberaad aan te 
bieden.

Prettig te melden is dat er ook een deelvoorstel landbouwbodems in zit.
Voor eenieder die niet direct betrokken was, mogelijk ‘logisch’. Uit de school klappend: er is extra 
gezweet door velen ook om dit mogelijk te maken.

Partijen wordt gevraagd om, zo mogelijk voor morgenochtend 10.00 uur de voorzitter te laten 
weten wanneer zij:

- niet kunnen staan voor de afspraken waar zij direct verantwoordelijk zijn;
- niet het geheel denken te kunnen / durven verdedigen naar hun achterban als ‘bereikt

onderhandelingsresultaat’

Er wordt nog driftig gemaild over acties die partijen al dan niet op willen / durven nemen.
We zijn ‘bij’ met verwerking tot 20.15 uur. Belangrijke zaken zouden aan de voorzitter gemeld 
moeten worden, bij gestelde deadline. Ik verwerk ze niet meer.

Pas op verzoek van de voorzitter zullen we weer wijzigingen doorvoeren.
Naar mijn beeld zijn de verrassingen in de tekst voor partijen die zelf aan de lat staan voor acties 
tot een minimum beperkt. Naast natuurlijk salomonsoordelen vanuit de voorzitter.

Gelieve die oordelen in de context van het gehele akkoord te beschouwen.

Met groet en grote dank voor ieders (on)zichtbare inzet,
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C4 Landbouw en Landgebruik4 

5 

C4.1 Visie 2050 6 

‘De basis voor klimaatneutraal Nederland’7
8

We willen eten, comfortabel wonen en werken, en ons kunnen verplaatsen in een gezonde en 9 
prettige leefomgeving. Landbouw en landgebruik sectoren vormen hiervoor natuurlijk de 10
basis.11

12
Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol 13
landschap, maar leggen ook koolstof (CO2) vast en vormen zo de natuurlijke basis om14
klimaatverandering te voorkomen. Ze stellen ons bovendien in de gelegenheid voedsel en 15
biomassa te produceren, ook in een veranderend klimaat. Biomassa gebruiken we als diervoer 16
en als grondstof voor energie, chemie en materialen. In 2050 doen we dit in zo klein als 17
mogelijk en zo groot als nodige gesloten grondgebonden kringlopen, cf de kabinetsvisie uit 18
20181 . Dit betekent dat we op kleinst mogelijke schaal die passend2  is de natuurlijke 19
kringloop bodem > plant > dier > mest > bodem sluiten. Boeren en tuinders worden 20
gewaardeerd en verdienen daarmee een goed inkomen. Natuur en (kenmerkend Nederlands) 21
landschap worden waardenvol beheerd. Dat wil zeggen dat we rekening houden met 22
klimaatbehendigheid, biodiversiteit én attractiviteit.23

24
De sectoren3  in het domein landbouw en landgebruik zetten de al ingeslagen weg naar forse 25
emissiereductie versneld voort. Toch blijven, ook in 2050, broeikasgasemissies vanuit deze 26
sector onvermijdelijk. Broeikasgasemissies zijn namelijk inherent aan natuurlijke producten, 27
zoals methaan en lachgas uit de veehouderij en bemesting (ook bij ‘groene meststoffen4 ’). 28
Tegelijkertijd gaat de sector in toenemende mate koolstof vastleggen in bodems, bossen en 29
materialen, biomassa produceren en hernieuwbare energie opwekken. De ambitie van de 30
sector  is dat de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen aan de ene kant en vastlegging 31
van broeikasgassen aan de andere kant in 2050 met elkaar in evenwicht zijn, zodanig dat de 32
sector landbouw en landgebruik in 2050 netto klimaatneutraal is. Dit is nadrukkelijk een 33
gezamenlijke ambitie van boeren en tuinders, terreinbeheerders, NGO’s, voedselverwerkers, 34
toeleveranciers en supermarkten. De komende jaren wordt uitgewerkt hoe de sector dit 35
evenwicht kan bereiken. 36

37
De partijen in het domein landbouw en landgebruik (ook particuliere terreineigenaren en 38
verpachters) hebben de ambitie om klimaatopgaven te realiseren binnen natuurlijke en 39
economische randvoorwaarden, (verbetering van) biodiversiteit, adequate benadering van 40
andere milieuthema’s en gezond verdienvermogen en voedsel- en biomassaproductie. Een 41
sterke keten met stevige ambitie, gezonde bedrijven en biodiverse natuur, vormt de basis 42
voor duurzame voedsel-, hout- en biomassaproductie én beheer die we met trots aan43

44
volgende generaties doorgeven. Vanuit eigen kracht, in verbinding, in weer en wind, met de 45
voeten op aarde, met het hoofd in de wolken, zonder een dag te verzaken, zullen boeren en 46
terreinbeheerders deze opgave de komende jaren realiseren.47

48

1 ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ (2018)
2 In lijn met SER (juni 2016) ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. https://www.ser.nl/-

/media/ser/downloads/adviezen/2016/circulaire-economie.pdf (blz. 34 e.v.)  
3 De sector landbouw en landgebruik kenmerkt zich door een verscheidenheid aan sectoren in zowel de land-,

tuin- en bosbouw, in verschillende landgebruiksfuncties waaronder terrein- en natuurbeheer. Dit 
deelakkoord raakt al deze actoren alsmede bewoners en (recreatieve) gebruikers. 

4 Groene meststof: meststof waar bij de productie geen gebruik is gemaakt van fossiele grondstoffen. 



De realisatie van deze ambitie zal, in de eerste plaats impact hebben op de dagelijkse 49
bedrijfsvoering van boeren en tuinders en zal iedereen in Nederland raken via effecten op de 50
inrichting en kwaliteit van onze leefomgeving, en mogelijk veranderingen in 51
(voedsel)consumptie. Zeker indien vermindering van afhankelijkheden van vervangbare 52
(buitenlandse) grondstoffen meegewogen wordt. Dit leidt mogelijk juist ook tot nieuwe 53
marktmogelijkheden voor voedselproducenten in Nederland, bijvoorbeeld via export van 54
nieuwe opgedane kennis uit dit akkoord aangevuld met die uit ‘kringlooplandbouw’.55

56
Innovatieve ketens en bedrijven zijn nodig om deze visie en ambitie voor 2050 gestalte te 57
doen krijgen, maar ook om de tussendoelen van 2030 te realiseren. Partijen in het 58
Klimaatakkoord zetten daarom gericht in op innovaties voor:59
A. Reductie van broeikasgasemissies bij de productie van food en non-food 2050;60
B. Bevorderen van (regionale) grondgebondenheid tegelijkertijd met het sluiten van61

kringlopen;62
C. Netto productie van hernieuwbare energie vanuit de land-, tuin en bosbouwsectoren;63
D. Inrichting van het Nederlandse land- en wateroppervlak op CO2 vastlegging en gebruik,64
E. Halvering van de klimaateffecten van aankoopkeuzen door Nederlandse consumenten in65

2050.66
67

Deze innovatiesporen hebben een reikwijdte die voorbij de nationale schaal in klimaateffect 68
sorteert. In deze visie en innovatiesporen worden de doelen van het Klimaatakkoord van 69
Parijs, die naast klimaatadaptatie en mitigatie ook gaan over het uitbannen van honger in de 70
wereld én het behoud van ecosystemen en bossen, kwalitatief geoperationaliseerd voor 71
Nederland. 72

73
In de komende jaren zal specifiek worden gekeken naar maatregelen en consequenties van 74
mogelijke opgaven voor klimaat voor de landbouw in 2050. Hierbij zal ook de discussie in de 75
EU worden gevoerd waarbij in het kader van level playing field, bekeken zal worden welke 76
maatregelen de verschillende lidstaten reeds hebben genomen en zullen gaan nemen. 77
Nederland zal in deze discussie een actieve rol nemen en inzetten op een landbouw-78
klimaatbeleid, dat uitgaat van regionale optimalisatie van de landbouw- en biomassaproductie 79
op basis van om milieu- en klimaatredenen.80

81

C4.2 Opgave 2030 82
83

‘Zoveel mogelijk sluiten van kringlopen’84
85

Voor 2030 hebben de landbouw en landgebruik sectoren een taakstellende opgave gekregen 86
vanuit het kabinet om een additionele afname van 3,5 Mton broeikasgasemissies in 2030 te 87
realiseren (bovenop bestaand beleid). Deze taakstellende bijdrage vanuit land- en tuinbouw 88
en natuursectoren is nodig om te kunnen voldoen aan de kabinetsdoelstelling voor Nederland 89
van 49 procent reductie en vormen de ‘volgende stappen’ op weg naar 2050. 90

91
De ‘volgende stappen’, omdat er in de voorliggende periode al een stevig emissiereductie 92
fundament is gelegd én er al fors geïnvesteerd is in het opwekken van hernieuwbare energie,93
waarbij er in 2016 al ca 25 PJ hernieuwbare energie geproduceerd wordt. Deze prestaties 94
geven inspiratie en vertrouwen om de volgende stappen die gevraagd worden richting 2030 te 95
realiseren. 96

97
De opgave is opgeknipt in een afname van de broeikasgasemissies uit de landbouw 98
(methaan) en glastuinbouw, ieder met respectievelijk ten minste 1 Mton 5 in 2030, en een 99

5 Ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid in 2016







167
Dit akkoord is geen blauwdruk van de route naar 2050 via de opgave voor 2030. Onderzoek, 168
pilots en demonstraties zullen in sommige (innovatie)sporen kansen bieden om te versnellen, 169
en in andere vragen om een pas op de plaats. In het kader van de doorkijk naar 2050 wordt 170
onder begeleiding van de partijen een scenariostudie uitgevoerd waarbij centraal staat wat de 171
effecten voor de langere termijn zijn van de wens de landbouw te verduurzamen in termen 172
van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen.173
De gezamenlijk, door de in het klimaatakkoord betrokken actoren uit het domein landbouw en 174
landgebruik, te trekken conclusies uit deze studie, die zullen worden betrokken bij de 175
overeengekomen generieke evaluatiemomenten.176

177

C4.3 Generiek178

C4.3.1 Randvoorwaarden179
Investeringen en Financiering180
Partijen beseffen dat de komende jaren vele miljarden aan private en publieke investeringen 181
nodig zullen zijn om in de sector Landbouw en Landgebruik de ambities voor klimaatdoelen in 182
2030 en uiteindelijk 2050 waar te maken. Deels zullen deze ook van belang zijn voor andere 183
transities in het landelijk gebied, zoals verduurzaming landbouw en biodiversiteit.184

185
Gedurende langere termijn duidelijkheid hebben over de financiële kaders is essentieel ten 186
behoeve van de bereidheid tot investeren van alle betrokkenen. 187
Aan de andere kant beseffen partijen dat er altijd onzekerheden zijn en dat niet verwacht kan 188
worden dat op alle fronten financiële duidelijkheid over zulke lange termijnen geboden kan 189
worden. Zo zijn bijvoorbeeld mandaatperioden van overheden een gegeven. 190

191
Partijen zien echter mogelijkheden om op basis van de volgende uitgangspunten, met name 192
gericht op publieke instrumenten, een betekenisvolle en transparante stap te zetten in de ook 193
private financiële onderbouwing van de ambities en de voorstellen.194

195
1. Bestaande budgetten vormen een belangrijk zoekgebied en daarmee een belangrijke basis196

voor deze ambities: bij het bedrijfsleven en ook bij de overheden. Bestaande budgetten197
worden waar mogelijk gekoppeld aan de realiseren van klimaatdoelen. Bijvoorbeeld in het198
kader van het natuurbeleid en de asbestsanering en ook het (huidige en in ontwikkeling199
zijnde) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).200

2. Een aantal instrumenten wordt ingezet dat meer dan in het verleden toegespitst is en201
wordt voor het klimaatbeleid in de sector landbouw en landgebruik. Hierbij zijn oa de 202
SDE+ regeling en Groenfinanciering van belang. Het ministerie van LNV stelt aan 203
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Nationaal Groenfonds een garantiefaciliteit beschikbaar van 70 miljoen euro. Daarmee 204
trekt het Groenfonds extra geld aan voor de financiering van projecten die een bijdrage 205
leveren aan de klimaatdoelstellingen van de sector Landbouw en Landgebruik.206

3. Mia en Vamilregeling blijven, met de EIA en de RNES, garantieregeling aardwarmte, het207
kennis- en innovatieprogramma geothermie, ook in de toekomst van groot belang voor 208
klimaatgerelateerde investeringen. 209

4. Met Invest.nl zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken of en zo ja hoe ten behoeve van210
de investeringen in deze transitie Invest.nl een rol kan spelen. Bijvoorbeeld investeringen 211
in stallen, energietransitie glastuinbouw en in aanleg van bossen.212

5. Voor investeringen tbv onderzoek , innovatie en kennis wordt een beroep gedaan op het213
vigerende en in aanpassing zijnde Topsectorenbeleid met bijbehorende mogelijkheden en 214
intensiveringen. 215

6. De zogenaamde Klimaatenveloppe van het Kabinet is ook voor de sector landbouw en216
landgebruik van groot belang met name voor het opstarten van pilots en initiële 217
ontwikkelkosten. Daar waar in navolgende akkoordtekst dekking gevonden wordt uit 218
‘klimaatenveloppe’ zijn de initiële kosten voor de komende 3 jaar geïndiceerd, maar niet in 219
de tekst opgenomen.220

7. Partijen onderkennen het grote belang van het ontwikkelen van betrouwbare, structurele221
verdienmodellen in deze sectoren waaronder het ontwikkelen instrumenten ter ontsluiting 222
van nieuwe private additionele middelen (zoals bv carbon credits). De periode van pilots 223
wordt tevens benut om de haalbaarheid van nieuwe verdienmodellen en 224
financieringsbronnen te verkennen.225

8. Extra financiële middelen, boven waarvoor hiervoor de kaders zijn geschetst, zullen het226
doelbereik van met name de ambitie tussen 3,5 en 6 megaton sterk positief beïnvloeden .227

228
Op basis van deze uitgangspunten en de daarin verwoorde verwachtingen kunnen de 229
komende jaren noodzakelijke stappen gezet – en zonodig nieuwe instrumenten ontwikkeld - 230
worden.231

232
Vanuit de onder 6. genoemde klimaatenveloppe is tot en met 2030 € 360 mln gereserveerd, 233
ten dienste van realisatie de afspraken uit dit deelakkoord aangaande reductie van 234
broeikasgasemissies en verbetering van de klimaatprestatie van de landgebruikssectoren. 235
Voor de periode tussen 2019 en 2022 wordt van deze € 360 mln, een eerste tranche van ten 236
minste € 30 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit deelakkoord.237

238
Mochten onverhoopt wijzigingen komen in dit pakket die van materiële betekenis zijn, zullen 239
partijen bezien welke alternatieven er zijn. Effecten op tempo en ambitieniveau kunnen 240
daarbij aan de orde zijn, zeker indien een wijziging van belang is als onderdeel van een 241
breder ondersteuningspakket én bijbehorende maatregel nog niet zonder deze ondersteuning 242
ingevoerd kan worden.243

244
Uitwerking van specifieke financierings- en instrumentenpakketten tbv van de maatregelen uit 245
dit deelakkoord zal de komende tijd én doorlopend plaatsvinden, passend binnen meegegeven 246
financiële kaders, en met zicht op evt nieuwe ontwikkelingen (zowel privaat, in de markt, als247
publiek). 248

249
Kosteneffectieve pakketten, voor zowel overheden als passend bij private investeringstempo’s 250
en -mogelijkheden is hierbij uitgangspunt en vraagt van alle partijen, doorlopend inzet.251

252
Partijen spreken af: 253
a. als samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen, het financiële254

instrumenteringsproces als maatwerkopdracht af te ronden en operationeel te maken voor255
1-1-2020.256

257
258



Verdienmodellen259
Boeren, burgers, terreinbeheerders en consumenten komen in (klimaat)actie wanneer zijn 260
mogelijkheden en perspectieven zien. Deze perspectieven kunnen variëren van ‘informeren’ 261
naar (financieel) waarderen. In dit deelakkoord zijn meerdere bouwstenen opgenomen, die 262
samen een goede basis bieden voor het ontwikkelen van verdienmodellen, zowel in 263
maatschappelijke waardering, alsook in beloning. 264
Zo zijn de te ontwikkelen carbon footprints bijvoorbeeld een goede basis om geobjectiveerd 265
de klimaatprestatie van een product te tonen en de onderliggende inspanningen te 266
waarderen.267

268
Partijen spreken af: 269
b. De ondertekenaars van dit deelakkoord zullen, op uitnodiging vanuit LTO Nederland,270

binnen bestaande mededingingsregels, voor 1-1-2020 komen met een plan dat structureel271
verdienmodellen voor duurzame grondstoffen en voedingsmiddelen uit productie vanuit272
landbouw en/of landgebruik identificeert en zo mogelijk uitwerkt. In dit plan wordt onder273
meer aandacht besteed aan:274

- Versterking van de positie van de boer en tuinder in de keten.275
- Benutting van instrumenten als de Wet duurzaamheid, momenteel bij de RvS, en276

de taken en verantwoordelijkheden van PO en BO’s (in het nieuwe GLB).277
- Mogelijkheden van gesloten en/of korte ketens278
- Het realiseren van hogere opbrengstprijzen voor boeren en tuinders die279

aantoonbaar bijdragen aan een duurzame productie, waaronder de reductie van280
broeikasgassen.281

