
Van: ) 
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 09:21 
Aan:  
CC: Stikstof LNV 
Onderwerp: RE: Afspraak Rabobank inzake financiering en meldingen 
Bijlagen: Achtergrondnotitie meldingen en andere activiteiten - 

financieringsruimte.docx 

Categorieën: Categorie Rood 

Zie bijgaand enkele aanpassingen 

Van: )  
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 08:43 
Aan: )  
CC: )  
Onderwerp: Afspraak Rabobank inzake financiering en meldingen 

Ha  

Hierbij, zoals zojuist besproken. 

Groet! 

 

 
Interbestuurlijk programma Stikstof 
Directoraat-Generaal Stikstof  

E: @minlnv.nl 
T: +31 (0)6  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  

NB: Alle emails vanuit deze emailbox worden in het kader van de WOB verzameld in de verzamel-
emailbox stikstof@minlnv.nl 
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Van: ) namens MinisterLNV 
Verzonden: maandag 21 september 2020 16:26 
Aan: Record en Informatiebeheer DI 
CC:  
Onderwerp:  in behandeling:FW: Visie F&A Rabobank 2030 
Bijlagen: Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030 - EMBARGO TOT 23-9-20 

15u.pdf 

Willen jullie deze inschrijven voor DGA? 

Dank, 

 
Secretariaat minister Carola Schouten 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
E-mail: ministerLNV@minlnv.nl
Telefoon: +31 70 379
Mobiel: +31 6 
Uitnodigingen kunnen gestuurd worden naar
uitnodigingen@minlnv.nl

Routebeschrijving:  
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/contact-met-lnv/route 

Van: @rabobank.nl @rabobank.nl>  
Verzonden: maandag 21 september 2020 14:59 
Aan: MinisterLNV <MinisterLNV@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @rabobank.nl 
Onderwerp: Visie F&A Rabobank 2030 

Geachte minister Schouten, beste mevrouw Schouten, 

Woensdag aanstaande publiceert Rabobank haar  visie op een toekomstbestendige land- en tuinbouw in 
2030 getiteld “Waardering voor jouw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij”. Onder 
embargo  bied ik u de visie hierbij ter inzage aan. Het embargo loopt tot woensdag 23 september 15.00 
uur. 

In de visie maakt Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen en 
innovaties die dit decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden. 
De visie is tot stand gekomen met medewerking van diverse geledingen van de bank, Rabobankklanten 
en de WUR.  
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In het najaar zullen we in diverse regio’s in het land (online) dialoogsessies houden met onze klanten 
over de toekomst van de land- en tuinbouw. Ik nodig u en uw ambtenaren van harte uit om deel te 
nemen aan een van deze sessies. 

Wilt u een nadere toelichting? Uiteraard kom ik graag bij u langs voor een persoonlijke toelichting op 
onze visie. 

Ik zie uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens , 

Met vriendelijke groet, 

 
  

Directeur Food & Agri Nederland 
Directoraat Bedrijven 

Rabobank 
Telefoon 06  
Mobiel Assistent: 06  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

====================================================== 

Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the 

personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and 

delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this 

information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this 

email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We 

exclude any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the 

information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 
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Bijdrage aan de  
kwaliteit van leven 

per sector

Hoe ziet een toekomstbestendige land- en tuinbouw eruit die  
bijdraagt aan de kwaliteit van leven? Hieronder beschrijven we  
de visie van de Rabobank, onderverdeeld per sector. Elk onderdeel 
heeft te maken met een eigen dynamiek en economische en 
maatschappelijke vraagstukken.

De Nederlandse land- en tuinbouw maakt onderdeel uit van het West-Europese 
voedselsysteem dat hoofdzakelijk consumenten bedient in een straal van 800 kilometer. 
Hierin vallen onder andere stedelijke gebieden zoals Parijs, het Ruhrgebied, Berlijn en 
Londen. Daarnaast bedient Nederland verder weggelegen markten met hoogwaardige 
producten gebaseerd op unieke in Nederland aanwezige natuurlijke en door de mens 
gecreëerde productieomstandigheden. 

Een toekomstbestendige land- en tuinbouw bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1 Grondgebonden sectoren 
(grondgebonden1 melkveehouderij, akkerbouw) 
Deze zijn onlosmakelijk verbonden aan Nederland vanwege de hier aanwezige 
agro-ecologische omstandigheden. De bedrijven in deze sectoren leveren een 
belangrijke bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en handelsbalans. Daarnaast 
zorgen ze voor gewaardeerde nevenproducten, zoals een aantrekkelijk landschap, 
CO2-opslag in landbouwbodems, waterberging en een betere biodiversiteit. De eisen 
die de overheid en de maatschappij stellen aan deze nevenproducten worden 
strenger. Daar hoort dan ook een hogere financiële beloning tegenover te staan. De 
grondgebonden sectoren moeten op hun beurt produceren binnen de 
randvoorwaarde van de beschikbare milieugebruiksruimte (inclusief beschikbaarheid 
van water). Oftewel: negatieve effecten zijn alleen toelaatbaar binnen de draagkracht 
van het milieu. De grondgebonden sector van de toekomst teelt weerbare gewassen in 
een toekomstbestendig bouwplan en voert bewerkingen en behandelingen zo precies 
mogelijk uit. Ze maakt daarbij gebruik van en levert een bijdrage aan de biodiversiteit. 

1 conform de definitie van de Commissie Grondgebondenheid in opdracht van LTO en NZO

2 Niet-grondgebonden veehouderijsectoren 
(niet-grondgebonden melkveehouderij, varkens, kippen, 
vleeskalveren, geiten) 
De bedrijven in deze sectoren vervullen een belangrijke rol in het sluiten van regionale 
kringlopen door de verwaarding van bijproducten uit de West-Europese landbouw en 
voedselverwerkende industrie. Deze sectoren helpen kringlopen te sluiten, waardoor 
ze de ecologische voetafdruk per eenheid product verlagen. Daarnaast leveren ze een 
bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en handelsbalans. Deze sectoren kunnen 
minder aanspraak maken op de Nederlandse milieugebruiksruimte omdat ze meer 
mogelijkheden hebben om de milieubelasting terug te dringen. Op termijn moeten 
deze sectoren in Nederland zoveel mogelijk milieuneutraal (zonder negatieve effecten 
op het milieu) opereren.

3 Glastuinbouw 
Deze sector draagt bij aan een gezond voedingsmiddelenpakket en breed assortiment 
sierteeltproducten. Bedrijven in deze sector zijn in transitie naar een ‘fossiele-
brandstoffen-vrije’ productie in 2040. Ook voor glastuinbouw geldt dat deze meer 
mogelijkheden heeft om de milieubelasting terug te dringen en dat daarom de 
bijdrage aan economie, werkgelegenheid en handelsbalans op termijn zoveel mogelijk 
zonder negatieve effecten op het milieu moet plaatsvinden. 

4 Diverse ‘intensieve’ grondgebonden sectoren zoals bollenteelt, 
boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondstuinbouw 
Deze sectoren horen eveneens bij Nederland. In de toekomst zullen ze geconcentreerd 
zijn in bepaalde regio’s waar zij goed passen in regionale landschapskarakteristieken 
en beschikbare milieugebruiksruimte (inclusief beschikbaarheid van water) en waar ze 
te combineren zijn in een verantwoord bouwplan. 

5 Bedrijven met een neventak 
Voorbeelden van bedrijven in deze sector: natuurontwikkeling, recreatie, huisverkoop, 
kinderopvang, energieopwekking en zorgboerderijen. De neventak is vaak bepaald 
door lokale (markt)omstandigheden en draagt bij aan risicospreiding op en de 
weerbaarheid van het agrarische bedrijf. Bedrijven met een neventak leveren een 
positieve bijdrage aan de economie en dragen daarnaast extra bij aan de kwaliteit van 
leven. Ze verdienen daarom ontwikkelingsruimte, mits ze geen extra beslag leggen op 
de milieugebruiksruimte. 