282
Aanpassingen in wet- en regelgeving283
Partijen hebben in dit akkoord de noodzaak uitgesproken om op onderdelen wet en 284
regelgeving aan te passen om deze meer toe te snijden (bv via borging en bijbehorend -285
instrumentarium) op het bereiken van klimaatdoelen. Beseft wordt dat deze gewenste 286
aanpassingen niet in termen van een resultaatverplichting verwoord kunnen worden. 287
Daarvoor is vaak de medewerking nodig van derden die zich niet aan dit akkoord hebben 288
verbonden. Dat geldt bij voorbeeld voor medewerking van de Europese Commissie met 289
betrekking tot Richtlijnen en Verordeningen.290
Partijen spreken af dat indien de gewenste veranderingen niet of niet tijdig genoeg tot stand 291
komen om de afgesproken ambities en doelen te halen, overleg plaats vindt over mogelijke 292
alternatieve instrumenten om doelbereik te garanderen ofwel ambitieniveaus bij te stellen.293

294
Ten aanzien van de nationale versterking van de borging komen partijen overeen dat:295
c. Het Rijk zal zorgdragen voor een zo snel mogelijke aanpassing van de Mededingingswet296

zodat samenwerking tussen bedrijven in de Land en Tuinbouw wordt toegestaan en297
daarmee verder bevorderd oa ten dienste van de afspraken in dit deelakkoord.298

d. Het Rijk zal samen met mede overheden in het geval van achterblijvende resultaten299
achterblijvende resultaten, op sector- en/of bedrijfsniveau (free-riders), waar nodig en300
mogelijk via wet- en regelgeving waarborgen inzetten. Het Rijk zal de daarvoor301
noodzakelijke instrumenten (algemeen verbindend verklaren (AVV-en), verplichten van302
duurzamere standaarden via regelgeving) in 2019 uitwerken, waarbij rekening wordt303
gehouden met de specifieke omstandigheden in de verschillende sectoren.304

e. Deze instrumenten zijn uiterlijk eind 2019 uitgewerkt en gereed om aan te bieden voor305
behandeling in het parlement waarna (na vaststelling) implementatie volgt. Wanneer uit 306
tussentijdse voortgangsrapportages/monitoring blijkt dat de afgesproken resultaten niet 307
gehaald dreigen te worden, dan kunnen deze zwaardere instrumenten worden ingezet.308

309

C4.3.2 Innovatie310
Om de doelen en ambities in 2030 en 2050 te kunnen realiseren is continue inzet en 311
ontwikkeling in innovatieve technieken en maatregelen nodig. Om de ambitieuze doelen te 312
kunnen realiseren is een intensivering van de innovatieprogramma’s in de komende jaren 313
noodzakelijk. Juist omdat de opgave zo veelomvattend en de tijdsframes adaptief 314



C4.7 Voedselconsumptie & keten1735

‘Ketens maken aantrekkelijke klimaatvriendelijkste gezonde keuze logisch’ 1736
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een 1737
gedragsverandering vraagt met lange adem: minder voedselverspilling, meer consumptie van 1738
groenten en fruit, een groter aandeel consumptie van eiwitten op plantaardige basis. Dit1739
wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan lange termijn klimaatbeleid. 1740

1741
I. Klimaatbeleid en Circulaire Economie komen samen bij de aanpak van voedselverspilling 1742

en de eiwittransitie zoals verwoord in de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. In 1743
aansluiting op de Taskforce Circulair Economy in Food stellen partijen zich ten doel om de 1744
voedselverspilling bij de consument, inclusief de voedselverliezen in de keten, in 1745
Nederland in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. Afspraken in beide thema’s 1746
(Klimaatbeleid en Circulaire Economie) zijn dan ook complementair aan elkaar.1747

1748
II. In Nederland wordt meer dierlijk- dan plantaardig eiwit geconsumeerd. Partijen vinden het 1749

wenselijk om deze verhouding in ons dieet in 2050 om te draaien (van 60:40 naar 40:60). 1750
Dit past bovendien bij een gezond dieet, conform de adviezen hieromtrent van het 1751
Voedingscentrum. Naast deze verschuiving in dieet, is in Nederland gemiddeld een 1752
reductie van 10% tot 15% van de totale eiwitinname wenselijk. Dit vraagt wel een1753
collectieve verankerde gedragsverandering, die niet te onderschatten is.1754

1755
III. Producenten van voedingsmiddelen voor de Nederlandse markt maken voor 2025 de 1756

carbon footprint (CF) ook per kilogram voedingsstoffen van hun productgroepen en zo 1757
mogelijk hun producten publiek inzichtelijk. Heldere en eenduidige Europese definities zijn 1758
hiervoor nodig.1759

1760
Afspraken 1761
Partijen hebben onderkend dat een verdere verdieping noodzakelijk is met betrekking tot de 1762
definitie van klimaatvriendelijke producten en het nodig is vast te stellen voor welke 1763
specifieke doelgroepen een beperking van de eiwitinname vanuit gezondheidsperspectief niet 1764
wenselijk is.1765

1766
Hiertoe zijn volgende actielijnen gedefinieerd: 1767

Er is behoefte aan een heldere definitie van klimaatvriendelijke producten. Partijen zullen1768
in 2019 de ontwikkelingen aangaande de definiëring van klimaatvriendelijk producten1769
monitoren, waar nodig beïnvloeden en de uitkomsten delen zodra deze bekend worden.1770
Specifieke duiding van bevolkingsgroepen waarvoor een beperking van de eiwitinname1771
niet wenselijk is. Het Voedingscentrum zal in 2019 nader uitwerken voor welke1772
bevolkingsgroepen een eiwitreductie van 10-15% vanuit gezondheidsperspectief niet1773
wenselijk is. Tevens zal het Voedingscentrum duiden hoe een eventuele eiwitreductie in de1774
voedselinname dient plaats te vinden vanuit een gewenst volksgezondheidsperspectief.1775

1776
Voor het invulling geven aan de opgave zijn de volgende vier werkgebieden onderkend.1777
1. Voedselverspilling reduceren in de gehele keten1778
2. Ontwikkelen Carbon Footprint (CFP) als monitoring- en vergelijking instrument1779
3. Gedragsverandering1780
4. Klimaatvriendelijke verdienmodellen voor de gehele keten1781

1782
1783

1790
1791 BR
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Vooral voor het verminderen van de verspilling op consumentenniveau zijn 1852
gedragsveranderingsstrategieën kansrijk[2]. Beter inzicht in de effectiviteit van strategieën zal 1853
verkregen worden door onderzoek samen te laten gaan met campagnes en andere 1854
interventies mede gericht op consuminderen in het algemeen.1855
Het terrein van gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzamere keuzes voor consumenten 1856
is sterk in ontwikkeling. Van belang is dat alle goed beschreven interventies centraal 1857
toegankelijk zijn in een database, zoals bijvoorbeeld de database van het Centrum Gezond 1858
Leven (CGL) van het RIVM. In het geval van klimaatimpact gaat het om interventies gericht 1859
op meerdere gedragingen die aan het probleem bijdragen, zoals overconsumptie, 1860
voedselverspilling en hoge consumptie van klimaatonvriendelijke producten. 1861

1862
Gewenste gedragsveranderingen zullen, zoals hieronder weergegeven, in onderlinge 1863
samenhang moeten worden beschouwd, om verwarring bij consumenten te voorkomen. Het 1864
gaat hierbij om gezondheid (conform de Schijf van Vijf en gebaseerd op de adviezen van de 1865
Gezondheidsraad en volgens de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van 1866
overgewicht, zoals benoemd in het Preventieakkoord), icm: 1867
- consuminderen in het algemeen en van klimaatonvriendelijke producten in het bijzonder1868

(niet beperkt tot voedingsmiddelenproducten)1869
- voedselverspilling tegengaan1870
- minder eiwitinname voor die bevolkingsgroepen waarvoor dit relevant is1871
- meer consumptie in Nederland van groenten en fruit en lager.1872

1873
Partijen spreken af: 1874
j. Meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te benutten tav beïnvloeding van1875

gedragsverandering naar de afgesproken doelen in dit Klimaatakkoord.1876

[2] Voor een overzicht van recent onderzoek in Nederland, zie https://scienceworks.nl/wp-
content/uploads/2016/06/Evelien-van-de-Veer.pdf
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C4 Landbouw en Landgebruik 4 

5 

C4.1 Visie 2050 6 

‘De basis voor klimaatneutraal Nederland’ 7 
8 

We willen eten, comfortabel wonen en werken, en ons kunnen verplaatsen in een gezonde en 9 
prettige leefomgeving. Landbouw en landgebruik sectoren vormen hiervoor natuurlijk de 10 
basis. 11 

12 
Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol 13 
landschap, maar leggen ook koolstof (CO2) vast en vormen zo de natuurlijke basis om 14 
klimaatverandering te voorkomen. Ze stellen ons bovendien in de gelegenheid voedsel en 15 
biomassa te produceren, ook in een veranderend klimaat. Biomassa gebruiken we als diervoer 16 
en als grondstof voor energie, chemie en materialen. In 2050 doen we dit in zo klein als 17 
mogelijk en zo groot als nodige gesloten grondgebonden kringlopen, cf de kabinetsvisie uit 18 
20181 . Dit betekent dat we op kleinst mogelijke schaal die passend2  is de natuurlijke 19 
kringloop bodem > plant > dier > mest > bodem sluiten. Boeren en tuinders worden 20 
gewaardeerd en verdienen daarmee een goed inkomen. Natuur en (kenmerkend Nederlands) 21 
landschap worden waardenvol beheerd. Dat wil zeggen dat we rekening houden met 22 
klimaatbehendigheid, biodiversiteit én attractiviteit. 23 

24 
De sectoren3  in het domein landbouw en landgebruik zetten de al ingeslagen weg naar forse 25 
emissiereductie versneld voort. Toch blijven, ook in 2050, broeikasgasemissies vanuit deze 26 
sector onvermijdelijk. Broeikasgasemissies zijn namelijk inherent aan natuurlijke producten, 27 
zoals methaan en lachgas uit de veehouderij en bemesting (ook bij ‘groene meststoffen4 ’). 28 
Tegelijkertijd gaat de sector in toenemende mate koolstof vastleggen in bodems, bossen en 29 
materialen, biomassa produceren en hernieuwbare energie opwekken. De ambitie van de 30 
sector  is dat de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen aan de ene kant en vastlegging 31 
van broeikasgassen aan de andere kant in 2050 met elkaar in evenwicht zijn, zodanig dat de 32 
sector landbouw en landgebruik in 2050 netto klimaatneutraal is. Dit is nadrukkelijk een 33 
gezamenlijke ambitie van boeren en tuinders, terreinbeheerders, NGO’s, voedselverwerkers, 34 
toeleveranciers en supermarkten. De komende jaren wordt uitgewerkt hoe de sector dit 35 
evenwicht kan bereiken.  36 

37 
De partijen in het domein landbouw en landgebruik (ook particuliere terreineigenaren en 38 
verpachters) hebben de ambitie om klimaatopgaven te realiseren binnen natuurlijke en 39 
economische randvoorwaarden, (verbetering van) biodiversiteit, adequate benadering van 40 
andere milieuthema’s en gezond verdienvermogen en voedsel- en biomassaproductie. Een 41 
sterke keten met stevige ambitie, gezonde bedrijven en biodiverse natuur, vormt de basis 42 
voor duurzame voedsel-, hout- en biomassaproductie én beheer die we met trots aan 43 

44 
volgende generaties doorgeven. Vanuit eigen kracht, in verbinding, in weer en wind, met de 45 
voeten op aarde, met het hoofd in de wolken, zonder een dag te verzaken, zullen boeren en 46 
terreinbeheerders deze opgave de komende jaren realiseren. 47 

48 

1 ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ (2018) 
2 In lijn met SER (juni 2016) ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. https://www.ser.nl/-

/media/ser/downloads/adviezen/2016/circulaire-economie.pdf (blz. 34 e.v.)  
3 De sector landbouw en landgebruik kenmerkt zich door een verscheidenheid aan sectoren in zowel de land-, 

tuin- en bosbouw, in verschillende landgebruiksfuncties waaronder terrein- en natuurbeheer. Dit 
deelakkoord raakt al deze actoren alsmede bewoners en (recreatieve) gebruikers. 

4 Groene meststof: meststof waar bij de productie geen gebruik is gemaakt van fossiele grondstoffen. 



De realisatie van deze ambitie zal, in de eerste plaats impact hebben op de dagelijkse 49 
bedrijfsvoering van boeren en tuinders en zal iedereen in Nederland raken via effecten op de 50 
inrichting en kwaliteit van onze leefomgeving, en mogelijk veranderingen in 51 
(voedsel)consumptie. Zeker indien vermindering van afhankelijkheden van vervangbare 52 
(buitenlandse) grondstoffen meegewogen wordt. Dit leidt mogelijk juist ook tot nieuwe 53 
marktmogelijkheden voor voedselproducenten in Nederland, bijvoorbeeld via export van 54 
nieuwe opgedane kennis uit dit akkoord aangevuld met die uit ‘kringlooplandbouw’. 55 

56 
Innovatieve ketens en bedrijven zijn nodig om deze visie en ambitie voor 2050 gestalte te 57 
doen krijgen, maar ook om de tussendoelen van 2030 te realiseren. Partijen in het 58 
Klimaatakkoord zetten daarom gericht in op innovaties voor: 59 
A. Reductie van broeikasgasemissies bij de productie van food en non-food 2050;60 
B. Bevorderen van (regionale) grondgebondenheid tegelijkertijd met het sluiten van61 

kringlopen;62 
C. Netto productie van hernieuwbare energie vanuit de land-, tuin en bosbouwsectoren;63 
D. Inrichting van het Nederlandse land- en wateroppervlak op CO2 vastlegging en gebruik,64 
E. Halvering van de klimaateffecten van aankoopkeuzen door Nederlandse consumenten in65 

2050.66 
67 

Deze innovatiesporen hebben een reikwijdte die voorbij de nationale schaal in klimaateffect 68 
sorteert. In deze visie en innovatiesporen worden de doelen van het Klimaatakkoord van 69 
Parijs, die naast klimaatadaptatie en mitigatie ook gaan over het uitbannen van honger in de 70 
wereld én het behoud van ecosystemen en bossen, kwalitatief geoperationaliseerd voor 71 
Nederland.  72 

73 
In de komende jaren zal specifiek worden gekeken naar maatregelen en consequenties van 74 
mogelijke opgaven voor klimaat voor de landbouw in 2050. Hierbij zal ook de discussie in de 75 
EU worden gevoerd waarbij in het kader van level playing field, bekeken zal worden welke 76 
maatregelen de verschillende lidstaten reeds hebben genomen en zullen gaan nemen. 77 
Nederland zal in deze discussie een actieve rol nemen en inzetten op een landbouw-78 
klimaatbeleid, dat uitgaat van regionale optimalisatie van de landbouw- en biomassaproductie 79 
op basis van om milieu- en klimaatredenen. 80 

81 

C4.2 Opgave 2030 82 
83 

‘Zoveel mogelijk sluiten van kringlopen’ 84 
85 

Voor 2030 hebben de landbouw en landgebruik sectoren een taakstellende opgave gekregen 86 
vanuit het kabinet om een additionele afname van 3,5 Mton broeikasgasemissies in 2030 te 87 
realiseren (bovenop bestaand beleid). Deze taakstellende bijdrage vanuit land- en tuinbouw 88 
en natuursectoren is nodig om te kunnen voldoen aan de kabinetsdoelstelling voor Nederland 89 
van 49 procent reductie en vormen de ‘volgende stappen’ op weg naar 2050.  90 

91 
De ‘volgende stappen’, omdat er in de voorliggende periode al een stevig emissiereductie 92 
fundament is gelegd én er al fors geïnvesteerd is in het opwekken van hernieuwbare energie, 93 
waarbij er in 2016 al ca 25 PJ hernieuwbare energie geproduceerd wordt. Deze prestaties 94 
geven inspiratie en vertrouwen om de volgende stappen die gevraagd worden richting 2030 te 95 
realiseren.  96 

97 
De opgave is opgeknipt in een afname van de broeikasgasemissies uit de landbouw 98 
(methaan) en glastuinbouw, ieder met respectievelijk ten minste 1 Mton 5 in 2030, en een 99 

5 Ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid in 2016 
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Dit akkoord is geen blauwdruk van de route naar 2050 via de opgave voor 2030. Onderzoek, 168 
pilots en demonstraties zullen in sommige (innovatie)sporen kansen bieden om te versnellen, 169 
en in andere vragen om een pas op de plaats. In het kader van de doorkijk naar 2050 wordt 170 
onder begeleiding van de partijen een scenariostudie uitgevoerd waarbij centraal staat wat de 171 
effecten voor de langere termijn zijn van de wens de landbouw te verduurzamen in termen 172 
van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen. 173 
De gezamenlijk, door de in het klimaatakkoord betrokken actoren uit het domein landbouw en 174 
landgebruik, te trekken conclusies uit deze studie, die zullen worden betrokken bij de 175 
overeengekomen generieke evaluatiemomenten. 176 

177 

C4.3 Generiek 178 

C4.3.1 Randvoorwaarden 179 
Investeringen en Financiering 180 
Partijen beseffen dat de komende jaren vele miljarden aan private en publieke investeringen 181 
nodig zullen zijn om in de sector Landbouw en Landgebruik de ambities voor klimaatdoelen in 182 
2030 en uiteindelijk 2050 waar te maken. Deels zullen deze ook van belang zijn voor andere 183 
transities in het landelijk gebied, zoals verduurzaming landbouw en biodiversiteit. 184 

185 
Gedurende langere termijn duidelijkheid hebben over de financiële kaders is essentieel ten 186 
behoeve van de bereidheid tot investeren van alle betrokkenen. 187 
Aan de andere kant beseffen partijen dat er altijd onzekerheden zijn en dat niet verwacht kan 188 
worden dat op alle fronten financiële duidelijkheid over zulke lange termijnen geboden kan 189 
worden. Zo zijn bijvoorbeeld mandaatperioden van overheden een gegeven. 190 

191 
Partijen zien echter mogelijkheden om op basis van de volgende uitgangspunten, met name 192 
gericht op publieke instrumenten, een betekenisvolle en transparante stap te zetten in de ook 193 
private financiële onderbouwing van de ambities en de voorstellen. 194 

195 
1. Bestaande budgetten vormen een belangrijk zoekgebied en daarmee een belangrijke basis196 

voor deze ambities: bij het bedrijfsleven en ook bij de overheden. Bestaande budgetten197 
worden waar mogelijk gekoppeld aan de realiseren van klimaatdoelen. Bijvoorbeeld in het198 
kader van het natuurbeleid en de asbestsanering en ook het (huidige en in ontwikkeling199 
zijnde) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).200 

2. Een aantal instrumenten wordt ingezet dat meer dan in het verleden toegespitst is en201 
wordt voor het klimaatbeleid in de sector landbouw en landgebruik. Hierbij zijn oa de202 
SDE+ regeling en Groenfinanciering van belang. Het ministerie van LNV stelt aan203 

BR BR BR BR



Nationaal Groenfonds een garantiefaciliteit beschikbaar van 70 miljoen euro. Daarmee 204 
trekt het Groenfonds extra geld aan voor de financiering van projecten die een bijdrage 205 
leveren aan de klimaatdoelstellingen van de sector Landbouw en Landgebruik. 206 

3. Mia en Vamilregeling blijven, met de EIA en de RNES, garantieregeling aardwarmte, het207 
kennis- en innovatieprogramma geothermie, ook in de toekomst van groot belang voor208 
klimaatgerelateerde investeringen.209 

4. Met Invest.nl zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken of en zo ja hoe ten behoeve van210 
de investeringen in deze transitie Invest.nl een rol kan spelen. Bijvoorbeeld investeringen211 
in stallen, energietransitie glastuinbouw en in aanleg van bossen.212 

5. Voor investeringen tbv onderzoek , innovatie en kennis wordt een beroep gedaan op het213 
vigerende en in aanpassing zijnde Topsectorenbeleid met bijbehorende mogelijkheden en214 
intensiveringen.215 

6. De zogenaamde Klimaatenveloppe van het Kabinet is ook voor de sector landbouw en216 
landgebruik van groot belang met name voor het opstarten van pilots en initiële217 
ontwikkelkosten. Daar waar in navolgende akkoordtekst dekking gevonden wordt uit218 
‘klimaatenveloppe’ zijn de initiële kosten voor de komende 3 jaar geïndiceerd, maar niet in219 
de tekst opgenomen.220 

7. Partijen onderkennen het grote belang van het ontwikkelen van betrouwbare, structurele221 
verdienmodellen in deze sectoren waaronder het ontwikkelen instrumenten ter ontsluiting222 
van nieuwe private additionele middelen (zoals bv carbon credits). De periode van pilots223 
wordt tevens benut om de haalbaarheid van nieuwe verdienmodellen en224 
financieringsbronnen te verkennen.225 

8. Extra financiële middelen, boven waarvoor hiervoor de kaders zijn geschetst, zullen het226 
doelbereik van met name de ambitie tussen 3,5 en 6 megaton sterk positief beïnvloeden .227 

228 
Op basis van deze uitgangspunten en de daarin verwoorde verwachtingen kunnen de 229 
komende jaren noodzakelijke stappen gezet – en zonodig nieuwe instrumenten ontwikkeld - 230 
worden. 231 

232 
Vanuit de onder 6. genoemde klimaatenveloppe is tot en met 2030 € 360 mln gereserveerd, 233 
ten dienste van realisatie de afspraken uit dit deelakkoord aangaande reductie van 234 
broeikasgasemissies en verbetering van de klimaatprestatie van de landgebruikssectoren. 235 
Voor de periode tussen 2019 en 2022 wordt van deze € 360 mln, een eerste tranche van ten 236 
minste € 30 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit deelakkoord. 237 

238 
Mochten onverhoopt wijzigingen komen in dit pakket die van materiële betekenis zijn, zullen 239 
partijen bezien welke alternatieven er zijn. Effecten op tempo en ambitieniveau kunnen 240 
daarbij aan de orde zijn, zeker indien een wijziging van belang is als onderdeel van een 241 
breder ondersteuningspakket én bijbehorende maatregel nog niet zonder deze ondersteuning 242 
ingevoerd kan worden. 243 

244 
Uitwerking van specifieke financierings- en instrumentenpakketten tbv van de maatregelen uit 245 
dit deelakkoord zal de komende tijd én doorlopend plaatsvinden, passend binnen meegegeven 246 
financiële kaders, en met zicht op evt nieuwe ontwikkelingen (zowel privaat, in de markt, als 247 
publiek).  248 

249 
Kosteneffectieve pakketten, voor zowel overheden als passend bij private investeringstempo’s 250 
en -mogelijkheden is hierbij uitgangspunt en vraagt van alle partijen, doorlopend inzet. 251 

252 
Partijen spreken af: 253 
a. als samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen, het financiële254 

instrumenteringsproces als maatwerkopdracht af te ronden en operationeel te maken voor255 
1-1-2020.256 

257 
258 



Verdienmodellen 259 
Boeren, burgers, terreinbeheerders en consumenten komen in (klimaat)actie wanneer zijn 260 
mogelijkheden en perspectieven zien. Deze perspectieven kunnen variëren van ‘informeren’ 261 
naar (financieel) waarderen. In dit deelakkoord zijn meerdere bouwstenen opgenomen, die 262 
samen een goede basis bieden voor het ontwikkelen van verdienmodellen, zowel in 263 
maatschappelijke waardering, alsook in beloning.  264 
Zo zijn de te ontwikkelen carbon footprints bijvoorbeeld een goede basis om geobjectiveerd 265 
de klimaatprestatie van een product te tonen en de onderliggende inspanningen te 266 
waarderen. 267 

268 
Partijen spreken af: 269 
b. De ondertekenaars van dit deelakkoord zullen, op uitnodiging vanuit LTO Nederland,270 

binnen bestaande mededingingsregels, voor 1-1-2020 komen met een plan dat structureel271 
verdienmodellen voor duurzame grondstoffen en voedingsmiddelen uit productie vanuit272 
landbouw en/of landgebruik identificeert en zo mogelijk uitwerkt. In dit plan wordt onder273 
meer aandacht besteed aan:274 

- Versterking van de positie van de boer en tuinder in de keten.275 
- Benutting van instrumenten als de Wet duurzaamheid, momenteel bij de RvS, en276 

de taken en verantwoordelijkheden van PO en BO’s (in het nieuwe GLB).277 
- Mogelijkheden van gesloten en/of korte ketens278 
- Het realiseren van hogere opbrengstprijzen voor boeren en tuinders die279 

aantoonbaar bijdragen aan een duurzame productie, waaronder de reductie van280 
broeikasgassen.281 

282 
Aanpassingen in wet- en regelgeving 283 
Partijen hebben in dit akkoord de noodzaak uitgesproken om op onderdelen wet en 284 
regelgeving aan te passen om deze meer toe te snijden (bv via borging en bijbehorend -285 
instrumentarium) op het bereiken van klimaatdoelen. Beseft wordt dat deze gewenste 286 
aanpassingen niet in termen van een resultaatverplichting verwoord kunnen worden. 287 
Daarvoor is vaak de medewerking nodig van derden die zich niet aan dit akkoord hebben 288 
verbonden. Dat geldt bij voorbeeld voor medewerking van de Europese Commissie met 289 
betrekking tot Richtlijnen en Verordeningen. 290 
Partijen spreken af dat indien de gewenste veranderingen niet of niet tijdig genoeg tot stand 291 
komen om de afgesproken ambities en doelen te halen, overleg plaats vindt over mogelijke 292 
alternatieve instrumenten om doelbereik te garanderen ofwel ambitieniveaus bij te stellen. 293 

294 
Ten aanzien van de nationale versterking van de borging komen partijen overeen dat: 295 
c. Het Rijk zal zorgdragen voor een zo snel mogelijke aanpassing van de Mededingingswet296 

zodat samenwerking tussen bedrijven in de Land en Tuinbouw wordt toegestaan en297 
daarmee verder bevorderd oa ten dienste van de afspraken in dit deelakkoord.298 

d. Het Rijk zal samen met mede overheden in het geval van achterblijvende resultaten299 
achterblijvende resultaten, op sector- en/of bedrijfsniveau (free-riders), waar nodig en300 
mogelijk via wet- en regelgeving waarborgen inzetten. Het Rijk zal de daarvoor301 
noodzakelijke instrumenten (algemeen verbindend verklaren (AVV-en), verplichten van302 
duurzamere standaarden via regelgeving) in 2019 uitwerken, waarbij rekening wordt303 
gehouden met de specifieke omstandigheden in de verschillende sectoren.304 

e. Deze instrumenten zijn uiterlijk eind 2019 uitgewerkt en gereed om aan te bieden voor305 
behandeling in het parlement waarna (na vaststelling) implementatie volgt. Wanneer uit306 
tussentijdse voortgangsrapportages/monitoring blijkt dat de afgesproken resultaten niet307 
gehaald dreigen te worden, dan kunnen deze zwaardere instrumenten worden ingezet.308 

309 

C4.3.2 Innovatie 310 
Om de doelen en ambities in 2030 en 2050 te kunnen realiseren is continue inzet en 311 
ontwikkeling in innovatieve technieken en maatregelen nodig. Om de ambitieuze doelen te 312 
kunnen realiseren is een intensivering van de innovatieprogramma’s in de komende jaren 313 
noodzakelijk. Juist omdat de opgave zo veelomvattend en de tijdsframes adaptief 314 



C4.7 Voedselconsumptie & keten 1735 

‘Ketens maken aantrekkelijke klimaatvriendelijkste gezonde keuze logisch’ 1736 
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een 1737 
gedragsverandering vraagt met lange adem: minder voedselverspilling, meer consumptie van 1738 
groenten en fruit, een groter aandeel consumptie van eiwitten op plantaardige basis. Dit 1739 
wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan lange termijn klimaatbeleid.  1740 

1741 
I. Klimaatbeleid en Circulaire Economie komen samen bij de aanpak van voedselverspilling 1742 

en de eiwittransitie zoals verwoord in de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. In 1743 
aansluiting op de Taskforce Circulair Economy in Food stellen partijen zich ten doel om de 1744 
voedselverspilling bij de consument, inclusief de voedselverliezen in de keten, in 1745 
Nederland in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. Afspraken in beide thema’s 1746 
(Klimaatbeleid en Circulaire Economie) zijn dan ook complementair aan elkaar. 1747 

1748 
II. In Nederland wordt meer dierlijk- dan plantaardig eiwit geconsumeerd. Partijen vinden het 1749 

wenselijk om deze verhouding in ons dieet in 2050 om te draaien (van 60:40 naar 40:60). 1750 
Dit past bovendien bij een gezond dieet, conform de adviezen hieromtrent van het 1751 
Voedingscentrum. Naast deze verschuiving in dieet, is in Nederland gemiddeld een 1752 
reductie van 10% tot 15% van de totale eiwitinname wenselijk. Dit vraagt wel een 1753 
collectieve verankerde gedragsverandering, die niet te onderschatten is. 1754 

1755 
III. Producenten van voedingsmiddelen voor de Nederlandse markt maken voor 2025 de 1756 

carbon footprint (CF) ook per kilogram voedingsstoffen van hun productgroepen en zo 1757 
mogelijk hun producten publiek inzichtelijk. Heldere en eenduidige Europese definities zijn 1758 
hiervoor nodig. 1759 

1760 
Afspraken 1761 
Partijen hebben onderkend dat een verdere verdieping noodzakelijk is met betrekking tot de 1762 
definitie van klimaatvriendelijke producten en het nodig is vast te stellen voor welke 1763 
specifieke doelgroepen een beperking van de eiwitinname vanuit gezondheidsperspectief niet 1764 
wenselijk is. 1765 

1766 
Hiertoe zijn volgende actielijnen gedefinieerd: 1767 

Er is behoefte aan een heldere definitie van klimaatvriendelijke producten. Partijen zullen1768 
in 2019 de ontwikkelingen aangaande de definiëring van klimaatvriendelijk producten1769 
monitoren, waar nodig beïnvloeden en de uitkomsten delen zodra deze bekend worden.1770 
Specifieke duiding van bevolkingsgroepen waarvoor een beperking van de eiwitinname1771 
niet wenselijk is. Het Voedingscentrum zal in 2019 nader uitwerken voor welke1772 
bevolkingsgroepen een eiwitreductie van 10-15% vanuit gezondheidsperspectief niet1773 
wenselijk is. Tevens zal het Voedingscentrum duiden hoe een eventuele eiwitreductie in de1774 
voedselinname dient plaats te vinden vanuit een gewenst volksgezondheidsperspectief.1775 

1776 
Voor het invulling geven aan de opgave zijn de volgende vier werkgebieden onderkend. 1777 
1. Voedselverspilling reduceren in de gehele keten1778 
2. Ontwikkelen Carbon Footprint (CFP) als monitoring- en vergelijking instrument1779 
3. Gedragsverandering1780 
4. Klimaatvriendelijke verdienmodellen voor de gehele keten1781 

1782 
  1783 
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Vooral voor het verminderen van de verspilling op consumentenniveau zijn 1852 
gedragsveranderingsstrategieën kansrijk[2]. Beter inzicht in de effectiviteit van strategieën zal 1853 
verkregen worden door onderzoek samen te laten gaan met campagnes en andere 1854 
interventies mede gericht op consuminderen in het algemeen. 1855 
Het terrein van gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzamere keuzes voor consumenten 1856 
is sterk in ontwikkeling. Van belang is dat alle goed beschreven interventies centraal 1857 
toegankelijk zijn in een database, zoals bijvoorbeeld de database van het Centrum Gezond 1858 
Leven (CGL) van het RIVM. In het geval van klimaatimpact gaat het om interventies gericht 1859 
op meerdere gedragingen die aan het probleem bijdragen, zoals overconsumptie, 1860 
voedselverspilling en hoge consumptie van klimaatonvriendelijke producten.  1861 

1862 
Gewenste gedragsveranderingen zullen, zoals hieronder weergegeven, in onderlinge 1863 
samenhang moeten worden beschouwd, om verwarring bij consumenten te voorkomen. Het 1864 
gaat hierbij om gezondheid (conform de Schijf van Vijf en gebaseerd op de adviezen van de 1865 
Gezondheidsraad en volgens de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van 1866 
overgewicht, zoals benoemd in het Preventieakkoord), icm:  1867 
- consuminderen in het algemeen en van klimaatonvriendelijke producten in het bijzonder1868 

(niet beperkt tot voedingsmiddelenproducten)1869 
- voedselverspilling tegengaan1870 
- minder eiwitinname voor die bevolkingsgroepen waarvoor dit relevant is1871 
- meer consumptie in Nederland van groenten en fruit en lager.1872 

1873 
Partijen spreken af: 1874 
j. Meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te benutten tav beïnvloeding van1875 

gedragsverandering naar de afgesproken doelen in dit Klimaatakkoord.1876 

[2] Voor een overzicht van recent onderzoek in Nederland, zie https://scienceworks.nl/wp-
content/uploads/2016/06/Evelien-van-de-Veer.pdf
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C4 Landbouw en Landgebruik4 

5 

C4.1 Visie 2050 6 

‘De basis voor klimaatneutraal Nederland’7 
We willen eten, comfortabel wonen en werken, en ons kunnen verplaatsen in een gezonde en 8 
prettige leefomgeving. Landbouw en landgebruik sectoren vormen hiervoor natuurlijk de 9 
basis.10

11
Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol 12
landschap, maar leggen ook koolstof (CO2) vast en vormen zo de natuurlijke basis om 13
klimaatverandering te voorkomen. Ze stellen ons bovendien in de gelegenheid voedsel en 14
biomassa te produceren, ook in een veranderend klimaat. Biomassa gebruiken we als diervoer 15
en als grondstof voor energie, chemie en materialen. In 2050 doen we dit in zo klein als 16
mogelijk en zo groot als nodige gesloten grondgebonden kringlopen, conform de kabinetsvisie 17
uit 20181. Dit betekent dat we op kleinst mogelijke schaal die passend2 is de natuurlijke 18
kringloop bodem > plant > dier > mest > bodem sluiten. Boeren en tuinders worden 19
gewaardeerd en verdienen daarmee een goed inkomen. Natuur en (kenmerkend Nederlands) 20
landschap worden waardenvol beheerd. Dat wil zeggen dat we rekening houden met 21
klimaatbehendigheid, biodiversiteit én attractiviteit.22

23
De sectoren3 in het domein landbouw en landgebruik zetten de al ingeslagen weg naar forse 24
emissiereductie versneld voort. Toch blijven, ook in 2050, broeikasgasemissies vanuit deze 25
sector onvermijdelijk. Broeikasgasemissies zijn namelijk inherent aan natuurlijke producten, 26
zoals methaan en lachgas uit de veehouderij en bemesting (ook bij ‘groene meststoffen4’). 27
Tegelijkertijd gaat de sector in toenemende mate koolstof vastleggen in bodems, bossen en 28
materialen, biomassa produceren en hernieuwbare energie opwekken. De ambitie van de29
sector is dat de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen aan de ene kant en vastlegging 30
van broeikasgassen en productie van hernieuwbare energie én biomassa aan de andere kant, 31
in 2050 met elkaar in balans zijn. Dit is nadrukkelijk een gezamenlijke ambitie van boeren en 32
tuinders, terreinbeheerders, ngo’s, voedselverwerkers, toeleveranciers en supermarkten. De 33
komende jaren wordt nagegaan hoe de sector Landbouw en Landgebruik deze balans kan 34
bereiken.35

36
De partijen in het domein landbouw en landgebruik (ook particuliere terreineigenaren en 37
verpachters) hebben de ambitie om klimaatopgaven te realiseren binnen natuurlijke en 38
economische randvoorwaarden, (verbetering van) biodiversiteit, adequate benadering van 39
andere milieuthema’s en gezond verdienvermogen, en voedsel- en biomassaproductie. Een 40
sterke keten met stevige ambitie, gezonde bedrijven en biodiverse natuur, vormt de basis 41
voor duurzame voedsel-, hout- en biomassaproductie én beheer die we met trots aan 42
volgende generaties doorgeven. Vanuit eigen kracht, in verbinding, in weer en wind, met de 43
voeten op aarde, met het hoofd in de wolken, zonder een dag te verzaken, zullen boeren en 44
terreinbeheerders deze opgave de komende jaren realiseren.45

46

1 ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ 
(2018). 