Veel sectoren fungeren samen met het Nederlandse kennisnetwerk (o.a. WUR) als aanjager 
van een technologiecomplex dat uitgangsmateriaal, machines, kennis en kunde 
exporteert naar andere landen. 

onlosmakelijk 
verbonden

sluiten 
kringlopen

fossiel vrije
productie

 landschap

risico-
spreiding
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2 Kringlooplandbouw: 
Weerbare plant- en diersystemen en geoptimaliseerde kringlopen
Om de plantaardige productie verder te verduurzamen zodat het minder milieulast 
oplevert, is een geïntegreerde benadering nodig. Het voorkomen van ziekten en 
plagen vraagt namelijk om meer dan alleen een andere visie op de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijk voor een verlaging van de milieuafdruk met 
behoud van een gezonde productie zijn ook: inzetten van groene gewasbescherming 
en natuurlijke bestrijders, mechanisatie en biostimulanten om weerbare teeltsystemen 
te creëren en voldoende diversiteit in het bouwplan. Daarnaast is het aanpassen van 
de genetica van landbouwgewassen onderdeel van de oplossing. Het inzetten van 
deze of andere biotechnologische veredelingstechnieken kan natuurlijk aanwezige 
resistenties activeren en daarmee het chemisch middelengebruik verlagen. Dit is 
echter een tijdrovend proces, waarbij in Europa nieuwe veredelingstechnologieën 
zoals Crispr-Cas, (nog) niet ingezet kunnen worden vanwege strikte wetgeving. 

De veehouderij is noodzakelijk om regionale kringlopen te sluiten door plantaardige 
en industriële reststromen effectief om te zetten in eiwitten die geschikt zijn voor 
menselijke consumptie. De nutriënten uit de veehouderij zijn weer belangrijke 
meststoffen voor de teelt van gewassen. De veehouderij zal zich bij de afzet van 
producten sterker gaan richten op nabije afzetmarkten. Ook voor 
veevoedergrondstoffen zal de focus verschuiven naar dichterbij gelegen bronnen en 
grondstoffen die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Tegelijk zal de sector 
via onderscheidende producten met meer toegevoegde waarde inspelen op zowel 
materiële als immateriële behoeften van consumenten. Huidige voorbeelden zijn vrije 
uitloopeieren, weidemelk en kipfilet met Beter Leven Keurmerk (BLK).

Diergezondheid, dierenwelzijn en hygiëne vormen de basis voor een vitale 
veehouderij. De natuurlijke afweer van dieren neemt via genetische vooruitgang toe, 
mede om de afhankelijkheid van antibiotica te verminderen. Dit zal echter tijd kosten. 
Internationaal diertransport over lange afstanden zal verminderen met het oog op 
dierenwelzijnseisen en om insleep van dierziektes en kruisbesmettingen tussen dieren 
en mensen te voorkomen.

Het verder terugdringen van verliezen uit mest naar bodem, water en lucht is één van 
de grootste opgaves voor de veehouderij. Mest veroorzaakt ongeveer 24 procent van 
de broeikasgasemissies, 77 procent van de stikstofemissie naar de lucht en 60-90 
procent van de nutriëntenverliezen naar het grond- en oppervlaktewater vanuit de 
land- en tuinbouw. Door mest beter te benutten daalt de afhankelijkheid van eindige 
grondstoffen zoals aardgas, fosfaat en kalium voor kunstmestproductie. Ook neemt de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verder toe. Het sluiten van de voer-mest-
kringloop op Europese schaal is hier op termijn onderdeel van. De mate waarin de 
landbouw genoemde zaken kan oplossen is medebepalend voor het aantal dieren dat 
gehouden kan worden in Nederland.

3 Gebiedsgerichte aanpak: 
Verlaging van stikstofdepositie, uitspoeling van nitraat, en behoud van 
biodiversiteit
De belasting van de natuur door stikstof uit de lucht of uitspoeling naar grondwater en 
problemen met waterpeilbeheer zijn (groten)deels bedrijfsoverstijgende aangelegen-
heden. Ze vragen dan ook om gebiedsgerichte oplossingen, zoals bedrijfsverplaatsing 
en aanpassingen van het grondgebruik. Belangrijk hiervoor is een bredere benadering 
dan dat van het individuele bedrijf. Ondernemers kunnen via samenwerking – zoals 
uitruil van percelen – een ruimere vruchtwisseling (wisselteelt) realiseren en zo 
makkelijker geïntegreerde teelt mogelijk maken. Daarnaast is een bedrijfsoverstijgende 
aanpak met een zogenaamde ‘leefgebiedbenadering’ noodzakelijk voor het behoud 
van de biodiversiteit. 

4 Klimaattransitie: 
Fossiele brandstoffen vervangen, CO2 vastleggen
De glastuinbouw kan verder verduurzamen door minder afhankelijk te worden van 
aardgas via het gebruik van rest- of aardwarmte. Ook de elektrificatie van de energie-
voorziening zal de komende jaren versnellen. Daarnaast is water een grote uitdaging. 
Voor andere sectoren biedt het vastleggen van CO2 kans op nieuwe inkomsten en 
mogelijk zelfs nieuwe verdienmodellen. Ook energieopwekking kan de uitstoot van 
broeikasgassen verder verlagen. Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen uit 
veenweidegebieden door een ander waterpeilbeheer is een vraagstuk dat veelal boven dat 
van individuele ondernemers uitstijgt, maar hun perspectief wel flink kan beïnvloeden. 

5 Precisieland- en tuinbouw: 
Technologie, robotisering en automatisering dient meerdere doelen
Via precisielandbouw kan de ondernemer met behulp van de inzet van bijvoorbeeld 
sensoren, drones of satellieten plaats-, plant- en dierspecifieke verbeteringen 
doorvoeren. Daardoor kunnen ondernemers efficiënter omspringen met water, 
bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en zo de milieubelasting verlagen. 
Tegelijk groeit – vanwege de schaarste aan arbeid – de vraag naar technologie die de 
arbeidsproductiviteit kan verhogen of arbeid zelfs kan vervangen. Beide vergen:

 – ontwikkeling en benutting van sensor- en cameratechnologie die data genereert
over de agronomische processen op het land- en tuinbouwbedrijf;

 – dataprocessing met behulp van kunstmatige intelligentie (modellen) om te komen
tot optimale precisiebeslissingen en zelflerende systemen;

 – precisie-applicatie- en oogstmachines (o.a. plukrobots, spuit- en
bemestingsmachines) die de gewenste acties kunnen uitvoeren.

6 Versterkt ondernemerschap: 
Kennisoverdracht en preciezere monitoring milieugebruiksruimte ter 
verbetering van de agronomische praktijk
Technologie alleen is niet zaligmakend voor een verdere verlaging van de 
milieubelasting. Ook standaardisatie van het management en de bedrijfsvoering kan 
de efficiëntie verhogen en milieubelasting verlagen. De hiervoor genoemde 
precisietechnologie kan daarbij helpen, maar ook kennisoverdracht via opleiding en 
voorlichting is essentieel. 

verlaging 
milieuafdruk

samenwerking

nieuwe  
verdien- 

modellen

efficiëntie

management
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sectoren zouden bestaan. Belangrijk is hierbij op te merken dat dit sectorgemiddeldes 
betreft, gebaseerd op de meest recent beschikbare cijfers (2017). Afzonderlijke bedrijven 
kunnen een aanzienlijk hogere of lagere toegevoegde waarde realiseren per eenheid 
milieugebruiksruimte. Daarnaast neemt het beslag op de milieugebruiksruimte in veel 
gevallen nog steeds af – bijvoorbeeld door stalvernieuwingen in de varkenshouderij als 
gevolg van het huisvestingsbesluit – waardoor de scores eveneens zullen veranderen.

4 Bijdrage aan kwaliteit van leven op andere aspecten
De toenemende maatschappelijke aandacht voor andere aspecten van de kwaliteit van 
leven – zoals bijdrage aan de energietransitie, klimaatbeleid, waterhuishouding en 
biodiversiteit – biedt ook aanknopingspunten voor nieuwe verdienmodellen. Samen met 
de eerder genoemde aspecten leidt dat tot het volgende beeld. Zie tabel 02. 