2 In lijn met SER (juni 2016) ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. https://www.ser.nl/-
/media/ser/downloads/adviezen/2016/circulaire-economie.pdf (blz. 34 e.v.)  

3 De sector landbouw en landgebruik kenmerkt zich door een verscheidenheid aan sectoren in zowel de land-,
tuin- en bosbouw, in verschillende landgebruiksfuncties waaronder terrein- en natuurbeheer. Dit 
deelakkoord raakt al deze actoren alsmede bewoners en (recreatieve) gebruikers. 

4 Groene meststof: meststof waar bij de productie geen gebruik is gemaakt van fossiele grondstoffen. 



De realisatie van deze ambitie zal in de eerste plaats impact hebben op de dagelijkse 47
bedrijfsvoering van boeren en tuinders en zal iedereen in Nederland raken, via effecten op de 48
inrichting en kwaliteit van onze leefomgeving, en mogelijk veranderingen in 49
(voedsel)consumptie. Zeker indien vermindering van afhankelijkheden van vervangbare 50
(buitenlandse) grondstoffen wordt meegewogen. Dit leidt mogelijk juist ook tot nieuwe 51
marktmogelijkheden voor voedselproducenten in Nederland, bijvoorbeeld via export van 52
nieuwe opgedane kennis uit dit akkoord, aangevuld met die uit ‘kringlooplandbouw’.53

54
Innovatieve ketens en bedrijven zijn nodig om deze visie en ambitie voor 2050 gestalte te 55
doen krijgen, maar ook om de tussendoelen van 2030 te realiseren. Partijen in het 56
Klimaatakkoord zetten daarom gericht in op innovaties voor:57
A. reductie van broeikasgasemissies bij de productie van food en non-food 2050;58
B. bevorderen van (regionale) grondgebondenheid tegelijker met het sluiten van kringlopen;59
C. netto productie van hernieuwbare energie vanuit de land-, tuin en bosbouwsectoren;60
D. inrichting van het Nederlandse land- en wateroppervlak op CO2-vastlegging en gebruik,61
E. halvering van de klimaateffecten van aankoopkeuzen door Nederlandse consumenten in62

2050.63
64

Deze innovatiesporen hebben een reikwijdte die voorbij de nationale schaal in klimaateffect 65
sorteert. In deze visie en innovatiesporen worden de doelen van het Klimaatakkoord van 66
Parijs, die naast klimaatadaptatie en mitigatie ook gaan over het uitbannen van honger in de 67
wereld én het behoud van ecosystemen en bossen, kwalitatief geoperationaliseerd voor 68
Nederland. 69

70
In de komende jaren zal specifiek worden gekeken naar maatregelen en consequenties van 71
mogelijke opgaven voor klimaat voor de landbouw in 2050. Hierbij zal ook de discussie in de 72
EU worden gevoerd waarbij, in het kader van een level playing field bekeken zal worden 73
welke maatregelen de verschillende lidstaten reeds hebben genomen en zullen gaan nemen. 74
Nederland zal in deze discussie een actieve rol op zich nemen en inzetten op een landbouw-75
klimaatbeleid, dat uitgaat van regionale optimalisatie van de landbouw- en biomassaproductie 76
op basis van milieu- en klimaatredenen.77

78

C4.2 Opgave 2030 79

‘Zoveel mogelijk sluiten van kringlopen’80
Voor 2030 hebben de landbouw en landgebruik sectoren een taakstellende opgave gekregen 81
vanuit het kabinet om een additionele afname van 3,5 Mton broeikasgasemissies in 2030 te 82
realiseren (bovenop bestaand beleid), zoals gepresenteerd in tabel C4.2.1. Deze taakstellende 83
bijdrage vanuit land- en tuinbouw en natuursectoren is nodig om te kunnen voldoen aan de 84
kabinetsdoelstelling voor Nederland van 49 procent reductie en vormt de ‘volgende stap’ op 85
weg naar 2050. 86

87
De ‘volgende stap’, omdat er in de voorliggende periode al een stevig emissiereductie 88
fundament is gelegd én er al fors geïnvesteerd is in het opwekken van hernieuwbare energie,89
waardoor er in 2016 al circa 25 PJ hernieuwbare energie is geproduceerd. Deze prestaties 90
geven inspiratie en vertrouwen om de volgende stappen richting 2030 te realiseren. 91

92
De opgave is opgeknipt in een afname van de broeikasgasemissies uit de landbouw 93
(methaan) en glastuinbouw, ieder met respectievelijk ten minste 1 Mton5 in 2030, en een 94
afname van emissies en verbetering van de klimaatprestatie in landgebruik van 1,5 Mton, 95
zoals in tabel C4.2.2 inzichtelijk is gemaakt voor methaan en lachgas. Over de invulling van 96
de opgave van 3,5 Mton wordt in het regeerakkoord gesteld dat “daarbij technische 97

5 Ten opzichte van het emissiepad bij ongewijzigd beleid in 2016. 







164
Dit akkoord is geen blauwdruk van de route naar 2050 via de opgave voor 2030. Onderzoek, 165
pilots en demonstraties zullen in sommige (innovatie)sporen kansen bieden om te versnellen, 166
en in andere vragen om een pas op de plaats. In het kader van de doorkijk naar 2050 wordt 167
onder begeleiding van de partijen een scenariostudie uitgevoerd, waarbij centraal staat wat 168
de langetermijneffecten zijn van de wens de landbouw te verduurzamen in termen van 169
klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen. 170
De gezamenlijk te trekken conclusies uit deze scenariostudie, door de in het Klimaatakkoord 171
betrokken actoren uit het domein landbouw en landgebruik, zullen worden betrokken bij de 172
overeengekomen generieke evaluatiemomenten.173

174

C4.3 Uitgangspunten deelakkoord Landbouw en Landgebruik175

C4.3.1 Randvoorwaarden176
Investeringen en Financiering177
Partijen beseffen dat de komende jaren vele miljarden aan private en publieke investeringen 178
nodig zullen zijn om in de sector Landbouw en Landgebruik de ambities voor klimaatdoelen in 179
2030 en uiteindelijk 2050 waar te maken. Deels zullen deze ook van belang zijn voor andere 180
transities in het landelijk gebied, zoals verduurzaming landbouw en biodiversiteit.181

182
Gedurende langere termijn duidelijkheid hebben over de financiële kaders is essentieel voor 183
de bereidheid tot investeren van alle betrokkenen. Partijen beseffen ook dat er altijd 184
onzekerheden zijn en dat niet kan worden verwacht dat op alle fronten financiële duidelijkheid 185
over dergelijk lange termijnen kan worden geboden. Zo zijn bijvoorbeeld mandaatperioden 186
van overheden een gegeven.187

188
Partijen zien echter mogelijkheden om op basis van de volgende uitgangspunten, met name 189
gericht op publieke instrumenten, een betekenisvolle en transparante stap te zetten in de ook 190
private financiële onderbouwing van ambities en afspraken:191

192
1. Bestaande budgetten bij overheden vormen een belangrijk uitgangspunt en daarmee een193

belangrijke basis voor private financieringsambities. Bestaande budgetten worden waar194
mogelijk gekoppeld aan de realiseren van klimaatdoelen. Bijvoorbeeld in het kader van195
het natuurbeleid, de asbestsanering en ook het (huidige en in ontwikkeling zijnde)196
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).197

2. Een aantal bestaande instrumenten wordt meer dan in het verleden toegespitst op het198
klimaatbeleid in de sector Landbouw en Landgebruik. Hierbij zijn onder andere de SDE+-199
regeling en Groenfinanciering van belang. Het ministerie van LNV stelt aan Nationaal 200

BRBR



Groenfonds een garantiefaciliteit beschikbaar van 70 miljoen euro. Daarmee trekt het 201
Groenfonds extra geld aan voor de financiering van projecten die een bijdrage leveren aan 202
de klimaatdoelstellingen van de sector Landbouw en Landgebruik.203

3. De MIA- en VAMIL-regeling blijven, met de EIA en de RNES, garantieregeling aardwarmte,204
het kennis- en innovatieprogramma geothermie, ook in de toekomst van groot belang 205
voor klimaatgerelateerde investeringen. 206

4. Met Invest.nl (i.o.) worden zo mogelijk afspraken gemaakt om te onderzoeken of, en zo ja207
hoe, ten behoeve van de investeringen in deze transitie Invest.nl (i.o.) een rol kan spelen.208
Bijvoorbeeld investeringen in stallen, energietransitie glastuinbouw en in aanleg van209
bossen.210

5. Voor investeringen in innovatie en kennis wordt een beroep gedaan op het vigerende en in211
aanpassing zijnde Topsectorenbeleid met bijbehorende mogelijkheden en intensiveringen. 212

6. De zogenaamde Klimaatenveloppe van het Kabinet is ook voor de sector Landbouw en213
Landgebruik van groot belang, met name voor het opstarten van pilots en voor initiële 214
ontwikkelkosten. Daar waar in navolgende akkoordtekst dekking gevonden wordt uit 215
‘klimaatenveloppe’ zijn de initiële kosten voor de komende 3 jaar geïndiceerd, maar niet in 216
de tekst opgenomen. 217
Het Rijk hanteert de volgende indicatieve verdeling van deze middelen, bestemd voor 218
innovatieve en demonstratieprojecten:219
o Glastuinbouw: € 120 mln.220
o Veehouderij (met name methaan): € 120 mln.221
o Veenweiden en landbouwbodems: € 60 mln.222
o Natuur, bomen, bos: € 50 mln.223
o Voedsel: € 10 mln.224
De precieze toedeling en feitelijke toekenning zullen onder meer afhangen van private225
medefinanciering, doelbereik en mate van financiering uit andere publieke bronnen.7226

7. Partijen onderkennen het grote belang van het ontwikkelen van betrouwbare, structurele227
verdienmodellen in deze sectoren, waaronder het ontwikkelen van instrumenten ter 228
ontsluiting van nieuwe private additionele middelen (bijvoorbeeld: carbon credits). 229

8. Extra financiële middelen, in aanvulling op de middelen waarvoor in deze uitgangspunten230
de kaders zijn geschetst, zullen het doelbereik van met name de ambitie tussen 3,5 en 6231
megaton sterk positief beïnvloeden.232

233
Op basis van deze uitgangspunten en de daarin verwoorde verwachtingen kunnen de 234
komende jaren noodzakelijke stappen worden gezet, en zonodig nieuwe instrumenten worden 235
ontwikkeld.236

237
Vanuit de onder uitgangspunt 6 genoemde klimaatenveloppe is tot en met 2030 € 360 mln. 238
gereserveerd, ten dienste van realisatie van de afspraken uit dit deelakkoord aangaande 239
reductie van broeikasgasemissies en verbetering van de klimaatprestatie van de 240
landgebruikssectoren. Voor de periode tot en met 2021 wordt van deze € 360 mln, een eerste 241
tranche van ten minste € 30 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit 242
deelakkoord.243

244
Mochten onverhoopt wijzigingen komen in dit pakket die van materiële betekenis zijn, zullen 245
partijen bezien welke alternatieven er zijn. Effecten op tempo en ambitieniveau kunnen 246
daarbij aan de orde zijn, zeker indien een wijziging van belang is als onderdeel van een 247
breder ondersteuningspakket én bijbehorende maatregel nog niet zonder deze ondersteuning 248
kan worden ingevoerd.249

250
Uitwerking van specifieke financierings- en instrumentenpakketten voorde maatregelen uit dit 251
deelakkoord zal de komende tijd (én doorlopend) plaatsvinden, passend binnen meegegeven 252

7 Daarnaast zijn de gebruikelijke voorwaarden aan de orde die horen bij meerjarenramingen waaronder ook de 
mogelijke effecten van de  tussentijdse evaluatie van dit akkoord. 



financiële kaders, en met zicht op eventuele nieuwe ontwikkelingen (zowel privaat en publiek, 253
als in de markt). Kosteneffectieve pakketten, voor zowel overheden als passend bij private 254
investeringstempo’s en -mogelijkheden is uitgangspunt. Dit vraagt en vraagt van alle partijen, 255
doorlopend inzet.256

257
Partijen spreken af: 258
a. Publieke, maatschappelijke en private partijen werken samen aan de afronding en het259

operationeel maken voor 1-1-2020 van het financiële instrumenteringsproces als260
maatwerkopdracht.261

262
Verdienmodellen263
Boeren, burgers, terreinbeheerders en consumenten komen in (klimaat)actie wanneer zij 264
mogelijkheden en perspectieven zien. Deze perspectieven kunnen variëren van ‘informeren’ 265
naar (financieel) waarderen. In dit deelakkoord zijn meerdere bouwstenen opgenomen, die 266
samen een goede basis bieden voor het ontwikkelen van verdienmodellen, zowel in 267
maatschappelijke waardering, alsook in beloning. 268
Zo zijn de te ontwikkelen (productspecifieke) carbon footprints bijvoorbeeld een goede basis 269
om geobjectiveerd de klimaatprestatie van een product te tonen en de onderliggende 270
inspanningen te waarderen.271

272
Partijen spreken af: 273
b. De ondertekenaars van dit deelakkoord zullen, op uitnodiging vanuit LTO Nederland,274

binnen bestaande mededingingsregels, voor 1-1-2020 een plan uitwerken dat partijen275
structureel verdienmodellen voor duurzame grondstoffen en voedingsmiddelen uit276
productie vanuit landbouw en/of landgebruik identificeren en zo mogelijk uitwerkt. In dit277
plan wordt onder meer aandacht besteed aan:278
o Versterking van de positie van de boer en tuinder in de keten;279
o Benutting van instrumenten als de Wet duurzaamheidsinitiatieven, momenteel bij de280

RvS, en de taken en verantwoordelijkheden van Producenten- en Brancheorganisaties281
(in het nieuwe GLB);282

o Mogelijkheden van gesloten en/of korte(re) ketens;283
o Het realiseren van hogere opbrengstprijzen voor boeren en tuinders die aantoonbaar284

bijdragen aan een duurzame productie, waaronder de reductie van broeikasgassen.285
286

Aanpassingen in wet- en regelgeving287
Partijen hebben in dit deelakkoord de noodzaak uitgesproken om op onderdelen wet- en 288
regelgeving aan te passen om deze meer toe te snijden  op het bereiken van klimaatdoelen 289
(bijvoorbeeld via borging en bijbehorend -instrumentarium). Beseft wordt dat deze gewenste 290
aanpassingen niet in termen van een resultaatverplichting kunnen worden verwoord. 291
Daarvoor is vaak de medewerking nodig van derden die zich niet aan dit akkoord hebben 292
verbonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor medewerking van de Europese Commissie met 293
betrekking tot Richtlijnen en Verordeningen.294

295
Partijen spreken af: 296
c. Indien de gewenste veranderingen niet of niet tijdig genoeg tot stand komen om de297

afgesproken ambities en doelen te halen, overleg plaatsvindt over mogelijke alternatieve298
instrumenten om doelbereik te garanderen ofwel ambitieniveaus bij te stellen.299

d. Het Rijk draagt zorg voor een zo snel mogelijke aanpassing van de Mededingingswet,300
zodat samenwerking tussen bedrijven in de Land- en Tuinbouw wordt toegestaan en301
daarmee verder bevorderd onder andere ten dienste van de afspraken in dit deelakkoord.302

e. Het Rijk zal samen met mede overheden in het geval van achterblijvende resultaten, op303
sector- en/of bedrijfsniveau (free-riders), waar nodig en mogelijk via wet- en regelgeving304
waarborgen inzetten. Het Rijk zal de daarvoor noodzakelijke instrumenten (algemeen305
verbindend verklaren (AVV-en), verplichten van duurzamere standaarden via regelgeving)306



in 2019 uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden 307
in de verschillende sectoren.308

f. Deze instrumenten zijn uiterlijk eind 2019 uitgewerkt en gereed om aan te bieden voor309
behandeling in het parlement waarna (na vaststelling) implementatie volgt. Wanneer uit 310
tussentijdse voortgangsrapportages/monitoring blijkt dat de afgesproken resultaten niet 311
gehaald dreigen te worden, dan kunnen deze zwaardere instrumenten worden ingezet.312

313

C4.3.2 Innovatie314
Om de doelen en ambities in 2030 en 2050 te kunnen realiseren is continue ontwikkeling van 315
innovatieve technieken en maatregelen nodig. Om de ambitieuze doelen te kunnen realiseren 316
is een intensivering van de innovatieprogramma’s, conform in de IKIA (zie ook hoofdstuk D3) 317
bepleit wordt, in de komende jaren noodzakelijk. Juist omdat de opgave zo veelomvattend is 318
en de tijdsframes adaptief innovatiemanagement vragen, is gekozen om de innovatiedoelen 319
centraal te stellen, boven de daaruit voortvloeiende technieken. Deze aanpak is al eerder 320
gekozen in de Glastuinbouw (“Kas als Energiebron”) en bouwt hier voor de breedte van de 321
gehele Tafel op voort.322

323
De opgestelde Kennis- en Innovatieagenda ten behoeve van dit akkoord gaat uit van de 324
volgende onderzoeksopgaven:325

In 2050 levert food en non-food haar bijdrage aan de 80-95% emissiereductie in326
Nederland:327
o Emissiereductie in bodem en landgebruik in de landbouw;328
o Veehouderij: emissiereductie methaan en lachgas.329
Energie: Gebruiksreductie naar nul emissie in 2030 en opwekking van 100 PJ in 2050330
o Energiebesparing;331
o Kleinschalige energieopwekking.332
100 procent land en water ingericht op CO2-vastlegging en –gebruik in 2050:333
o Ontwikkeling van 14.000 km2 blauwe ruimte voor zeewierproductie en334

natuurontwikkeling;335
o Biomassateelt met verdubbelde fotosynthese in 2050;336
o Eiwit voor humane consumptie voor 50 procent uit (nieuwe) plantaardige bronnen in337

2050;338
o Klimaatbehendige natuur: legt jaarlijks CO2 vast, met grotere biodiversiteit en met339

een grotere biomassa oogst in 2050.340
Carbon Footprint consument halveert (in food en non-food, ook internationaal) door341
aankoopkeuzen in 2050:342
o Alle consumenten maken de klimaatvriendelijkste keuzes in 2050;343
o De gezonde voedselkeuze wordt ethisch gerelateerd aan grondstofkeuzes (waarom344

van preferentie in bodemgebruik: food of non-food);345
o Vaste biomassa als vastleggend medium wordt optimaal ingezet als346

constructiemateriaal.347
348

Uitvoering van deze Kennis en innovatieagenda zal zoveel mogelijk plaatsvinden in 349
afstemming met alle partners én belanghebbenden in het kennis- en innovatiedomein, 350
inclusief private partijen. Teneinde innovatie toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk 351
wordt specifiek aandacht gevraagd voor pilots en demonstratie projecten.352

353
Naast deze agenda zijn er ook verschillende beloftevolle start ups, waaronder enkele rond 354
kweekvlees en insecten voor (dierlijke) consumptie in beeld. 355

356
Hiermee dekt de innovatie- en kennisagenda alle domeinen van dit (deel)akkoord rond 357
Landbouw en Landgebruik.358

359



C4.7 Voedselconsumptie & keten1745
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een langdurige 1746
inspanning vergt. Gedragsverandering op het gebied van verminderen van voedselverspilling, 1747
meer consumptie van groenten en fruit, en een groter aandeel consumptie van eiwitten op 1748
plantaardige basis, wordt gezien als belangrijke bijdrage het aan lange termijn klimaatbeleid. 1749

1750
Bij de aanpak van voedselverspilling en de eiwittransitie, zoals verwoord in de 1751
Transitieagenda Biomassa en Voedsel, komen klimaatbeleid en circulaire economie samen. In 1752
aansluiting op de Taskforce Circular Economy in Food stellen partijen zich ten doel om de 1753
voedselverspilling bij de consument, inclusief de voedselverliezen in de keten, in Nederland in 1754
2030 te halveren ten opzichte van 2015. Afspraken in beide thema’s (klimaatbeleid en 1755
circulaire economie) zijn dan ook complementair aan elkaar.1756

1757
De gedragsverandering die nodig is voor een eiwittransitie is niet te onderschatten. Partijen 1758
streven ernaar om in 2050 in Nederland de verhouding dierlijk:plantaardig eiwit in ons dieet 1759
te hebben gedraaid van 60:40 naar 40:60. Dit past bovendien bij een gezond dieet, conform 1760
de adviezen hieromtrent van het Voedingscentrum. Naast deze verschuiving in dieet, is in 1761
Nederland gemiddeld een reductie van 10 tot 15 procent van de totale eiwitinname wenselijk.1762

1763
Om invulling te geven aan deze opgaven zijn de volgende drie werkgebieden onderkend:1764

- Ontwikkelen Carbon Footprint (CFP) als monitoring- en vergelijking instrument.1772
Producenten van voedingsmiddelen voor de Nederlandse markt maken voor 2025 de 1773
carbon footprint (CFP) ook per kilogram voedingsstoffen van hun productgroepen en zo 1774
mogelijk hun producten publiek inzichtelijk. Heldere en eenduidige Europese definities zijn 1775
hiervoor nodig. 1776

- Gedragsverandering. Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van1777
burgers een gedragsverandering vraagt met lange adem. Voortschrijdend inzicht zal inzet 1778
en discussies adaptief maken. Zo wordt in 2019 wordt een publicatie verwacht waarbij de 1779
duurzaamheid/ CO2-footprint van meerdere typen eiwitten (plantaardig/dierlijk) worden 1780
gecategoriseerd, zodat eiwitten op hun footprint gerangschikt kunnen worden. 1781

1782
Partijen spreken af: 1783
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1797
Carbon footprint inzichtelijk maken 1798
f. Producenten van voedingsmiddelen voor de Nederlandse markt maken voor 2025 de carbon1799

footprint (CFP) ook per kilogram voedingsstoffen van hun productgroepen en zo mogelijk hun 1800
producten publiek inzichtelijk1801

g. Bedrijven in de productieketen berekenen hun carbon footprint op productgroep niveau.1802
De Nederlandse overheid spant zich in voor een heldere en eenvoudige Europese1803
standaard voor de carbon footprint op productgroep niveau (bijvoorbeeld de PEFCR).1804
Bedrijven worden hierbij betrokken.1805

h. De bedrijven maken de carbon footprint van hun producten al dan niet via branches1806
publiek inzichtelijk; verlagen de CFP van hun productieketen stapsgewijs; en leggen aan 1807
hun klanten en stakeholders uit welke maatregelen zij genomen hebben om meer 1808
klimaatvriendelijke producten aan te bieden. 1809

i. Bedrijven houden vanaf 2019 bij hun productontwikkeling rekening met het verlagen van1810
de CFP van producten. 1811

j. Supermarkten stimuleren klimaatvriendelijke producten in de winkel, door deze als1812
‘gemakkelijkste én normaalste keuze’ voor consumenten te positioneren. In het bijzonder 1813
dragen zij bij aan de eiwittransitie en de consument te verleiden meer plantaardige 1814
eiwitten (60 procent) ten opzichte van dierlijke producten (40 procent) te consumeren en 1815
producten uit de Schijf van vijf conform het preventie-akkoord. Zij vervullen tevens een 1816
actieve rol in Alliantie Verduurzaming voedsel, inclusief implementatie en monitoring.1817

1818
Gedragsverandering1819
k. Partijen benutten meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek voor1820

beïnvloeding van gedragsverandering naar de afgesproken doelen in dit Klimaatakkoord.1821
l. Partijen spreken af verdere verdieping te realiseren met betrekking tot de definitie van1822

klimaatvriendelijke producten voor 1-1-2020. Hierbij bezien zij, na advies van1823
Voedingscentrum Nederland, voor welke specifieke doelgroepen een beperking van de1824
eiwitinname vanuit gezondheidsperspectief niet wenselijk is. Tevens zal het1825
Voedingscentrum duiden hoe een eventuele eiwitreductie in de voedselinname dient plaats te1826
vinden vanuit een gewenst volksgezondheidsperspectief.1827

1828
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Dit akkoord is geen blauwdruk van de route naar 2050 via de opgave voor 2030. Onderzoek, 
pilots en demonstraties zullen in sommige (innovatie)sporen kansen bieden om te versnellen, 
en in andere vragen om een pas op de plaats. In het kader van de doorkijk naar 2050 wordt 
onder begeleiding van de partijen een scenariostudie uitgevoerd waarbij centraal staat wat de 
effecten voor de langere termijn  zijn van de wens de landbouw te verduurzamen in termen 
van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen. 
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4. Bijdrage sectortafel Landbouw en Landgebruik aan Klimaatakkoord

4.1 Visie 2050

‘De basis voor klimaatneutraal Nederland’

We willen eten, comfortabel wonen en werken, en ons kunnen verplaatsen in een gezonde en
prettige leefomgeving. Landbouw en landgebruik sectoren vormen hiervoor natuurlijk de basis.

Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol landschap,
maar leggen ook koolstof (CO2) vast en vormen zo de natuurlijke basis om klimaatverandering te
voorkomen. Ze stellen ons bovendien in de gelegenheid voedsel en biomassa te produceren, ook in
een veranderend klimaat. Biomassa gebruiken we als diervoer en als grondstof voor energie,
chemie en materialen. In 2050 doen we dit in zo klein als mogelijk en zo groot als nodige gesloten
grondgebonden kringlopen. Dit betekent dat we op kleinst mogelijke schaal die passend is de
natuurlijke kringloop bodem > plant > dier > mest > bodem sluiten. Boeren en tuinders worden
gewaardeerd en verdienen daarmee een goed inkomen. Natuur en (kenmerkend Nederlands)
landschap worden waardenvol beheerd. Dat wil zeggen dat we rekening houden met
klimaatbehendigheid, biodiversiteit én attractiviteit.

Landbouw en landgebruik sectoren krijgen een nieuwe rol met nieuwe verbindingen voor deze
sector(en) in de bio-economie die zal ontstaan:

“Als je naar een samenleving wilt waar je fossiele brandstof uitfaseert, dan heb je alternatieven
nodig (…)  Dan gaat de sector die over planten gaat, inclusief bossen en wat er in zee groeit,
uiteraard een belangrijke rol spelen, in wat je een soort nieuwe industrialisatie (van de wereld,
red ) kunt noemen  En die sector, dat is de landbouw”

De ambitie is dat de sectoren in het domein landbouw en landgebruik in 2050 netto
klimaatneutraal zijn. Dit is nadrukkelijk een gezamenlijke ambitie van boeren en tuinders,
terreinbeheerders, NGO’s, voedselverwerkers, toeleveranciers en supermarkten. Netto
klimaatneutraal is namelijk alleen haalbaar als naast forse inzet op emissie reductie, de
restemissies die inherent zijn aan natuurlijke producten, zoals uit de veehouderij en bemesting (bij
voorkeur via ‘groene meststoffen’, gecompenseerd worden door een combinatie van hernieuwbare
energie opwekking, biomassaproductie én vergroting van vastlegging van koolstof in bodems,
bossen en materialen.
Alternatief tekstvoorstel: Inherent aan natuurlijke systemen is dat deze altijd broeikasgasemissies
zullen hebben. Daarnaast wordt ook koolstof vastgelegd in bodems en biomassa en kan duurzame
energie worden geproduceerd. De komende jaren zal worden onderzocht of hiertussen een balans
kan worden gevonden.

De partijen in het domein landbouw en landgebruik hebben de ambitie om klimaatopgaven te
realiseren binnen natuurlijke en economische randvoorwaarden, (verbetering van) biodiversiteit,
adequate benadering van andere milieuthema’s en gezond verdienvermogen en voedsel- en
biomassaproductie. Een sterke keten met stevige ambitie, gezonde natuur en gezonde bedrijven,
vormen de basis voor duurzame voedsel-, hout- en biomassaproductie én beheer die we graag aan
volgende generaties doorgeven. Vanuit eigen kracht, in verbinding, in weer en wind, met de voeten
op aarde, met het hoofd in de wolken, zonder een dag te verzaken, zullen boeren en
terreinbeheerders deze opgave de komende jaren realiseren..

De realisatie van deze ambitie zal, in de eerste plaats impact hebben op de dagelijkse
bedrijfsvoering van boeren en tuinders en zal alle Nederlanders en bezoekers raken via effecten op
de inrichting en kwaliteit van onze leefomgeving, en mogelijk veranderingen in
(voedsel)consumptie. Zeker indien vermindering van afhankelijkheden van (buitenlandse)
grondstoffen en halffabricaten meegewogen wordt. Dit leidt mogelijk juist ook tot nieuwe
marktmogelijkheden voor voedselproducenten in Nederland.

Een innovatieve keten is nodig om deze visie en ambitie voor 2050 gestalte te doen krijgen, maar
ook om de tussendoelen van 2030 te realiseren. Partijen in het Klimaatakkoord zetten daarom
gericht in op innovaties voor:
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Dit akkoord is geen blauwdruk van de route naar 2050 via de opgave voor 2030. Onderzoek, pilots
en demonstraties zullen in sommige (innovatie)sporen kansen bieden om te versnellen, en in
andere vragen om een pas op de plaats. In het kader van de doorkijk naar 2050 wordt onder
begeleiding van de partijen een scenariostudie uitgevoerd waarbij centraal staat wat de effecten
voor de langere termijn  zijn van de wens de landbouw te verduurzamen in termen van klimaat,
grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen.
De gezamenlijk, door de in het klimaatakkoord betroken actoren uit het domein landbouw en
landgebruik, te trekken conclusies uit deze studie zullen worden PM – aan voorzitter om met wijze
woorden te komen, kennende uw standpunten.

4.3 Generiek
4.3.1 Randvoorwaarden
Investeringen en Financiering
Partijen beseffen dat de komende jaren vele miljarden aan investeringen nodig zullen zijn om in de
sector Landbouw en Landgebruik de ambities voor klimaatdoelen in 2030 en uiteindelijk 2050 waar
te maken. Deels zullen deze ook van belang zijn voor andere aspecten van een duurzame
landbouw en landgebruik .
Gedurende langere termijn duidelijkheid hebben over de financiële kaders draagt sterk bij aan de
bereidheid tot investeren van alle betrokkenen.
Aan de andere kant beseffen partijen dat er altijd onzekerheden zijn en dat niet verwacht kan
worden dat op alle fronten financiële duidelijkheid over zulke lange termijnen geboden kan worden.
Zo zijn bijvoorbeeld mandaatperioden van overheden een gegeven .
Partijen zien echter mogelijkheden om op basis van de volgende uitgangspunten een betekenisvolle
en transparante stap te zetten in de financiële onderbouwing van de ambities en de voorstellen.

1. Bestaande budgetten vormen een belangrijk zoekgebied en daarmee een belangrijke basis voor
deze ambities: bij het bedrijfsleven en ook bij de overheden. Bestaande budgetten worden
waar mogelijk gekoppeld aan de realiseren van klimaatdoelen. Bijvoorbeeld in het kader van
het natuurbeleid en de asbestsanering en ook het (in ontwikkeling zijnde) Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Alternatief voorstel: Bestaande budgetten vormen de basis om de in dit
akkoord genoemde ambities te realiseren. Er zijn een aantal gebieden waar de investeringen
uitsluitend zullen plaatsvinden als daar ook publieke financiering tegenover staat. Andere
investeringen kennen ook een in-verdien-model en daar zou je uit kunnen gaan van bestaande
budgetten. Voor versnelling zal extra budget beschikbaar moeten komen. De omvang kan in de
komende maanden nader in detail worden uitgewerkt, waarbij partijen (overheden en
bedrijfsleven) onderzoeken hoe (en zich sterk maken om) extra middelen vrijgemaakt kunnen
worden, zodat deze transitie gefinancierd kan worden.

2. Een aantal instrumenten wordt ingezet dat meer dan in het verleden toegespitst is en wordt
voor het klimaatbeleid in de sector landbouw en landgebruik. Hierbij zijn oa de SDE+ regeling
en de het Groenfonds van belang.

3. Mia en Vamilregeling blijven, met de EIA en de RNES, garantieregeling aardwarmte, het kennis-
en innovatieprogramma geothermie, ook in de toekomst van groot belang voor
klimaatgerelateerde investeringen.

4. Met Invest.nl zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken of en zo ja hoe ten behoeve van de
investeringen in deze transitie Invest.nl een rol kan spelen. Bijvoorbeeld investeringen in
stallen, energietransitie glastuinbouw en in aanleg van bossen..

5. Voor investeringen tbv onderzoek , innovatie en kennis wordt een beroep gedaan op het
vigerende en in aanpassing zijnde Topsectorenbeleid met bijbehorende mogelijkheden en
intensiveringen.

6. De zogenaamde Klimaatenveloppe van het Kabinet ( deze kabinetsperiode ) is ook voor de
sector landbouw en landgebruik van groot belang met name voor het opstarten van pilots en
initiële ontwikkelkosten. Daar waar in navolgende akkoordtekst dekking gevonden wordt uit
‘klimaatenveloppe’ zijn de initiële kosten voor de komende 3 jaar geïndiceerd, maar niet in de
tekst opgenomen.