Het toekomstperspectief van een sector hangt af van vier hier  
geïdentificeerde factoren: 
1 Het marktperspectief; is en blijft er vraag naar producten uit de sector?
2 Het economisch belang; wat is de bijdrage van de sector aan de Nederlandse 

economie?
3 De mate van beslag op grond, arbeid en milieugebruiksruimte in verhouding tot de 

economische toegevoegde waarde van een sector.
4 De bijdrage aan kwaliteit van leven op andere aspecten.

Naar onze mening is het essentieel om alle vier factoren mee te wegen in het 
toekomstperspectief van een sector. Tabel 02 geeft nadrukkelijk geen oordeel over 
sectoren, maar dient als hulpmiddel bij het vormen van een beeld van de feitelijke situatie 
van vandaag. Tegelijk laat het zien op welk gebied een sector het meest kwetsbaar is en 
waar dus de grootste uitdagingen liggen om perspectief te behouden.

grenzen

concurrentie

De land- en tuinbouw kent zijn eigen conjuncturele ontwikkeling. Deze staat grotendeels 
los van de conjuncturele cyclus in de rest van de economie. Conjunctuurbepalers zijn: 
klimaatcycli (zoals El Niño), seizoensinvloeden (zoals droogte/overstromingen), beleid, 
ziekten en plagen, voedselschandalen en wisselkoersen. Elk landbouwproduct kent zijn 
eigen conjunctuurcyclus vanwege onder andere verschillen in belangrijkste 
productieregio’s, in gevoeligheid voor conjunctuurfactoren, in reactietijd op prijssignalen 
en in prijselasticiteit van de vraag. Vanwege de eigen conjunctuurcyclus draagt de land- 
en tuinbouw over het algemeen bij aan de algehele stabiliteit van een economie.

3 De milieugebruiksruimte
Meerdere factoren bepalen tezamen de productieruimte voor land- en tuinbouw in 
Nederland. Zoals het afnemende areaal landbouwgrond (4-5 procent daling tot 2030), 
toenemende beperkingen aan het gebruik ervan door nieuwe doelstellingen voor het 
landelijk gebied en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Daarnaast zijn er de grenzen 
die het milieu oplegt aan de landbouwproductie. Zoals de uitstoot van broeikasgassen, 
uitscheiding van nutriënten stikstof (N) en fosfaat (P) via de mest, uitstoot van stikstof via 
de lucht, gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, gebruik van antibiotica, 
uitstoot van fijn stof, verlies van biodiversiteit en eisen aan landschapsinrichting. Een 
gedetailleerd overzicht van het beslag van de verschillende sectoren op de beschikbare 
milieugebruiksruimte staat in de studie: “Naar een circulaire economie; factsheets 
milieugebruiksruimte”. 

Wetgeving rondom de verschillende milieuthema’s is op veel terreinen nog in 
ontwikkeling. Maar het klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse klimaatakkoord en de 

‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties staan vast en vormen ook voor 
ons een leidend kader. Daarnaast is de productieruimte gebonden aan de mogelijkheden 
om productie te kunnen handhaven via bijvoorbeeld technologische aanpassingen 
binnen de veranderende milieugrenzen. Dit hangt mede af van de kosten van dergelijke 
aanpassingen en de waarde die een activiteit genereert. Het is daarom niet eenvoudig aan 
te geven welke productieomvang van land- en tuinbouw in Nederland mogelijk is, maar 
wel welke sector het meeste kans maakt bij een krimpende milieugebruiksruimte.

De toegevoegde waarde per productiefactor en per eenheid milieugebruiksruimte 
verschilt per keten.
De tuinbouwsectoren realiseren relatief de hoogste toegevoegde waarde. De akkerbouw 
en de veehouderijsectoren de laagste. Binnen de veehouderij scoort de varkenshouderij 
het zwakst. De overige veehouderijsectoren scoren alle ongeveer gelijk. De visserij 
concurreert vrijwel niet met de land- en tuinbouwsectoren om milieugebruiksruimte. In 
de huidige praktijk bestaan er schotten tussen sectoren, waardoor deze niet met elkaar 
concurreren om dezelfde milieugebruiksruimte. Zo limiteren fosfaatrechten het aantal 
melkkoeien en dierrechten het aantal kippen en varkens. In de studie "Concurrentiekracht 
sectoren" staan de exacte scores per productiefactor en per eenheid milieugebruiksruimte 
en hoe deze zijn berekend.

De score op de toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte geeft een 
indicatie voor de huidige economische kracht van een keten om met andere ketens te 
kunnen concurreren om de beperkte milieugebruiksruimte als er geen schotten tussen 

Onderstaande tabel 02 betreft huidige sectorgemiddelden. Marktperspectieven 
verschillen per marktsegment en dus per ondernemer, hetzelfde geldt voor de 
toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte en voor de bijdrage aan kwaliteit 
van leven op andere aspecten. 

Biologische land- en tuinbouw
De biologische sector draagt bij aan de kwaliteit van leven op andere aspecten doordat 
het voorziet in een behoefte bij consumenten die grote waarde hechten aan de specifieke 
aspecten van biologische productiewijze. Zoals het verbod op kunstmest, chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en afwijkende huisvestingsnormen voor dieren. 
Daarnaast voert de overheid een actief stimuleringsbeleid voor de biologische sector.
Voor de biologische land- en tuinbouw ontbreken de cijfers om een score in de tabel te 
bepalen. Het marktperspectief voor deze productiewijze is positief, de vraag naar 
biologische producten stijgt. Het economisch belang van de biologische sector is 
daarentegen nog klein; de totale omvang bedraagt tussen 2 en 4 procent van de 
productiewaarde van de totale land- en tuinbouw, afhankelijk van de sector. Cijfers over 
de toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte ontbreken. 

stimulering
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3 Organisatievormen/bedrijfsmodellen veranderen
Het traditionele gezinsbedrijf – met een echtpaar of één bedrijfshoofd, die het overgrote 
deel van de arbeid en het kapitaal levert – dat zich volledig heeft toegelegd op de 
productie van land- en tuinbouwproducten, krijgt meer gezelschap van andere 
bedrijfsvormen. In de eerste plaats zal (versnelde) schaalvergroting leiden tot het ontstaan 
van aanzienlijk grotere bedrijfsverbanden. Daarbij worden management en exploitatie 
deels gescheiden en is specialistische kennis aanwezig m.b.t. bijvoorbeeld technologie, 
agronomie, assortiment, markt en inkoop. Naast autonome groei van het bedrijf zijn er 
drie organisatievormen om schaalvoordelen te realiseren in een bedrijfsmodel:

1 De landbouwcorporate: zelf groeien via overnames van en fusies met andere 
bedrijven.

2 Het ondernemende collectief: gerichte samenwerking, waarbij kleinere bedrijven hun 
bedrijfsmiddelen bundelen.

3 De ketenregisseur: in een soort franchiseorganisatie, waar een franchisegever 
schaalvoordelen (inkoop, productontwikkeling, innovatie, verkoop, etc.) realiseert en 
deze inzet voor de franchisenemers (de agrarische ondernemers). Diverse verwerkende 
coöperaties pakken de regie over de keten op in de vorm van kwaliteitsvoorschriften 
en ook in de vorm van volumevoorschriften (aanvoerquota). Maar ook niet-
coöperatieve afzetorganisaties zijn op dit vlak actief.

Daarnaast vraagt het voeren van regie op sectorniveau om samenwerking met andere 
ondernemers wanneer thema’s het bedrijf overstijgen. Vooruitdenkende ondernemers 
zullen elkaar proactief opzoeken en gezamenlijk stappen zetten om zo veel mogelijk de 
regie te houden of te krijgen over de eigen toekomst.

4 Verdienmodellen worden gekoppeld aan competenties
We verwachten dat er meer variëteit ontstaat in activiteiten op het bedrijf. Deze hangen 
samen met marktkansen om kwaliteit van leven van consumenten te vergroten en 
daarvoor verdienmodellen te ontwikkelen. Agrarisch ondernemers kennen drie soorten 
verdienmodellen, waarbij het best passende soort afhangt van de beschikbare 
competenties:

1 De productspecialist: toeleggen op zo efficiënt mogelijk produceren en alle andere 
activiteiten uitbesteden.

2 De zelfverwaarder: naast produceren actiever worden in de verwaarding van 
producten, met een eigen productconcept, huisverkoop en/of zelf relaties ontwikkelen 
met afnemers zoals retail en/of online verkoop.