7. Partijen onderkennen het grote belang van het ontwikkelen van betrouwbare, structurele
verdienmodellen in deze sectoren waaronder het ontwikkelen van het instrument van
carboncredits.

BR



Voor de ambities voor de klimaatdoelen 2030 zullen naast de bestaande budgetten ook
additionele financiële middelen en instrumenten noodzakelijk zijn.

Op basis van deze uitgangspunten en de daarin verwoorde verwachtingen kunnen de komende
jaren noodzakelijk stappen gezet – en zo mogelijk nieuwe instrumenten ontwikkeld - worden.
Mochten onverhoopt wijzigingen komen in dit pakket die van materiële betekenis zijn, zullen
partijen bezien welke alternatieven er zijn. Effecten op tempo en ambitieniveau kunnen daarbij aan
de orde zijn, zeker indien een wijziging van belang is als onderdeel van een breder
ondersteuningspakket én bijbehorende maatregel nog niet zonder deze ondersteuning ingevoerd
kan worden.

Aanpassingen in wet- en regelgeving
Partijen hebben in dit akkoord de noodzaak uitgesproken om op onderdelen wet en regelgeving
aan te passen om deze meer toe te snijden (bv via borging en bijbehorend -instrumentarium) op
het bereiken van klimaatdoelen. Beseft wordt dat deze gewenste aanpassingen niet in termen van
een resultaatverplichting verwoord kunnen worden. Daarvoor is vaak de medewerking nodig van
derden die zich niet aan dit akkoord hebben verbonden. Dat geldt bij voorbeeld voor medewerking
van de Europese Commissie met betrekking tot Richtlijnen en Verordeningen.
Partijen spreken af dat indien de gewenste veranderingen niet of niet tijdig genoeg tot stand
komen om de afgesproken ambities en doelen te halen, overleg plaats vindt over mogelijke
alternatieve instrumenten om doelbereik te garanderen ofwel ambitieniveaus bij te stellen.

4.3.2 Innovatie voor Landbouw en Landgebruik
Om de doelen en ambities in 2030 en 2050 te kunnen realiseren is continue inzet en ontwikkeling
in innovatieve technieken en maatregelen nodig. Om de ambitieuze doelen te kunnen realiseren is
een intensivering van de innovatieprogramma’s in de komende jaren noodzakelijk. Juist omdat de
opgave zo veelomvattend en de tijdsframes adaptief innovatiemanagement vragen, is gekozen om
de innovatiedoelen centraal te stellen, boven de daaruit voortvloeiende technieken. Deze aanpak is
al eerder gekozen in de Glastuinbouw (“Kas als Energiebron”) en bouwt hier voor de breedte van
de gehele Tafel op voort.

De opgestelde Kennis- en Innovatieagenda tbv dit akkoord gaat uit van de volgende
onderzoeksopgaven:
- In 2050 levert food en non-food haar bijdrage aan de 80-95% emissiereductie in Nederland:

o Emissiereductie in bodem en landgebruik in de landbouw
o Veehouderij: emissiereductie methaan en lachgas

- Energie: Gebruiksreductie naar nul emissie in 2030 en opwekking van 100 PJ in 2050
o Energiebesparing
o Kleinschalige energieopwekking

- 100% land en water ingericht op CO2-vastlegging en –gebruik in 2050
o Ontwikkeling van 14.000 km2 blauwe ruimte voor zeewierproductie en

natuurontwikkeling
o Biomassateelt met verdubbelde fotosynthese in 2050
o Humane eiwitvoorziening voor 50% uit (nieuwe) plantaardige bronnen in 2050
o Klimaatbehendige natuur: legt jaarlijks CO2 vast, met grotere biodiversiteit en met een

grotere biomassa oogst in 2050
- Carbon Footprint consument halveert (in food en non-food, ook internationaal) door

aankoopkeuzen in 2050
o Alle consumenten maken de klimaatvriendelijkste keuzes in 2050
o De gezonde voedselkeuze wordt ethisch gerelateerd aan grondstofkeuzes (waarom van

preferentie in bodemgebruik: food of non-food)
o Vaste biomassa als vastleggend medium wordt optimaal ingezet als constructiemateriaal

Uitvoering van deze Kennis en innovatieagenda zal zoveel mogelijk plaatsvinden in afstemming met
alle partners én belanghebbenden in het kennis- en innovatiedomein, incl private partijen. Teneinde
innovatie toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk wordt specifiek aandacht gevraagd voor
pilots en demonstratie projecten.

Naast deze agenda zijn er ook verschillende beloftevolle start ups, waaronder enkele rond
kweekvlees en insecten voor (dierlijke) consumptie in beeld.

Hiermee dekt de innovatie en kennisagenda alle domeinen van dit (deel)akkoord rond Landbouw
en Landgebruik.



 
 

4.7 Voedselconsumptie & keten
‘Ketens maken aantrekkelijke klimaatvriendelijkste gezonde keuze logisch’
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een gedragsverandering
vraagt met lange adem: minder voedselverspilling, meer consumptie van groenten en fruit, een
groter aandeel consumptie van eiwitten op plantaardige basis. Dit wordt gezien als een belangrijke
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aanpak van Sa en tegen Voedselve spilling
-

Carbon footprint inzichtelijk maken op bedrijfs-en/of sectorniveau per productgroep.
De Europese Commissie heeft een standaardmethode ontwikkeld om milieuprestaties van
producten te meten en te communiceren. Deze methode wordt Product Environmental Footprint
(PEF) genoemd. Het is een raamwerk van eisen en principes om de milieu-impact van producten te
bepalen. De Europese Commissie kan op basis hiervan in de toekomst verplichten de PEF
methodiek toe te passen en mogelijk een PEF label ontwikkelen. Dit biedt kansen om de
milieuprestaties van een product te verbeteren wat tot uiting komt in betere score op het PEF-
label. Momenteel wordt er gewerkt aan Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR).
Voor de volgende categorieën zijn deze regels al vastgesteld: bier, zuivel, diervoeder, vlees,
olijfolie, bronwater, pasta en wijn. Vis en koffie zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast heeft de EC
datasets ontwikkeld om de uitvoering van PEFCRs te ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een zeer
uitgebreide dataset ontwikkeld voor diervoedergrondstoffen maar ook meer algemene data sets
voor energieproductie/gebruik en transport.
(http://ec europa eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots htm)

Deze methode kan gebruikt worden als monitoring- en vergelijking instrument op ketenniveau.
Voor de overige productgroepen zijn standaardprotocollen beschikbaar om de levenscyclusanalyse
van producten te bepalen maar die zijn niet specifiek voor voeding: ISO 14040 & ISO 14067,
PAS2050, ILCD handbook, en  WRI/WBSCD GHG Protocol. Wat nog ontbreekt is een
voedingsmiddelen brede methodiek, maar de Agri-footprint is daar een goede aanzet voor. Het
Europese PEFCR guidelines 6.3 document geeft hiervoor ook een goed vertrekpunt maar de
formele vaststelling naar veel productgroepen ontbreekt nog.

De volgende actielijnen zijn overeengekomen.
- Bedrijven in de productieketen berekenen hun carbon footprint op productgroep niveau op basis

van PEFCR voor 2025 en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe PEFCRs voor categorieën
waar deze regels nog niet voor beschikbaar zijn. Onderzoek is nodig naar de wijze waarop de
sectoren en individuele bedrijven, zodanig gefaciliteerd kunnen worden dat zij hun CFP, zowel
op productgroep niveau, als voor individuele producten zelf kunnen berekenen en zich daarmee
kunnen onderscheiden in de markt. 

- De bedrijven maken de carbon footprint van hun producten al dan niet via branches publiek
inzichtelijk en verlagen de CFP van hun productieketen stapsgewijs en leggen aan hun klanten
en stakeholders uit welke maatregelen zij genomen hebben om meer klimaatvriendelijke
producten aan te bieden.

- Bedrijven houden vanaf 2019 bij productontwikkeling rekening met het verlagen van de CFP van
producten.

- Supermarkten stimuleren klimaatvriendelijke producten in de winkel, door deze als
‘gemakkelijkste én normaalste keuze’ voor consumenten te positioneren. In het bijzonder
dragen zij bij aan de eiwittransitie en de consument te verleiden meer plantaardige eiwitten
(60%) ten opzichte van dierlijke producten (40%) te consumeren en producten uit de Schijf
van vijf conform het preventie-akkoord. Zij vervullen tevens een actieve rol in Alliantie
Verduurzaming voedsel, incl. implementatie en monitoring.

Gedragsverandering
Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke consumptie van burgers een gedragsverandering
vraagt met lange adem: minder voedselverspilling, meer consumptie in Nederland van groenten,
fruit en plantaardige eiwitten (van 60:40 naar 40:60% volgens het grondstoffenakkoord)  en een
hoger aandeel consumptie van producten met een lage carbon footprint (met name minder vlees,
zuivel en (alcoholische) dranken). In 2019 wordt een publicatie verwacht waarbij de
duurzaamheid/CO2 footprint van allerlei typen eiwitten (plantaardig/dierlijk) worden
gecategoriseerd. Dit voortschrijdend inzicht kan nuttig zijn om eiwitten daadwerkelijk op hun
footprint te rangschikken, anders dat alleen dierlijk versus plantaardig. Verder bevelen we aan om
vermindering van consumptie in de volle breedte van consumptie te positioneren, niet alleen in
voeding.
Vooral voor het verminderen van de verspilling op consumentenniveau zijn
gedragsveranderingsstrategieën kansrijk. Beter inzicht in de effectiviteit van strategieën moet
verkregen worden door onderzoek  samen te laten gaan met campagnes en andere interventies
mede gericht op consuminderen in het algemeen.
Het terrein van gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzamere keuzes voor consumenten is
sterk in ontwikkeling. Op dit gebied zijn tientallen interventies bekend. De klimaattafel vindt het
belangrijk dat alle goed beschreven interventies centraal toegankelijk zijn in een database, bij
voorkeur de database van het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. In het geval van
klimaatimpact gaat het om interventies gericht op meerdere gedragingen die aan het probleem

De NL overheid spant 
zich in voor een heldere 
en eenvoudige Europese 
standaard voor de 
carbon footprint op 
productgroep niveau 
(bijvoorbeeld de PEFCR). 
Bedrijven worden hierbij 
betrokken. Indien 
beschikbaar en 
eenvoudig toe te passen, 
wordt door producenten, 
al dan niet via branches 
in Europa voor 2025 
ge mplementeerd. 
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kli aati pact gaat het o  inte venties ge icht op ee de e ged agingen die aan het p oblee
bijdragen, zoals overconsumptie, voedselverspilling en hoge consumptie van klimaatonvriendelijke
producten.

De klimaattafel ziet kansen als de gewenste gedragsveranderingen, zoals hieronder weergegeven,
in onderlinge samenhang worden nagestreefd, mede om te vermijden dat verwarring ontstaat bij
consumenten:
gezondheid, conform de Schijf van Vijf en gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad en
volgens de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van overgewicht, zoals benoemd in
het Preventieakkoord
- consuminderen in het algemeen en van klimaatonvriendelijke producten in het bijzonder (niet

beperkt tot voedingsmiddelenproducten)
- voedselverspilling tegengaan
- minder eiwitinname voor die bevolkingsgroepen waarvoor dit relevant is
- meer consumptie in Nederland van groenten en fruit en lager aandeel consumptie van producten

met een hoge carbon footprint

Een samenhang in gedragsinterventies moet worden geborgd in nauwe samenwerking met “Samen
tegen voedselverspilling” en de relevante partners van het preventie akkoord. Daarnaast kan

regionale participatie van overheden leiden tot versnellingen van gedragsveranderingen via (de
communicatie over) experimenten, living labs, etc.

De volgende acties zijn overeengekomen:
- Alle goed beschreven interventies zijn centraal toegankelijk in een database vnaf 2021, bij

voorkeur de database van het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM.
- Er worden gedegen gedragsanalyses van deelgedragingen van klimaatvriendelijker eten

uitgevoerd, om de keuze voor interventies te onderbouwen en de witte vlekken aan
interventies in kaart te brengen. Overheden en instellingen, verenigd in Samen tegen
Voedselverspilling, maken het financieel en organisatorisch mogelijk dat hun
duurzaamheidsinterventies voorafgegaan zijn aan door een gedragstoets, en gevolgd zij door
een evaluatie.  In het bijzonder bij de opzet van pilots, die per definitie bedoeld zijn om
interventies uit te proberen, zien partijen toe op evaluatieve begeleiding via een gedegen
onderzoek. Bij deze interventie dient er een dwarsverband gelegd te worden met werkgroep
innovatie KIA (Onderzoek gedrag)

- Coördineren van gedragsverandering  ten behoeve het klimaat, de voedselverspilling en het
preventie akkoord Een eenduidige berichtgeving naar consumenten zal cruciaal zijn om
gedragsverandering tot stand te brengen. Daardoor is het noodzakelijk dat er regelmatige
afstemming plaatst vindt tussen de partijen die instaan voor de gedragsverandering ten
behoeve van: voedselverspilling,  het preventieakkoord en het klimaatakkoord. De VNG kan
een rol spelen om ook bij de regionale initiatieven in te staan voor een eenduidige “message”
aan de consumenten.

- De overheid neemt via haar inkoopbeleid deel als voedselafnemer (via o.a. de bedrijfscatering)
en formuleert daarbij doelen en actieplannen om klimaatvriendelijker voedsel in te kopen.

- Maatschappelijke initiatieven elkaar laten versterken voor meer impact op klimaat en gezonder
voedsel

Verdienmodellen klimaatvriendelijke producten
‘De toekomstperspectieven van de sterk op exportgerichte Nederlandse agrofood sector liggen
meer en meer in het vinden, bedienen en verder uitbouwen van marktsegmenten die niet alleen
veel belang hechten aan kwaliteit en gezondheid, maar met name ook bovengemiddeld aan het
milieu, duurzaamheid en circulariteit, inclusief een hoog niveau van dierenwelzijn. 
Belangrijk zijn het stimuleren van een veranderende  productbeleving en het vermarkten van
innovatieve producten als onderscheidende merken, met perspectief op economische meerwaarde
voor alle delen van de keten,  zonder aan concurrentiekracht in te boeten.’

Keten partijen, waaronder agrariërs, moeten vandaag vaak maatregelen doorvoeren die wel
kostenverhogend zijn, maar die niet terugverdiend worden of anderszins gecompenseerd.
‘De markt’ waaraan voedselproducerende ketens leveren is heel divers, internationaal en
gesegmenteerd. Waar de ene groep consumenten bereid is de meerwaarde te betalen voor klimaat
neutralere producten, zullen de andere groepen dat wellicht niet willen of kunnen doen.
De agrarische sector in het algemeen en de veehouderij in het bijzonder staan voor de taak om
integraal duurzaam te zijn. Dat betekent dat naast het voldoen aan de klimaatdoelstelling ook
aspecten spelen als een verantwoord gebruik van pesticide, bestrijdingsmiddelen en antibiotica;
verder gaat het om biodiversiteit; de gezondheid van mens en dier en het aspect van het
dierenwelzijn. Sommige issues staan op gespannen voet met elkaar. Zo kunnen maatschappelijke
waarden rond het welzijn van dieren tegenovergesteld werken op de normen voor CO2-reductie.

De huidige markt is in te delen in vier types met elk hun eigen dynamiek ( open versus gesloten en
exclusief versus mainstream). Deze worden ook wel genoemd; de volume markt( bulk), de
gesloten keten, de exclusieve keten en de niche markt. Voor al deze markttypen zijn andere



 gesloten keten, de exclusieve keten en de niche a kt. Voo  al deze a kttypen zijn ande e
oplossingen te bedenken om tot klimaatvriendelijke ketens te komen. Diverse structurele
veranderingen  om de Carbon Footprint te verlagen zijn reeds in gang gezet.
De grootste stappen in relatie tot klimaat lijken gemaakt te kunnen worden in nichemarkten en
exclusieve ketens. Deze zijn weliswaar kleiner in volume, maar leiden tot meer onderscheidend
vermogen en betere verwaarding. Voorbeeld zijn ‘Local for local concepten. Door de betrokkenheid
van lokale overheden kan gestimuleerd worden om met elkaar maximale  synergie te behalen uit
lopende en toekomstige initiatieven.
Een grotere omschakeling vindt plaats door gesloten ketens te laten groeien ten opzichte van de
volume markt. De voorbeelden hiervan zijn keurmerk “Beter leven”, het Varken van Morgen en de
duurzamere kipconcepten bij de grotere retailers. Daarnaast is in de volumemarkten nog
 substantiële energie-efficiency te behalen.

De voorgenomen implementatie van het wetsvoorstel “Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven” en
een stevigere bevoegdheid van Producten- en Branche-Organisaties om collectieve afspraken te
kunnen maken zijn belangrijke vertrekpunten voor de toekomstige ontwikkelingen.

De werkgroep stelt voor om de strategische positie voor (Nederlandse) agrofoodketens in de
(internationale) markt te onderschrijven en stelt de onderstaande acties voor. De acties teneinde te
komen tot goed inzicht in de CFP van ketens is belangrijke basisinformatie.