3 De verbreder: Verbreding naar activiteiten buiten de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld 
op het gebied van natuurontwikkeling, CO2-opslag in de bodem, waterbeheer, 
productie van duurzame energie, toerisme of een zorgboerderij.

5 Grond en kapitaal
De financiering van de groei van het agrarisch bedrijf verandert. Steeds meer externe 
financiers zullen toetreden tot deze sector. Bijvoorbeeld via financiering van grond die in 
erfpacht wordt uitgegeven, of via directe participatie in het eigen vermogen van 
bedrijven. Familieleden die deelnemen in het bedrijf van de opvolger is eveneens een 
vorm van participatie. Exploitatie en eigendom van grond en bedrijfsmiddelen worden 
daardoor in toenemende mate van elkaar gescheiden. Dit vergt extra aandacht voor 
instandhouding van de kwaliteit van met name grond, om de kortetermijnbelangen van 
de gebruiker en de langetermijnbelangen van de eigenaar met elkaar te verenigen.

6 Externe oriëntatie neemt toe
Over het algemeen is de ervaring bij Rabobank dat ondernemers met de best ontwikkelde 
externe oriëntatie het meest succesvol zijn. Deze externe oriëntatie omvat naast markt en 
techniek ook de afzetketen, ecologie, maatschappij, buurt, grond- en financieringsmarkt. 
Agrarisch ondernemers moeten daarom hun ondernemerscompetentie “externe 
oriëntatie” verder ontwikkelen. Hierbij hoort ook dat ondernemers proactief, meer en 
misschien ook anders in gesprek gaan met de maatschappij. Zo kunnen ze draagvlak voor 
de agrarische sector in Nederland behouden.

schaal- 
voordelen

variëteit

externe 
financiers

competentie
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Deze visie kwam tot stand in opdracht van en onder begeleiding van Wiebe Draijer, Dirk Duijzer, 
Carin van Huët, Bas Rüter, Gilles Boumeester, Alain Cracau, Bart IJntema, Imke de Boer (WUR), 
Jack van der Vorst (WUR), Arne Bac en Harry Smit.

Vele collega’s leverden input in meerdere stadia van de totstandkoming van deze visie.  
Dit waren sectorspecialisten van Sectormanagement Food & Agri Nederland, Nederlandse 
analisten van RaboResearch Food & Agribusiness en de regionale Food en Agri directeuren. 
Daarnaast is feedback op eerdere concepten opgehaald bij Krijn Poppe (WUR), Harry Paul  
(ex LNV), Ruud Huirne (Rabobank Nederland) en Barbara Baarsma (Rabobank Amsterdam).  
Er zijn ook sessies georganiseerd met leden van de lokale ledenraden en de raden van 
commissarissen, waarin zij feedback gaven die leidde tot deze visie. 

De WUR heeft gedetailleerde data aangeleverd over toegevoegde waarde, werkgelegenheid en 
handelsbalans per subsector. Daarnaast is via interviews inhoudelijke kennis opgehaald over 
de Nederlandse milieugebruiksruimte bij meerdere inhoudsexperts van de WUR.

De auteurs,
Arne Bac en Harry Smit

Over deze visie
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Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 23 november (14.00-14.30) heeft u een kennismakingsgesprek met  

). U wordt digitaal vergezeld door   

Kernpunten 
Vanuit de Rabobank zijn twee gesprekspunten aangedragen: de stikstofaanpak en 

de Floriade. Daarnaast zijn nog enkele punten bijgevoegd die ter sprake kunnen 
komen tijdens het gesprek (Rabo-visie, Bazel-IV, Omschakelfonds, 
Herallocatiefonds, Bedrijfsovernamefonds).  

Hierbij treft u enkele spreekpunten aan voor het gesprek, nadere duiding vindt u 
in de toelichting. 

Rabo-visie: Rabobank heeft eind september haar visie voor de land- en tuinbouw 

in 2030 gepubliceerd. 
• U kunt uw waardering uitspreken voor de visie, en vragen hoe de

Rabobank het toekomstbeeld van de land- en tuinbouw in 2030 ziet.

Bazel IV-richtlijnen: De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat 

door de nieuwe Bazel-richtlijnen (voorzien in 2023), tot gevolg heeft dat er voor 
agrarische ondernemers minder investeringsruimte beschikbaar komt. 

• U kunt vragen wat de zienswijze van de Rabobank is over de gevolgen van

Bazel IV voor de agrarische sector.
• U kunt aangeven dat LNV met het ministerie van FIN in gesprek is om dit

punt nader te verkennen. Inmiddels is er een eerste overleg geweest met

de NVB (waaronder o.a.  van Rabobank aanwezig was) om te
analyseren welke aspecten van de nieuwe Bazel-richtlijnen precies knellen
volgens de banken.

Stikstofaanpak: Er zijn signalen dat banken extra eisen stellen aan PAS-melders. 
Deze groep melders hebben te goeder trouw gehandeld in het verleden, maar 
door de uitspraak van de RvS is het doen van een melding niet meer voldoende 

gebleken. 
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• Het kabinet heeft hierop aangegeven de verantwoordelijkheid te nemen 
om deze meldingen te legaliseren.  

• Het is dus niet nodig dat financiers extra eisen stellen aan deze groep. 

 

Omschakelfonds: LNV werkt op dit moment aan een omschakelfonds voor boeren 

die willen omschakelen naar meer duurzame bedrijfsvoering. De eerste ideeën 

hierover zijn al in vertrouwen gedeeld met enkele vertegenwoordigers van 

banken. Rabobank (in de persoon van ) heeft hierop positief 

gereageerd, o.a. over de doelgestuurde opzet van het fonds, en gaf aan bereid te 

zijn om mee te denken. 
• Binnenkort zal LNV de Rabobank dan ook benaderen om te betrekken bij 

de verdere uitwerking van het omschakelfonds. 

 
Toelichting 
 

Rabo-visie Food & Agri 2030 
• Rabobank heeft eind september haar visie voor de land- en tuinbouw in 

2030 gepubliceerd. 
• In de visie maakt Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te 

krijgen van de aanpassingen en innovaties die dit decennium nodig zijn 
om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden.  

• Rabobank geeft daarin o.a. dat een kentering in overheidsbeleid van 

sturing op middelen naar sturing op doelen is nodig voor een 
toekomstbestendige en duurzame Nederlandse agrarische sector 

 

Bazel IV-richtlijnen  
• De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft recent op verzoek van 

de Vaste kamercommissie een notitie over de “Inkomsten en 
verdienmodel van agrariërs” naar buiten gebracht. 

• In deze notitie spreken de banken o.a. hun zorg uit over de nieuwe 
(mondiale) Bazel-IV richtlijnen die vanaf 2023 van kracht worden. 

• De NVB heeft aangegeven dat nieuwe richtlijnen ertoe zullen leiden dat 

banken gestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren 
op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarde (en 
daarmee onderpand) van activa als grond, gebouwen en installaties. Juist 

de rentabiliteit en liquiditeitspositie van agrarische ondernemers zijn 
volatiel. Dit kan volgens de NVB tot gevolg hebben dat er voor agrarische 
ondernemers minder investeringsruimte beschikbaar komt. 

• De exacte gevolgen zijn op dit moment nog moeilijk in te schatten, omdat 

dit ook voor een groot deel afhankelijk is van de manier waarop banken 
hier mee om zullen gaan. 

• Naar verwachting komt de EC in de eerste helft van volgend jaar met haar 

voorstel voor de Europese implementatie van de richtlijnen. Nederland zal 
vervolgens haar definitieve inzet bepalen en dit middels een BNC-fiche 
delen met de Kamer. Na het voorstel van de EC zal er nog een traject van 

EU-onderhandelingen volgen. Deze regels zullen dus niet op korte termijn 
van kracht worden, en de definitieve vormgeving is afhankelijk van de 
onderhandelingen. Daarmee staan de effecten voor de agrarische sector 
ook nog niet vast. 

• LNV heeft dit punt ook bij FIN aangekaart, en FIN heeft hierover ook 
verder contact opnemen met de NVB om dit punt, ook m.b.t. specifieke 
verwachte effecten voor de financiering in de agrarische sector, verder te 

verkennen. 
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Stikstofaanpak 

 
Algemeen 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS (Programmatische Aanpak 

Stikstof) ongeldig verklaard.  

Daarom heeft het Kabinet op 13 november 2019 aangekondigd drie maatregelen te 

nemen om in 2020 vergunningverlening voor 75.000 woningen en 7 

infrastructuurprojecten op gang te brengen:  
• Snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen naar 100 km. Dit is 

verwezenlijkt en toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem (SSRS).  

• Uitbreiding van de warme sanering van varkenshouderijen (Srv). Deze 
bestaat uit de in de Kamerbrief van 13 november aangekondigde 
uitbreiding van €60 miljoen van de oorspronkelijke € 120 miljoen, zodat 

het subsidieplafond voor de regeling Srv € 180 miljoen is.  
• Invoeren van een wettelijke verplichting voor emissiearm veevoer tot eind 

2020. 

 

Op 7 februari 2020 zijn de landbouwmaatregelen aangekondigd: 
• Er is een gerichte opkoopregeling van veehouderijen, voor boeren die dat 

zelf willen en als onderdeel van het gebiedsproces, maar ook een landelijke 
beëindigingsregeling. 

• Er komt subsidie voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen. 

• Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar 
kringlooplandbouw.  

• Extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden wordt 

gefaciliteerd.  
• Er komen coaches om boeren persoonlijk te helpen op hun bedrijf 

stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de 

diverse innovatie- en uitkoopregelingen. Er komen samen met provincies 
bijeenkomsten om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. 

• Er komt een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor 
onderzoek en kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te 

verminderen. 
• Verleasen van stikstofruimte wordt mogelijk gemaakt. 

 

Met de Kamerbrief van 24 april 2020 is de structurele aanpak stikstof 

gepresenteerd met als hoofddoel het realiseren van een gunstige of – waar dat 

nog niet mogelijk is – een verbeterde landelijke staat van instandhouding (SVI) 

van stikstofgevoelige soorten en habitats onder de Vogel- en Habitatrichtlijn 

(VHR).  
• Maatregelen ten behoeve van natuurbehoud en -herstel: gericht op de 

realisatie van de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden om te 
voldoen aan artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn en het 
Natuurnetwerk Nederland. Hiervoor is langjarig € 300 miljoen per jaar 

beschikbaar boven op de € 125 miljoen voor de op te richten Natuurbank 
en de additionele € 125 miljoen voor een regeling voor natuurbehoud en -
herstel. 

• Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting: een betere ruimtelijke integratie 

van natuur met andere functies als landbouw, energieopwekking, 
woningbouw en infrastructuur om zo meer natuurinclusief areaal te 
ontwikkelen.  
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• Streefwaarde stikstofreductie voor 2030: In aanvulling op het pakket aan 
natuurmaatregelen streeft het kabinet ernaar om in 2030 op ten minste 
50 procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-

gebieden de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarden (KDW) 
te brengen.  

• Bronmaatregelen gericht op stikstofreductie: Om een daling van de 

stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur te realiseren, heeft het 
kabinet besloten tot een omvangrijk, evenwichtig en kosteneffectief 
pakket aan stikstofreducerende bronmaatregelen, gericht op het halen van 

de streefwaarde voor stikstofreductie. Zie ook lijstje landbouwmaatregelen 
hieronder. 

• Monitoring en bijsturing: Om te monitoren of de condities voor behoud en 
herstel van instandhouding worden behaald, het maatregelenpakket 

voldoende effectief is en het maatregelenpakket of de streefwaarde 
bijstelling behoeven, wordt een monitorings- en bijsturingssystematiek 
ingericht.  

• Uitwerking van gebiedsgerichte aanpak en regelgeving: Voor de 
vastlegging en uitvoering van de structurele aanpak worden afspraken 
met de provincies gemaakt en indien nodig in wet- en regelgeving 

uitgewerkt of aangepast. Een belangrijke stap is reeds gezet met het 
inmiddels in werking getreden stikstofregistratiesysteem. 

 

Landbouwmaatregelen 
Voor de landbouw zijn onderstaande maatregelen opgenomen in de aanpak van 

de stikstofproblematiek:  
• Tweede ophoging subsidieregeling sanering varkenshouderijen, 
• Gerichte opkoop  

• Landelijke beëindigingsregeling 
• Vergroten aantal uren weidegang 
• Verdunnen mest 

• Mestverwerking 
• Stalmaatregelen 
• Verlagen eiwitgehalte in veevoer 

• Omschakelfonds 

 

Rol financiers bij stikstofproblematiek 
Focus van de aanpak zit nu met name op de boeren zelf. Maar de rol van financiers 

is hierbij wel relevant, met name bij het omschakelen naar een vorm van 

kringlooplandbouw. 

Waar de financiers nu concreet een drempel opwerpen aan boeren is bij de PAS-

melders. 

PAS-melders zijn een groep boeren die in het verleden ter goede trouw hebben 

gehandeld en alleen een melding hebben gemaakt ipv het aanvragen van een 

natuurvergunning. Bij de uitspraak van de Raad van State is naar voren gekomen 

dat deze groep nu ‘illegaal’ is. Het kabinet heeft aangegeven deze groep boeren te 

legaliseren zodra daar (stikstof)ruimte voor is.  

Nu komen er signalen uit de sector dat financiers op dit moment pas diensten willen 

verstrekken aan de PAS-melders, zodra deze meldingen gelegaliseerd is.  

Punt hierbij is dat het Kabinet al heeft aangegeven hier verantwoordelijkheid voor 

te nemen, dus dat het eigenlijk niet nodig is voor financiers om hier een eis van te 

maken. Daarnaast is het dilemma dat de legalisering pas kan plaatsvinden in de 

loop van de tijd als via bronmaatregelen voldoende ruimte is gecreëerd.  
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Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak op gezet. En ook zal de aanpak van de 

PAS-meldingen onderdeel worden van de te maken afspraken met de 

landbouwpartijen. 
 
 
Omschakelfonds 

• LNV werkt op dit moment aan een omschakelfonds voor boeren die willen 
omschakelen naar meer duurzame bedrijfsvoering. 

• Eén van de instrumenten onder het omschakelfonds zal een 

investeringsprogramma bij het Nationaal Groenfonds zijn, waarbij boeren 
op basis van een omschakelplan in aanmerking kunnen komen voor een 
achtergestelde lening vanuit dit fonds. 

• De eerste ideeën hierover zijn al in vertrouwen gedeeld met enkele 
vertegenwoordigers van banken, waaronder de Rabobank. Rabobank (in 
de persoon van ) heeft hierop positief gereageerd, o.a. 
over de doelgestuurde opzet van het fonds, en gaf aan bereid te zijn om 

mee te denken. 
• Binnenkort zal de Rabobank dan ook betrokken worden bij de verdere 

uitwerking van het omschakelfonds. 

 

Floriade 
• De Floriade is al lang op zoek naar sponsors, maar dat lukt niet erg goed. 

• Wat daarvan de reden is, is niet erg duidelijk. Mogelijk heeft dat te maken 
met het vertrouwen van potentiële sponsors in de organisatie of de vele 
politieke veranderingen in Almere, Corona-gevolgen en mogelijk ook toch 
nog de vraag of het in 2022 kan doorgaan in de gewenste vorm.  

• Voor de Rabobank is sponsoring zonder bepaalde voorwaarden niet zo 
vanzelfsprekend als bij voorgaande Floriades het geval was. Er moet een 
perspectief zijn voor een (terug)verdienmodel daarna voor de Rabobank, 

althans dat is wat vorig jaar begrepen is uit gesprekken met medewerkers 
van de Rabobank. 

• Bij Floriade Venlo is er nogal wat geld ingestoken door de Rabobank, 

mede vanwege financiële problemen bij de Floriade destijds. 

• De Rabobank heeft eerder aangegeven te willen wachten op de bijdragen 

van anderen, aandeelhouder en financiers en zich intern te beraden op de 

mogelijkheden voor sponsor- en/of partnership. 
• Of er nu nog andere specifieke belemmeringen bijgekomen zijn voor de 

Rabobank is niet duidelijk.  
• Maar het aangeven dat LNV wel financieel wil deelnemen aan een aantal 

projecten gerelateerd aan het beleidsterrein van LNV, kan mogelijk een 
trigger worden om hun positie te heroverwegen.  