- Voor de 4 te onderscheiden markttypen zijn specifieke actie-lijnen met de betrokken partijen op
te stellen, die gestructureerd kunnen leiden tot klimaatvriendelijke verdienmodellen. Er moet
geleerd worden van de initiatieven die er al lopen. Vaak kleinschalige en regionaal, deze
hebben om volwassen te worden, meestal een startsubsidie nodig. Voorts zal in nauwe
samenwerking met de betrokken ketenpartners gesproken moeten worden hoe gezamenlijk tot
verdienmodellen gekomen kan worden gebaseerd op, door consumenten gewaardeerde
klimaatvriendelijke producten. Advies ondersteuning is hierbij wenselijk.(Groepen van)
ondernemers die ideeën hebben kunnen hiertoe initiatieven nemen. Daarnaast is het cruciaal
om gestructureerd inzicht te verkrijgen in potentiele mogelijkheden met ketenpartners en
overheden. Het wetsvoorstel “Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven” en de toekomstige
bevoegdheden van Producenten- en Branche-organisaties zijn hierbij uitgangspunten.

- Inzetten van financiële prikkels met bestaande en goed werkende instrumenten als MIA, EIA en
Vamil (en deze actualiseren op CFP reductie) en koppelen van deze instrumenten aan
maatlatten of andere keurmerken.

- Voorbeelden van bestaande initiatieven beantwoorden aan een verbetering van de
verdienmodellen van klimaatvriendelijke producten en bijdragen aan een gezonder
voedingspatroon, ondersteunen door Tafeldeelnemers. Enkele recente initiatieven:

o De Nieuwe Boerenfamilie”, een initiatief van KEK, NAJK en LTO Nederland
o Korte Ketens in het Liemers Landschap
o Het initiatief voor het platform “Culinaire Chefs” van KEK, SFYN en NAJK
o Het initiatief van de ‘Keuken van de Lage Landen’ | ‘Low Food’ door KEK, NAJK en

SFYN
o Het initiatief Restaurants van Morgen door Natuur & Milieu en gemeenten in regio

Food Valley.
o Dutch Cuisine

2







Bijlage  x.x.
Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland
Naar een energie neutrale melkveehouderij in 2030  versie 15-12-2018

Inleiding en doel 
De sectortafel Landbouw en landgebruik heeft op 7 juli jl. de bijdrage aan het voorstel 
voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord op tafel gelegd. Partijen aan deze tafel achten 
een taakstelling voor landbouw en landgebruik van 3,5 Mton CO2-eq emissiereductie in 
2030 haalbaar. 

In voorliggend plan van aanpak wordt beschreven hoe de zuivelsector in samenwerking 
met de overheden, ketenpartijen en retail, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
haar bijdrage aan deze taakstelling wil realiseren. Over de uitvoering van dit plan van 
aanpak zijn tussen de partijen afspraken gemaakt (zie hoofdtekst klimaatakkoord)   
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producten nodig om diezelfde voedingsstoffen te leveren. Bij elkaar hebben die producten 
een even grote ecologische voetafdruk als zuivel. Voor een duurzaam en 
gezondvoedingspatroon is het dus belangrijk te kijken naar de milieu-impact van een 
product per kilogram voedingstoffen in plaats van per kilogram product. 
Vanuit deze invalshoek draagt de zuivelsector bij aan de maatregelen inzake 
voedselconsumptie zoals voorzien in het Klimaatakkoord.  

* * *





1/
 V

oe
ds

el
ve

rs
pi

llin
g


-
ve

rm
ijd

en
 v

er
sp

lin
te

rin
g 

va
n 

fo
cu

s
-

in
te

gr
aa

l v
er

w
ijz

en
 n

aa
r T

as
kf

or
ce

 C
irc

ul
ai

r E
co

no
m

y 
in

 F
oo

d 
- S

tic
ht

in
g 

“S
am

en
 te

ge
n

vo
ed

se
lv

er
sp

illi
ng

”

2/
 R

es
ts

tro
m

en
 V

G
I e

n 
ci

rc
ul

ar
ite

it

-

id
em

: v
er

m
ijd

en
 v

an
 v

er
sp

lin
te

rin
g 

va
n 

fo
cu

s
-

In
te

gr
aa

l v
er

w
ijz

en
 n

aa
r T

as
kf

or
ce

 H
er

ijk
in

g 
Af

va
ls

to
ffe

n
-

ad
vi

es
 a

an
 T

as
kf

or
ce

s 
om

 m
et

 b
et

re
kk

in
g 

to
t k

ne
lp

un
te

n 
in

 w
et

- e
n 

re
ge

lg
ev

in
g

kr
ac

ht
en

 te
 b

un
de

le
n

3/
 G

ed
ra

gs
ve

ra
nd

er
in

g 
co

ns
um

en
te

n 
m

bt
 k

lim
aa

tv
rie

nd
el

ijk
e 

pr
od

uc
te

n 
   

 [1
0%

 to
en

am
e 

in
 2

03
0,

 C
FP

, p
ro

du
ct

on
tw

ik
ke

lin
g,

 4
0 

—
> 

60
%

 p
la

nt
aa

rd
ig

 e
iw

it]



-
10

 a
 1

5%
 m

in
de

r e
iw

iti
nn

am
e 

w
or

dt
 n

ie
t b

re
ed

 g
ed

ra
ge

n 
- a

ct
ie

: w
at

 is
 n

od
ig

!
-

U
itw

er
ki

ng
 a

ct
ie

s 
m

et
 b

et
re

kk
in

g 
to

t e
en

 4
-ta

l g
eb

ie
de

n
1.

C
FP

 b
er

ek
en

in
ge

n 
- I

s 
de

, i
n 

on
tw

ik
ke

lin
g 

zij
nd

e 
PE

F 
st

an
da

ar
d 

ge
sc

hi
kt

?
2.

W
at

 v
er

st
aa

n 
w

e 
on

de
r “

Kl
im

aa
tv

rie
nd

el
ijk

e 
Pr

od
uc

te
n”

? 
H

et
 g

aa
t n

ie
t o

m
 a

lle
en

C
O

2
3.

H
oe

 z
ijn

 a
lle

 (e
rv

ar
in

ge
n 

m
et

) i
nt

er
ve

nt
ie

s 
va

n 
co

ns
um

en
t b

ei
nv

lo
ed

in
g 

te
 d

el
en

4.
H

oe
 k

om
en

 to
t e

en
 c

on
cr

et
e 

in
te

rv
en

tie
-m

ap
pi

ng
 v

oo
r d

e 
ge

w
en

st
e

ge
dr

ag
sv

er
an

de
rin

g



4/
 V

er
di

en
m

od
el

 in
 e

en
 k

lim
aa

tv
rie

nd
el

ijk
e 

ke
te

n

-

W
at

 z
ijn

 k
lim

aa
tv

rie
nd

el
ijk

e 
pr

od
uc

te
n?

-
Vo

or
 4

 k
w

ad
ra

nt
en

 [m
ar

kt
 o

pe
n 

/ g
es

lo
te

n 
- c

on
su

m
en

te
nv

ra
ag

 m
ai

n-
 /s

m
al

l s
tre

am
]

w
or

de
n 

ac
tie

s 
/ o

pt
ie

s 
ui

tg
ew

er
kt

. W
er

kg
ro

ep
le

de
n 

zij
n 

ge
vr

aa
gd

 o
m

 m
et

 c
on

cr
et

e
id

ee
en

 te
 k

om
en

Ti
m

in
g:



19
/1

1 
aa

nl
ev

er
en

 s
tu

kk
en

 m
et

 b
et

re
kk

in
g 

to
t v

er
di

ep
in

g 
va

n 
3 

& 
4


De
ze

 c
on

ce
pt

en
 d

ire
ct

 d
oo

rz
et

te
n 

na
ar

 d
ez

e 
ta

fe
l v

oo
r f

ee
db

ac
k


Ti
jd

en
s 

Ta
fe

lb
es

pr
ek

in
g 

op
 2

3/
11

 v
er

za
m

el
en

 fe
ed

ba
ck



Ve

rw
er

ke
n 

fe
ed

ba
ck

 e
n 

st
ru

ct
ur

en
 d

oc
um

en
t r

ic
ht

in
g 

ei
nd

vo
or

st
el

 (
 / 



Be

sp
re

ke
n 

ei
nd

vo
or

st
el

 ti
jd

en
s 

de
rd

e 
w

er
kg

ro
ep

 m
ee

tin
g,

 g
ep

la
nd

 o
p 

28
/1

1

Af

ro
nd

en
 e

n 
ve

rs
tu

re
n 

ei
nd

vo
or

st
el

 n
aa

r d
e 

Ta
fe

l


10
.2

.e
10

.2
.e



1 

Kennis- en Innovatie Agenda 

Klimaat, Landbouw en

Landgebruik

Werkgroep Innovatie Klimaattafel Landbouw & Landgebruik 

Versie: 10

Datum: 20 december 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Door klimaatverandering zullen waterbeschikbaarheid en daarmee landbouwproductie in
verschillende gebieden met nieuwe onzekerheden te maken krijgen,
Adaptatie en mitigatie: wereldwijd zal de landbouw de emissies moeten verminderen en
zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat,
Verandering in en de behoefte en beschikbaarheid van biomassa; bijvoorbeeld door
toenemende welvaart en rijkdom in o.a. China of door verandering in diëten, door de
transitie naar biomassa als basis voor de chemie,
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1. Aanleiding
In de Werkgroep voedselconsumptie van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik is
afgesproken om te starten met een verkenning naar mogelijke verdienmodellen in relatie tot
voedselconsumptie en klimaat. Tevens is afgesproken om de verkenningen naar verdienmodellen
die op andere tafels lopen, zoals Biodiversiteit en Kringloopvisie, met elkaar te verbinden.

2. Doel
Deze notitie is bedoeld als startnotitie van de Werkgroep voedselconsumptie. Deze notitie kan
ingebracht worden op de Klimaattafel LB en LG (n.t.b.). Deze notitie is tevens bedoeld om de
discussies op de (vele) andere tafels te stimuleren en ‘gelijk te richten’.

3. Verdienmodellen en het Ontwerp Klimaatakkoord
In het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) staat dat er in het landbouwdeel meerdere bouwstenen zijn
opgenomen, die samen een goede basis bieden voor het ontwikkelen van verdienmodellen, zowel
in maatschappelijke waardering, alsook in beloning. Met name wordt gewezen op te ontwikkelen
(product specifieke) carbon footprints als basis voor een geobjectiveerde klimaatprestatie van een
product en om de onderliggende inspanningen te waarderen.
De partijen spreken af (pag. 119):
‘De ondertekenaars van dit deelakkoord zullen, op uitnodiging vanuit LTO Nederland, binnen
bestaande mededingingsregels, voor 1-1-2020 een plan uitwerken dat partijen structureel
verdienmodellen voor duurzame grondstoffen en voedingsmiddelen uit productie vanuit landbouw
en/of landgebruik identificeren en zo mogelijk uitwerkt. In dit plan wordt onder meer aandacht
besteed aan:
- Versterking van de positie van de boer en tuinder in de keten;
- Benutting van instrumenten als de Wet duurzaamheidsinitiatieven, momenteel bij de RvS, en

de taken en verantwoordelijkheden van producenten- en brancheorganisaties (in het nieuwe
GLB);

- Mogelijkheden van gesloten en/of korte(re) ketens;
- Het realiseren van hogere opbrengstprijzen voor boeren en tuinders die aantoonbaar

bijdragen aan een duurzame productie, waaronder de reductie van broeikasgassen. ‘

In de nota Effecten van Klimaatakkoord (PBL, maart 2019) wordt de term verdienmodel specifiek 
gekoppeld aan methaanreductie en het bepalen van de CO2 footprint in melkveehouderij en 
varkenshouderij (pag. 92). “De sector verwacht dat de ‘koplopers’ in de melkveehouderij, 
ondersteunt door deze footprint methodiek een beter verdienmodel voor ‘klimaatvriendelijke 
melkproductie’ kunnen verwezenlijken. Ook de varkenssector werkt aan een CO2-footprint voor 
vlees.’ 
Verderop wordt gesproken van nieuwe verdienmodellen: Het OKA beschrijft voor de 
melkveehouderij en de varkenshouderij zowel concrete technische en landbouwkundige 
maatregelen als een instrumentenpakket en een ondersteunende aanpak zoals de ontwikkeling 
van een CO2-footprint op bedrijfsniveau alsmede aansporing tot de ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen.’ (Pag. 95)
Op de vraag van Kabinet, in welke mate de land- en tuinbouw haar extra ambitie tot 6Mton kan 
realiseren antwoordt het PBL (pag. 102):  ‘Zo blijkt dat het beschikbaar komen van 
verdienmodellen om CO2-reductie te verwaarden cruciaal is om klimaatinvesteringen te kunnen 
terugverdienen. Als het niet mogelijk blijkt om via verdienmodellen voldoende privaat geld aan te 
trekken dan vraagt dit wellicht om extra subsidies voor boeren die de maatschappelijke dienst 
CO2-reductie of opslag leveren. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) biedt 
hier mogelijkheden voor.’  



4. Verdienmodellen in andere nota’s
De term verdienmodel en de noodzaak om na te denken over nieuwe verdienmodellen voor
boeren en tuinders (en ketenpartijen) komt in veel recente nota’s terug. Zowel in die van de
overheid; bijvoorbeeld de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In nota’s
van de sector; bijvoorbeeld in de Ambitie Plantgezondheid 2030 Gezonde teelt, gezonde
toekomst. En in nota’s van (soms veel) gezamenlijke partijen; bijvoorbeeld het Deltaplan
Biodiversiteit. De constatering dat het verstandig is om al die verkenningen naar verdienmodellen
op één tafel te bespreken, lijkt een inkoppertje. Wat staat er dan in die nota’s?

a. Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (LNV)
Onder het kopje ‘Agrarisch ondernemen’ (pag. 28/29) wordt gewezen op de grote diversiteit in
agrarische bedrijvigheid en samenwerkingsverbanden in de kringlooplandbouw. ‘De ene
ondernemer zet in op voedselproductie voor de lokale markt en zoekt daarvoor partners, een
ander ziet kansen voor de export naar de wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale
relaties; vaak gaat het om de combinatie van beide.’
Ondernemers zouden zich gemakkelijker in (nieuwe) samenwerkingsverbanden moeten kunnen
organiseren of zich aan marktpartijen moeten kunnen verbinden waar met passende contracten
en privaatrechtelijke overeenkomsten wordt gewerkt. Banken moeten op een andere manier naar
hun financieringsrol gaan kijken als de verschuiving van zo een laag mogelijke kostprijs naar een
zo laag mogelijk grondstoffenverbruik noodzakelijk is.
Verder wordt erop gewezen dat boeren en tuinders die nieuwe verdienmodellen niet alléén tot
stand kunnen laten komen. Zij zijn ook niet de enigen die daar belang bij hebben. Het is aan de
hele keten, de overheid én aan de consument om dit mogelijk te maken. Tot slot wordt gemeld dat
ook het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een krachtig instrument kan zijn om
de beoogde veranderingen in Nederland te versterken en te versnellen.

Verdienmodellen gaan, althans volgens deze Kringloopvisie, in ieder geval over:
- Aansluiten bij de grote diversiteit, er is niet één oplossing
- Mededingingsvraagstukken bij samenwerking in de keten
- De rol van banken
- De verantwoordelijkheid van de gehele keten incl. de consument
- Het GLB.

b. Deltaplan Biodiversiteit (natuurorganisaties, landbouworganisaties, ketenpartijen)
In het Deltaplan Biodiversiteit wordt de term ‘Verdienmodel’ als één van kritische succesfactoren
genoemd. Er is sprake van een verdienmodel als herstel van biodiversiteit wordt bevorderd
doordat het aantrekkelijk is voor grondgebruikers (boeren, overheden, terreinbeheerders,
grondbezitters, spelers in de openbare ruimte. Biodiversiteitsherstel is dan niet langer een
kostenpost maar een inkomstenbron.
Het gaat, volgens het Deltaplan, niet alleen om een hogere prijs voor een product. Banken kunnen
helpen door het hanteren van een lagere rente op leningen, natuurorganisaties door het
berekenen van lagere pachtprijzen, overheden door het soepeler verstrekken van vergunningen,
fiscale instrumenten en subsidies. En de inzet van agrarisch ondernemers kan worden beloond
door de vorming van een Biodiversiteitsfonds waaraan private en eventuele publieke partijen
rechtstreeks bijdragen (Pag. 6).

In de ‘werkroute landbouw’(Pag. 11) staan vervolgens de volgende acties opgenomen (o.a.):
- Vanaf 2021 is een eerste tool box beschikbaar met maatregelen, wetenschappelijk

(economisch en ecologisch) onderbouwd, om biodiversiteit te herstellen en te versterken en
wordt deze actief gebruikt, ook in het onderwijs.

- Vanaf 2021 is de inkomensontwikkeling van boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel
gelijk of beter dan die van boeren die niet meedoen, waarbij deze inkomensontwikkeling



gebaseerd is op beloning door nieuwe partners zoals consumenten, overheden en financiers 
op basis van geleverde maatschappelijke diensten zoals biodiversiteitswinst en mitigatie van 
klimaatverandering.

Als eerste aanzet worden de volgende zaken opgepakt (een greep uit een lange lijst):
- Agrifirm ontwikkelt vanaf 2019, op basis van de marktvraag en -ontwikkelingen, specifieke

producten en diensten die de implementatie van maatregelen voor het versnellen van het
biodiversiteitsherstel in de melkveehouderij en akkerbouw bevorderen.