• Deze projecten ondersteunen in feite ook nieuwe ontwikkelingen in de 

tuinbouw in het kader van de circulaire landbouw en  het 
tuinbouwakkoord. 

• Speciaal daartoe wijzen op het Agroforestry-project en het 

Kassencomplex, waar de gehele top van de tuinbouwwereld zich 
nadrukkelijk achter heeft geschaard. 

• Ondertussen is er een aantal financiële toezeggingen gedaan door Almere  

met de besluitvorming op 18 juni 2020, de provincie Flevoland (€ 10 mln.) 

en de NTR (enkele mln. € toegezegd in cash en vele mln. € als bijdrage uit 

de diverse onderdelen van de sierteelt, AGF en alle andere gelederen 

binnen de tuinbouw) 

5.1 tweede lid e
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• Op 12 november 2020 heeft de Rabobank (o.a. in het FD) naar buiten 

gebracht dat ze veel filialen wil sluiten. In datzelfde artikel wordt  

 geciteerd die de quote  ‘We zijn waar onze klanten zijn en komen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek’ , zou zijn 

uitgesproken. De vraag is hoe de Rabobank daar dan invulling gaat 

geven? 
• Als er in Nederland één groot festival is dan is dat zeker de Floriade, met 

naar schatting 1,6-2 miljoen bezoekers. Het grootste evenement dat 
Nederland rijk is. 

• De gemeente Almere/ Floriade BV hebben al eerder een pakket van 
voorstellen voorgelegd aan de Rabobank om gezamenlijk uit te werken. 
Dat zou zeker in het licht van de quote van  en de andere 

financiële toezeggingen opnieuw opgepakt moeten worden. 
 
Herallocatiefonds 

• In augustus is er een goed gesprek gevoerd met onze minister over het 
herallocatiefonds/grondmobiliteit. 

• De minister ondersteunt de lijn dat het Rijk actiever moet worden op het 
terrein van grondmobiliteit.  

• Ze heeft hierbij wel de vraag of de uitwerking leidt tot besluitvorming van 
haar kant m.b.t. implementatie of dat dit meer iets is voor de 
formatietafel waarvoor we dan nu het huiswerk moeten maken. 

• Ze wil dat uitgewerkt wordt hoe deze actievere rijksrol op het terrein van 
grondmobiliteit vorm kan krijgen (welke draaiknoppen zijn er, uitwerken 
van meerdere varianten) en dat er daarbij gezocht wordt naar slimme 

koppelingen met bestaande en in-ontwikkeling-zijnde regelingen. 
• Op dit moment werken we in een brede verkenning - samen met onder 

andere BZK, Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en betrokkenen van in-
ontwikkeling-zijnde regelingen - varianten uit van een actievere rijksrol op 

grondmobiliteit. 
• Het is nog niet zeker of er een vervolgfase van de verkenning 

herallocatiefonds komt. 

• Samen met een aantal provincies gaat LNV aan de hand van casuïstiek 
bespreken hoe we de verschillende lijnen rond grond bij elkaar kunnen 
brengen en zo beeld te krijgen hoe we elkaar in samenwerking kunnen 

versterken. De casussen, die worden aangedragen door enkele provincies, 
moeten goed inzicht gaan bieden in processen en praktische 
(on)mogelijkheden en hoe deze zouden veranderen bij een actievere 
rijksrol. Rabobank (i.i.g. , mogelijk ook ) is 

betrokken bij de eerste casus over de Strabrechtse Heide. 
 
Bedrijfsovernamefonds (Vermogend versterkend krediet) 

• Sinds de openstelling begin dit jaar, is er tot nu toe is nog maar weinig 
gebruik gemaakt van het Vermogend Versterkend Krediet. De regeling die 
startende jonge boeren of tuinders moet ondersteunen bij het opzetten 

van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, kent sinds de 
openstelling begin dit jaar nog maar weinig aanvragen (2 aanvragen 
verleend, een derde in de pijplijn). 

• Rabobank biedt als enige bank deze variant binnen de 

Borgstellingsregeling voor de Landbouw aan. 
• De start van de regeling vindt plaats in een periode waarin veel (jonge) 

boeren onzekerheid ervaren over hun toekomstperspectief vanwege de 

stikstofcrisis, maar uiteraard ook vanwege de COVID-19 crisis en de grote 
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onzekerheid over de economische impact daarvan op de middellange en 

lange termijn. Dit lijkt zijn weerslag te hebben op de investeringen en 

overnames van een groot aantal bedrijven, waar het gebruik van deze 
regeling ook onder te leiden heeft. Deze zienswijze wordt gedeeld door de 

bank en het NAJK.  
• Rabobank heeft recent wel aangegeven dat het inpassen van een VVK in

de financiering door de accountmanagers bij de lokale Rabobanken
lastiger wordt gevonden dan bij de ontwikkeling in overleg met de

betrokken partijen is voorzien.
• Hierover wordt binnen Rabobank met de accountmanagers gesproken en

vervolgens met LNV en RVO overlegd welke acties mogelijk zijn om dit te

ondervangen.
• Daarnaast is er in het kader van de publiciteitscampagne Groeien naar

morgen op 22 oktober een webinar georganiseerd door LNV i.s.m. de

Rabobank en het NAJK om de informatie over de mogelijkheden die de
regeling biedt, en wat de jonge ondernemer en de bank moeten doen om
er gebruik van te kunnen maken, breder onder de aandacht te brengen.





De onderwerpen die  naast kennismaking, graag verder wil bespreken zijn Floriade, stikstofvisie en 
wat verder ter tafel komt. 

Met vriendelijke groet, 
 

Beste  

Dank je wel voor je hulp met het plannen van deze afspraak. Zorg jij dan nog voor een webex-
uitnodiging? 

Komt het tijdstip van deze afspraak alsnog niet uit? Bel mij dan gerust. Ik ben bereikbaar op het 
onderstaande telefoonnummer. 

Met vriendelijke groet, 

 
Managementassistent 
Sectormanagement 

Rabobank 
Mobiel +31 6  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

====================================================== 

Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the 

personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and 

delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this 

information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this 

email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We 

exclude any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the 

information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e





1 

Advies PPS-call 2020 Landbouw, Water, Voedsel 
2 november 2020 (definitieve versie) 

Samenvatting 
De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben in 2019 een 
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda (KIA LWV) opgesteld waarin zij weergeven hoe zij de bij de missies 
behorende kennis- en innovatieopgaven oppakken in de jaren 2020-2023. Om de vraagsturing van het 
bedrijfsleven te faciliteren doen de topsectoren jaarlijks een oproep voor Publiek Private 
Samenwerkingsinitiatieven (PPS-en). In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of 
meerdere kennis- en innovatieopgaven. De focus voor de call was gericht op de missies onder het thema 
Landbouw, Water, Voedsel. De missies zijn uitgangspunt voor de topsectoren A&F, T&U en W&M. Per 
missie/MMIP zijn voor de call 2020 prioriteiten voor nieuw onderzoek benoemd. 

Procedure en beoordeling 
Het proces van indienen en selectie bestond uit twee afzonderlijke fasen: 
1. Indienen van een project- of programma-idee
2. Indienen van een volledig project- of programmavoorstel.

Op 31 mei zijn 375 projectideeën ingediend met een totale budgetvraag van 247 mln. publiek budget, waarvan 
ca. 70 mln. euro voor 2021. De meeste projectideeën zijn ingediend bij missie A en D en relatief weinig 
projectideeën bij missie B en F. De projectideeën zijn beoordeeld door de 15 programmateams. 45% van de 
ingediende projectideeën heeft een positief advies gekregen, 34% een neutraal advies en 21% een negatief 
advies op het projectidee. 

In totaal zijn op 14 september 196 volledige projectvoorstellen ingediend met een budgetvraag van totaal € 
118 mln. euro. Het gevraagde budget 2021 is 34 mln. euro.  
De projecten zijn beoordeeld door in totaal 18 reviewcommissies. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd:  
- Voorzitterschap door vier onafhankelijke voorzitters die niet scoren maar wel besluiten nemen indien

commissieleden niet tot een eensluidend advies komen;
- Per commissie een secretaris die verslag legt en de concept terugkoppeling opstelt;
- Een coördinator die de commissies faciliteert en een uniforme werkwijze bewaakt;
- 6 à 8 leden per commissie samengesteld uit overheid, kennisinstellingen en

bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties;
- Commissieleden die betrokken zijn bij bepaalde projectvoorstellen scoren deze niet en verlaten de

vergadering bij de bespreking hiervan.
De commissies hebben in de periode van 1 t/m 19 oktober vergaderd, allemaal online. Resultaat van de 
commissievergadering was een ranking. In de ranking staan bovenaan de projecten die passen bij de 
prioriteiten en een hoge score hebben, in het midden de projecten die niet passen bij de prioriteiten en 
onderaan de projecten die onvoldoende scoren als totaal of op kwaliteit van het voorstel. 

De positie van een voorstel in de ranking bepaalt voor een belangrijk deel de kans op honorering. Om te komen 
tot dit advies, is getracht in eerste instantie projecten met een totaal van de helft van het gevraagde budget 
per commissie voor 2021 (en eventueel het totaalbudget) te honoreren, op voorwaarde dat zij aan alle 
voorwaarden voldoen, en op het criterium kwaliteit van het voorstel minimaal een 3 (voldoende) scoren. De 
TKI’s, LNV en IenW hebben vervolgens in onderling overleg aangegeven wie welk project kan/wil financieren. 
Daarna is zorgvuldig bestudeerd of er projectvoorstellen op grond van andere overwegingen voor honorering 
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in aanmerking moesten komen. Dergelijke afwegingen zijn bijvoorbeeld: bijdrage aan het portfolio, 
gereserveerde PPS-toeslag, prioriteit van LNV, prioriteit TKI. Hierbij is ook gekeken naar de spreiding over de 
verschillende commissies.  

Advies 
Voorgesteld wordt in totaal 107 projecten te honoreren met een publiek budget van in totaal 70 mln. euro. Dit 
betreft 49 mln. euro WR-capaciteit, 12 mln. euro PPS-toeslag van TKI Agri&Food, 6 mln. euro PPS-toeslag van 
TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 2 mln. euro PPS-toeslag van TKI Deltatechnologie, 0,5 mln. euro PPS-
toeslag van TKI Watertechnologie en 0,3 mln. euro van IenW. 
Voor 2021 is het totaal budget van de voor honorering voorgestelde projecten ruim 19 mln. euro waarvan 13 
mln. euro WR-capaciteit en 6 mln. euro PPS-toeslag. Deze bedragen liggen hoger dan het beschikbare budget 
van 15 mln. In de praktijk zal echter het beroep op de LWV-middelen dalen omdat begrotingen worden 
aangepast, projecten uiteindelijk niet rond komen omdat partners afhaken en een aantal projecten op andere 
manieren gefinancierd kunnen worden (bij BBE, LSH, AI, WoZ). 
Er zijn 11 projecten voorgesteld voor de reservelijst.  
Mocht er uiteindelijk nog budget over zijn dan kan een aantal projecten uit deze lijst alsnog worden 
gehonoreerd. Het streven is uiterlijk 1 maart 2021 een besluit te nemen over eventuele honorering van 
projectvoorstellen op de reservelijst zodat deze nog een goede start kunnen maken in 2021. 

Analyse en evaluatie 
De verdeling van het budget en het aantal projecten over de missies laat duidelijke verschillen zien. Missie A en 
D en de sleuteltechnologieën vormen de kern van A&F en T&U, hierop zijn verreweg de meeste voorstellen 
binnen gekomen en gehonoreerd. Missie C omvat ook relatief veel projecten, dit is het domein van de 
samenwerking tussen de drie topsectoren. Missie B, E en F hebben een beperkt aantal voorstellen. Op basis 
van een analyse van de resultaten van de call door de programmateams zullen prioriteiten worden 
geïdentificeerd die extra aandacht krijgen in de call van 2021. 

Vervolg 
Het programmeringsadvies wordt, na besluitvorming binnen de topsectoren, ter informatie voorgelegd aan het 
themateam Landbouw, Water, Voedsel en de minister van LNV. De indieners van de projectvoorstellen worden 
begin november geïnformeerd over het resultaat voor hun eigen projectvoorstel. Indieners van projecten met 
een positief resultaat worden geadviseerd zo spoedig mogelijk te starten met het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Deadline voor het indienen van de overeenkomsten is 1 februari 2021.  
Het streven is dat zoveel mogelijk gehonoreerde projecten begin 2021 van start gaan. Besluitvorming over de 
reserveprojecten vindt plaats uiterlijk 1 maart 2021.  
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1. Oproep voor PPS-voorstellen

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een 
aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel 
zijn zes missies geformuleerd: 

A. Kringlooplandbouw
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën (ST): Smart Technologies in Agri-Horti-Water-
Food en Biotechnologie en Veredeling. 
De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben in 2019 een 
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda (KIA LWV) opgesteld waarin zij weergeven hoe zij de bij de missies 
behorende kennis- en innovatieopgaven oppakken in de jaren 2020-2023. Elke missie is opgebouwd uit 
meerdere Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programma’s (MMIP’s). Ook voor de beide 
sleuteltechnologieën zijn MMIP’s opgesteld.  

Om de verschillende partijen uit het veld in een open proces te betrekken bij de implementatie van de KIA 
doen de topsectoren een oproep voor Publiek Private samenwerkingsinitiatieven (PPS-en), te starten in 2021. 
Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA.  
De oproep is in principe breed gericht op de missies, maar per MMIP zijn prioriteiten benoemd. Projecten die 
belangrijke, goed onderbouwde bijdragen leveren aan de genoemde prioriteiten krijgen voorrang bij de 
honorering. Alle projecten dienen sowieso een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missies en/of 
sleuteltechnologieën. In de aanvraag dient specifiek vermeld te worden wat deze bijdrage is. 

Proces van indienen en beoordeling 
Het proces van indienen en selectie bestond uit twee afzonderlijke fasen: 
1. Indienen van een project- of programma-idee
2. Indienen van een volledig project- of programmavoorstel.

De in mei 2020 ingediende projectideeën zijn door de programmateams beoordeeld op basis van drie criteria: 
1. Draagt het voorstel bij aan de prioriteiten van de call, 2. Levert het voorstel een bijdrage aan de MMIP’s
Landbouw, Water, Voedsel en 3. Vult het voorstel een leemte in het huidige portfolio van de topsectoren.

Op basis van de criteria zijn de projectideeën ingedeeld in drie categorieën: 1. Positief: het project scoort goed 
op de criteria, u wordt uitgenodigd om het project uit te werken zoals aangegeven in uw voorstel; 2. Neutraal: 
het project scoort matig op de criteria, u wordt geadviseerd om het voorstel bij evt. indiening substantieel te 
verbeteren; 3. Negatief: het project scoort laag op de criteria, u wordt geadviseerd om het project niet in te 
dienen. De adviezen zijn niet bindend. 

Volledige projectvoorstellen konden t/m 14 september worden ingediend. Deze zijn getoetst door de TKI’s op 
de administratieve eisen zoals gebruik van het format, volledigheid en voldoende cofinanciering.  

De voorstellen zijn vervolgens inhoudelijk beoordeeld door 18 reviewcommissies bestaande uit enkele leden 
van de programmateams aangevuld met onafhankelijke deskundigen. De commissies zijn tripartite 
samengesteld met personen vanuit de overheid (LNV, IenW, VWS), kennisinstellingen en 
bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties. De commissies zijn voorgezeten door in totaal vier onafhankelijke 
voorzitters. Per commissie zorgde een secretaris voor de verslaglegging en de teksten voor de terugkoppeling. 

De projecten zijn beoordeeld op de volgende criteria: 
1. Bijdrage aan de Missies en de MMIP’s
2. Kwaliteit van het consortium
3. Kwaliteit van het voorstel
4. Impact
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Tevens is gekeken of een project past bij de prioriteiten uit de calltekst. 