- Het CBL stimuleert vanaf 2019 haar leden bij te dragen aan een betere positie voor boeren en
tuinders die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel.

- De Nederlandse supermarkten spannen zich vanaf 2019 in om biodiversiteit een prominentere
plek te geven in de keurmerken, standaarden en certificering waar zij gebruik van maken.

- De provinciale Natuur en Milieufederaties dragen vanaf 2019 bij aan het ontwikkelen van
nieuwe verdienmodellen voor natuur en landbouw via het oprichten van 6 provinciale
Koolstofbanken en ondersteuning van 3 provinciale Grondbanken.

- Vanaf 2021 beloont de Rabobank boeren via een publiek-private samenwerking voor hun
biodiversiteitsprestaties via een rentekorting op nieuwe en bestaande leningen zoals te meten
met de Biodiversiteitsmonitor.

- In 2021 heeft Natuurmonumenten haar pachtregels zodanig aangepast dat bevordering van
biodiversiteit nog meer uitgangspunt is in alle nieuw af te sluiten contracten.

- In 2021 heeft Rabobank biodiversiteitsprestaties volledig geïntegreerd in het
risicomanagement van de door haar gefinancierde melkveehouders en akkerbouwers.

Verdienmodellen gaan volgens het Deltaplan:
- Niet alleen over een hogere prijs van het product
- Maar ook over pachtprijzen, rentekortingen, contracten van TBO’s, productmarketing,

consumentengedrag en risicomanagement van boeren en tuinders.
- Betrokkenheid van veel partijen.

c. Transitieagenda Biomassa en voedsel (I&W, i.s.m. ketenpartijen)
In de Transitieagenda Biomassa en Voedsel, onderdeel van het Rijksbrede Programma Circulaire
Economie, wordt verdienmodel gedefinieerd als het verbeteren van het investeringsklimaat, het
concurrentievermogen en het versterken van de exportpositie van bedrijven met circulaire
verdienmodellen (pag. 8). Verderop in deze agenda wordt de noodzaak benadrukt om
verdienmodellen voor ecosysteem-diensten te ontwikkelen. Ecosystemen gericht op een vitale
bodem, schoon grondwater, koolstofopslag en biodiversiteit. Als voorbeeld wordt het opzetten van
een systeem voor bodem-koolstofcredits genoemd (analoog aan het systeem dat in Oostenrijk
operationeel is) (Pag. 66)

Verdienmodellen volgens de Transitieagenda Biomassa en Voedsel:
- Moeten ontwikkeld worden om circulariteit te bevorderen .
- Met name voor eco-systeemdiensten.
- Maar de verdere uitwerking ontbreekt (nog).

d. Ambitie Plantgezondheid 2030. Gezonde teelt, gezonde toekomst (LTO Nederland)
In de nota van LTO Nederland staat dat gezonde planten, een gezonde leefomgeving en een
gezonde markt samen moeten kunnen gaan. Het telen van een gezond gewas zit in de genen van
iedere boer of tuinder. Zorgen voor een gezonde omgeving is daarbij een randvoorwaarde, een
licence to produce. Maar, de kritische succesfactor is een gezonde markt, waarin de waarde van
een product mede bepaald wordt door de productiewijze. Het streefbeeld voor 2030 is een
plantgezondheid gebaseerd op weerbaarheid. Robuuste productiesystemen die leiden tot meer
continuïteit in opbrengst en kwaliteit, en daarmee ook tot meer stabiliteit in de markt.



Nederland moet zich de komende jaren gaan onderscheiden op het gebied van plantgezondheid
en daarmee een aantrekkelijke positie verwerven op de markt. Dat vraagt om een nieuw keten 
verdienmodel dat geënt is op robuustheid: in termen van aanbod, kwaliteit, rentabiliteit en 
maatschappelijk draagvlak, met plantgezondheid als een belangrijk fundament. 
Naast productverwaarding zijn er ook kansen voor verwaarding in de maatschappij. Boeren en 
tuinders leveren in toenemende mate ecologische en maatschappelijke diensten. Deze verdienen 
een plek in het verdienmodel van de ondernemer. 

Er zijn dus ook nieuwe verdienmodellen nodig om te komen tot robuuste systemen van 
plantgezondheid nodig. Dit lijkt niet zozeer te gaan over klimaat, maar het vraagstuk is exact 
hetzelfde. Verdienmodellen gaan, volgens deze nota van LTO Nederland dus over:
- Onderscheidenheid op de markt in termen van aanbod en kwaliteit en daardoor rentabiliteit
- En ook over waardering voor ecologische en maatschappelijke diensten

5. Verdienmodellen, samenwerking en wet- en regelgeving
Er bestaat al lange tijd de wens om binnen (of tussen) voedselketens afspraken te mogen maken
om gezamenlijk de duurzaamheid van een product te bevorderen. Deze lopen echter tegen de
regels van de mededinging aan. Het meest sprekende voorbeeld was het initiatief ‘Kip van
Morgen’ dat uiteindelijk de toets van de mededinging niet kon doorstaan. Dit voorbeeld ging over
dierenwelzijn. Voor klimaat geldt exact dezelfde probleemstelling. In dit verband zijn momenteel
twee ontwikkelingen relevant.

a. Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer schept meer ruimte voor duurzame productie
door de mogelijkheid te bieden om een initiatief een wettelijke status te geven. Hierdoor
zouden breed gesteunde duurzame diensten en producten beter en sneller van de grond
kunnen komen. Het Wetsvoorstel is inmiddels voorzien van commentaar door de Raad van
State en wacht nu (al geruime tijd) op verdere behandeling door het ministerie van EZK.

Ook verdienmodellen in relatie tot klimaat zouden via deze (Nederlandse) wet wellicht vaker
en beter mogelijk kunnen zijn.

b. Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
In de brief van het ministerie van LNV over de herziening van het GLB staat dat het
toekomstige GLB moet zorgen voor versterking van de positie van de boer in de keten, door
ruimte en helderheid te bieden voor horizontale samenwerking (tussen producenten) en
verticale samenwerking (in de keten) voor wat betreft de uitzonderingsmogelijkheden voor de
landbouw op de Europese mededingingsregels. Keteninitiatieven en -certificering gericht op
een eerlijke verdeling van marges en op duurzame productie moeten worden gestimuleerd.
Consumenten moeten meebetalen aan de meerkosten van duurzaam geproduceerd en
gezond voedsel.
Daarom moet het GLB ook zorgen voor bewustwording bij en voorlichting aan Europese
consumenten over het belang van duurzaam geproduceerd voedsel, transparantie in de
handel over welk voedsel duurzaam geproduceerd en gezond is (etikettering) en promotie
daarvan voor jong en oud. De minister van LNV wil de middelen uit het GLB meer richten op
de bijdrage aan de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw en het realiseren van de
maatschappelijke opgaven en minder op inkomensondersteuning. Het gaat daarbij, in lijn met
de duurzame ontwikkelingsdoelen, om opgaven inzake klimaat, milieu, waterkwaliteit,
bodemgezondheid, natuur, biodiversiteit, cultuurlandschap en duurzame productie in brede
zin (bio-economie, circulaire economie, energie), naast sociaaleconomische doelen zoals de
leefbaarheid van het platteland, andere verdienmodellen (diversificatie) en werkgelegenheid.
Overigens, aldus de minister, moet worden gezorgd dat de betalingen voor duurzaamheid en



maatschappelijke diensten een verdienmodel bieden, waarbij de gemaakte kosten en 
inkomstenderving worden gecompenseerd met voldoende ruime marges om aantrekkelijk te 
zijn voor boeren. 

De minister van LNV, in relatie tot de vernieuwing van het GLB zegt dus over 
verdienmodellen:

- Nieuwe verdienmodellen kunnen ontstaan door samenwerking horizontaal danwel verticaal,
maar dan moet er wel helderheid zijn m.b.t. de Europese mededingingsregels.

- Dat heeft met name betrekking op de bevoegdheden van producenten en (inter-)
brancheorganisaties.

- Extra inspanningen van boeren in relatie tot maatschappelijke opgaven moeten wordt
beloond. Consumenten moeten daar aan meebetalen.

- De term diversificatie wordt expliciet gekoppeld aan ‘andere verdienmodellen’.

6. De (klimaat)markt van vraag en aanbod
Beschouwen we het begrip ‘verdienmodel’ puur als een bedrijfsmodel, dan is de vraag relevant of
er product-markt combinaties kunnen worden ontwikkeld die onderscheidend zijn op
klimaatprestatie.
De uitdaging op die markt voor de sterk exportgerichte Nederlandse agrofood sector ligt meer en
meer in het vinden, bedienen en verder uitbouwen van marktsegmenten die niet alleen veel
belang hechten aan kwaliteit en gezondheid, maar met name ook bovengemiddeld aan het milieu,
duurzaamheid en circulariteit en een hoog niveau van dierenwelzijn. En steeds meer, klimaat.

Maar, zoals hierboven al vaak terecht is vermeld, die markt is zeer divers en de diversiteit in de
land- en tuinbouw is (dus) zeer hoog. EFMI (2013) gaf een model voor de indeling van de
versmarkt op basis van consumentenvraagtypen en markten De Nederlandse versmarkt voor
consumenten kan worden ingedeeld aan de hand van twee dimensies: (1)
consumentenvraagtypen (mainstream versus smallstream) en (2) markten (open versus gesloten).

De hieruit voortvloeiende kwadranten (zie figuur) hebben elk hun eigen kenmerken en spelregels 
die onder meer van belang zijn voor samenwerking, toegevoegde waarde (mogelijkheden tot 
verwaarding), transparantie (herkomst, productiewijze, kosten) en innovatie. 



Voor deze markttypen zijn steeds andere oplossingen te bedenken om tot klimaatvriendelijke 
ketens te komen. En, let op, het is ‘slechts’ een model. Een ketenschakel kan in meerdere 
kwadranten actief zijn. Bovendien kan een product zich dusdanig ontwikkelen dat het naar een 
ander kwadrant beweegt (bijvoorbeeld een smallstream product dat mainstream wordt).
Per kwadrant zijn wel voorbeelden aan te wijzen waarbij prestaties op klimaatgebied ingezet 
worden als productmarktcombinatie, als verdienmodel dus:
a. Volume markt

Varkensvleesproductie in Nederland is zeer (klimaat)efficiënt. De footprint van Nederlands
varkensvlees benadert die van sojaproducten. In de zeer internationaal georiënteerde
varkensvleesmarkt zou dit voordeel benut kunnen worden. Mogelijk via een hogere prijs, maar
eerder door meer zekerheid op de afzetmarkt voor alle schakels in de keten.
Sowieso zijn in de volumemarkten nog substantiële energie-efficiency winsten te behalen.

b. Gesloten keten
Voorbeelden hiervan zijn het keurmerk “Beter leven”, het Varken van Morgen en de
duurzamere kipconcepten bij de grotere retailers. In al deze concepten is (of wordt) klimaat
één van de criteria waarop onderscheid gerealiseerd wordt. En in al deze concepten worden
hogere prijzen aan de consument doorgerekend.
Hetzelfde geldt voor alle ‘On the way to Planet Proof’ concepten. Zowel in de plantenteelt als
in de melkveehouderij/zuivel wordt via dit keurmerk (van Stichting Milieu Keur) onderscheid in
de markt beoogd en een hogere (melk)prijs betaald. CO2 footprint is één van
onderscheidende criteria.

c. Nichemarkt
Deze is weliswaar kleiner in volume, maar leidt veelal tot meer onderscheidend vermogen en
een betere verwaarding. Voorbeelden, waarbij alleen al vanwege minder transportkosten een
lagere footprint wordt gerealiseerd zijn ‘Local for local concepten.

d. Exclusieve keten
Voorbeelden zijn het EKO keurmerk van de biologische sector of de grotere streekproducten
met bijvoorbeeld het stempel ‘Groene Hart’, ‘Mergelland’ of ‘Maasduinen’

Verdienmodellen, sec beschouwd als een beloning voor klimaatinspanningen vanuit de markt, als 
bedrijfsmodel typeren zich dus door:
- Een grote diversiteit aan markttypen, keurmerken en concepten
- Meerdere criteria van onderscheid op de markt. Altijd een combinatie van milieu, smaak,

dierenwelzijn, regio en meestal ook klimaat.
- Klimaat is nooit alleen het onderscheidende criterium!
- Primaire verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Randvoorwaarden voor samenwerking in

sector of keten verantwoordelijkheid overheid.

7. Conclusies en advies
Op basis van bovenstaande kunnen de volgende conclusies en adviezen gegeven worden
a. Definitie verdienmodel

De term ‘verdienmodel’ wordt veelvuldig gebruikt. De nota’s en visies staan er vol mee.
Om het vraagstuk over verdienmodellen verder uit te werken is ‘breed aanvliegen’ belangrijk.
Het gaat om immers bedrijfsmodellen, om randvoorwaarden, om financieringsmodellen om
wet- en regelgeving. En vele actoren zijn betrokken, van boeren en tuinders, tot
terreinbeheerders, tot verpachters, tot banken, retailers, consumenten en de overheid. Alles
hangt met elkaar samen.

b. Verdienmodel ligt op alle tafels
Het vraagstuk m.b.t. verdienmodellen ligt op de Klimaattafel, de Biodiversiteittafel en de
Kringlooptafel (om de belangrijkste te noemen). Het zou goed zijn als er een (of één)
afgestemde aanpak zou plaatsvinden. Laten we het wiel niet op vele tafels uitvinden, maar
laten de tafels samen het wiel uitvinden (dat is al een opgave op zich).



c. Welke tafel of nota is leidend?
Nota’s kunnen snel weer van tafels vallen en in de vergetelheid raken. Wie kent de
Voedselagenda nog? Omdat Nederland gebonden is aan internationale klimaatafspraken,
omdat het gehele kabinet hieraan gebonden is, lijkt het voor de hand te liggen dat de
Klimaattafel leidend is in de discussie over verdienmodellen. Daar zit de meeste power, druk
en geld. Alles wat over verdienmodellen bedacht wordt aan de Klimaattafel is ook dienstbaar
voor de andere tafels en nota’s.

d. Wie bedenkt nieuwe modellen?
Het enige nieuwe idee dat hierboven vermeld staat is het ‘Biodiversiteistfonds’. Het gebruik
van de carbon footprint in keurmerken en beloningsmodellen is misschien ook nog als nieuw
idee te zien.  Alle andere beschouwingen over verdienmodellen borduren voort op bestaande
ideeën en instrumenten. Een verkenning naar nieuwe ideeën zou erg nuttig kunnen zijn. Het is
de vraag of de huidige partijen aan alle tafels die nieuwe ideeën zelf kunnen bedenken.



Bronnen

1. Ontwerp van het Klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord

2. Effecten ontwerp klimaatakkoord
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2019-effecten-ontwerp-
klimaatakkoord 3619.pdf

3. Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-
voedsel-waardevol-en-verbonden

4. Kamerbrief over realisatie LNV-visie 'Waardevol en verbonden'
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/01/22/kamerbrief-realisatie-lnv-visie-waardevol-
en-verbonden

5. Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltaplan-
Biodiversiteitsherstel.pdf

6. Transitieagenda Biomassa en voedsel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/bijlage-5-transitieagenda-
biomassa-en-voedsel

7. Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Brief Minister van LNV, 15 maart 2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28625-256.pdf

8. Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 29 juni 2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28625-257.html

9. Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/20/kabinet-maakt-ruimte-voor-
duurzaamheidsinitiatieven

10. Ambitie Plantgezondheid 2030. Gezonde teelt, gezonde toekomst, LTO Nederland
http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10884077/LTO-
ambitie+plantgezondheid+BROCHURE-Digitaal.pdf

11. Van alle markten thuis (EFMI)
http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10831059/130829+definitief+efmi-
rapport+%27van+alle+markten+thuis+een+studie+naar+samenwerking+en+verwaarding+en+vers
ketens%27.pdf









gelegd wordt. Doe jij dat of iemand anders uit jouw werkgroep?
Graag bevestigen dat je wilt deelnemen aan een eerste bijeenkomst

‘Verkenning verdienmodellen’. Laat ik iets plannen.
Er gebeurt vast nog meer op dit dossier. Wat ik over het hoofd zie, laat het me
even weten aub.
Met vriendelijke groet,
Thijs Cuijpers
Directeur Beleid
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<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Ik stel voor een groep ‘Verkenning
Verdienmodellen’ te starten. De startnotitie voor de eerste
bijeenkomst is de bijlage bij deze mail

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->De deelnemers
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->De deelnemers die zich reeds

meldden zijn ,  en 
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Murk (Boerstra), volgens mij

noemde Marian jouw naam. Akkoord?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Deelname vanuit LNV is nodig. 

(  ik zag jouw voorzet over verdienmodellen. Doe jij dit? Of
)?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ruud (Huirne), lijkt me noodzakelijk
dat koppeling van jouw werkgroep Financiering met deze groep
gelegd wordt. Doe jij dat of iemand anders uit jouw werkgroep?

Graag bevestigen dat je wilt deelnemen aan een eerste bijeenkomst
‘Verkenning verdienmodellen’. Laat ik iets plannen.
Er gebeurt vast nog meer op dit dossier. Wat ik over het hoofd zie, laat het me
even weten aub.
Met vriendelijke groet,
Thijs Cuijpers
Directeur Beleid
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T +31 (0)70  | F +31 (0)70  | +31 (0)6 
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