Selectie van projecten en opstellen advies 
Op basis van de scores is per commissie een ranking opgesteld. Randvoorwaarde voor honorering is een 
voldoende (score 3 op een schaal van 5) op criterium “Kwaliteit van het voorstel” en op de gemiddelde score 
over de vier criteria. De ordening van de ranking is als volgt:  
- Bovenaan: past bij de prioriteiten, ordening op gemiddelde score, hoogste bovenaan aflopend tot aan 3

(=voldoende)
- Midden: past niet/minder bij de prioriteiten, ordening op gemiddelde score, hoogste bovenaan aflopend

tot aan 3 (=voldoende)
- Onder: gemiddelde score lager dan 3 en/of score op “Kwaliteit van het voorstel” lager dan 3

De ranking per commissie is vervolgens voorgelegd aan de financiers. Gevraagd is de projecten op volgorde van 
de ranking te financieren, waarbij het streven was per ranking de helft van het gevraagde budget te honoreren. 
Evt. konden extra projecten toegevoegd worden. 

De TKI’s en LNV hebben vervolgens een advies opgesteld voor inzet van de middelen. Het 
programmeringsadvies wordt voorgelegd aan de TKI-besturen voor besluitvorming. Daarna gaat het naar de 
topteams voor goedkeuring en vervolgens wordt ook het themateam Landbouw, Water, Voedsel en de 
minister van LNV geïnformeerd.  

2. Budget en voorwaarden

Beschikbaar budget voor 2021: 15 miljoen euro 
De TKI’s stellen voor 2021 gezamenlijk 5 miljoen euro PPS-toeslag beschikbaar, in te zetten bij een vrij te kiezen 
publieke kennisinstelling. Daarnaast is er 10 miljoen euro aan capaciteit bij Wageningen Research (WR) 
beschikbaar voor inzet via deze oproep. Deze bedragen gelden voor 2021. Ook voor daaropvolgende jaren is 
budget beschikbaar, zodat meerjarige projecten kunnen worden gehonoreerd.  
Voor IenW is deelname aan deze oproep nieuw en wordt dan ook als experiment gezien. Voor missie F stelt 
IenW  maximaal 0,3 miljoen euro beschikbaar aan TO2-capaciteit voor meerjarige projecten.   
Alle partijen houden de zeggenschap over de eigen middelen. Op basis van het advies van de reviewcommissies 
en programmateams wordt besloten welke PPS-en gefinancierd worden uit de eigen middelen.  

Publiek-private samenwerking 
De complexiteit van de opgaven in de KIA vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen bij het vinden en implementeren van oplossingen. Het uitgangspunt in deze oproep is 
daarom publiek-private samenwerking waarbij partijen uit het veld de kennisactiviteiten cofinancieren. 
Cofinanciering is belangrijk omdat dit uiting geeft aan betrokkenheid en een kader geeft voor samenwerking 
(wie betaalt bepaalt mede). Omdat er in de KIA ook sprake is van enkele opgaven met een sterk 
maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog beperkte private financieringsmogelijkheden worden verschillende 
varianten van cofinanciering onderscheiden. 

Varianten cofinanciering 
1. Standaard: cofinanciering minimaal 50% door private partijen (bedrijven, brancheorganisaties, stichtingen,

ANBI’s). De cash-bijdrage in een PPS-project dient minimaal 50% van de gevraagde publieke bijdrage te
zijn. De resterende private bijdrage mag in kind zijn.

2. Cofinanciering 50%, deels door publieke partijen: bij een aantal onderwerpen waarbij sprake is van een
groot publiek belang of waar de ‘markt’ vooralsnog uit publieke organisaties bestaat, kan de cofinanciering
ook komen van publieke organisaties zoals waterschappen, ziekenhuizen, provincies en gemeenten.
Daarnaast wordt ook een cashbijdrage van private partijen gevraagd voor minimaal 15% van de totale
projectkosten, teneinde te borgen dat de kennis door marktpartijen gebruikt gaat worden. Uitzondering:
voor MKB-bedrijven mag deze 15% volledig in kind zijn.

3. Cofinanciering 30%: voor een aantal vooraf benoemde onderwerpen/prioriteiten die moeilijk 50%  privaat
gefinancierd kunnen worden, kan eventueel worden volstaan met een cofinanciering van 30%, waarvan de
helft in cash. Deze variant kan alleen toegepast worden op de beschikbare WR-capaciteit.
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4. Cofinanciering 10-30%: voor een aantal onderwerpen met een groot maatschappelijk belang, die vooraf
benoemd worden, kan worden volstaan met een lagere bijdrage van bedrijven (10-30%). Deze mag geheel
in kind zijn. Ook dit betreft alleen de beschikbare WR-capaciteit.

In de tekst van de oproep is per prioriteit aangegeven welke financieringsvariant van toepassing is. Partijen die 
een beroep doen op variant 2, 3 en 4 krijgen bij de terugkoppeling van hun projectidee ook een reactie (wel of 
niet akkoord) op deze keuze.  

Eisen aan een PPS-voorstel 

• Een PPS-voorstel dient gericht te zijn op fundamenteel of toegepast onderzoek of op valorisatie-
activiteiten zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een relevante omgeving en
het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving;

• Er dient sprake te zijn van precompetitief onderzoek waarvoor een bijdrage van de overheid legitiem is.

• Het voorstel moet worden ingediend door een in Nederland gevestigd bedrijf, brancheorganisatie, ngo of
publieke organisatie en een kennisinstelling. Er dienen minimaal twee bedrijven deel te nemen in het
project;

• De topsectoren streven naar de ontwikkeling van grotere integrale programma’s. In deze programma’s
kunnen diverse typen projecten voorkomen. De financieringseisen gelden op programmaniveau, niet op
projectniveau;

• De PPS-voorstellen mogen een maximale looptijd van vier jaar hebben;

• De begroting dient sluitend te zijn en goed onderbouwd te worden. Hierbij dient te worden aangegeven
welke cofinancieringsvariant wordt gevolgd. De keuze voor varianten 2, 3 en 4 moet worden onderbouwd;

• Een PPS-voorstel geeft duidelijk aan hoe de ontwikkelde kennis en innovaties worden verspreid naar
relevante  sectoren en andere partijen.

3. Resultaten oproep en beoordeling

Overzicht procedure 

De procedure zoals vermeld in de calltekst is grotendeels gevolgd. Voor de openstelling is nog gesproken over 

versoepeling van de voorwaarden en/of de planning vanwege de coronamaatregelen. Op basis daarvan is 

afgesproken de deadline voor indienen projectideeën iets ruimer te zetten nl. op 31 mei (i.p.v. 15 mei). Verdere 

aanpassingen op de procedure zijn niet afgesproken.  

Datum Activiteit 

1 april Openstelling oproep 

31 mei Deadline indiening projectideeën 

voor 19 juni Reactie op projectideeën 

14 sept Deadline volledige projectvoorstellen 

sept/okt Beoordeling door reviewcommissies 

20okt. - 2 nov. Besluit TKI-besturen – topteams 

na 2 nov. Informeren van de minister van LNV 

na 2 nov. Terugkoppeling naar indieners 

nov-dec. Evaluatie met klankbordgroepen en TKI’s 

nov-mrt. Opstellen samenwerkingsovereenkomsten, toekennen van de middelen. 

Projectideeën 
Op 31 mei zijn 375 projectideeën ingediend met een totale budgetvraag van 247 mln. euro publiek budget, 
waarvan ca. 70 mln. euro voor 2021. Ter vergelijking: vorig jaar zijn bij A&F en T&U samen 269 projectideeën 
ingediend met een budgetvraag van 185 mln. euro (en 170 volledige voorstellen waarvan er 130 gehonoreerd 
zijn). De meeste projectideeën zijn ingediend bij missie A en D en relatief weinig projectideeën bij missie B en F. 
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Volledige projectvoorstellen 
In totaal zijn op 14 september 196 volledige projectvoorstellen ingediend met een budgetvraag van totaal bijna 
€ 118 mln. euro. Het gevraagde budget 2021 is 34 mln. euro. 36% van de budgetvraag betreft missie A 
Kringlooplandbouw, daarna komt missie D Gezond en veilig voedsel met 27%. Ook de budgetvraag van de 
Sleuteltechnologieën is aanzienlijk (20%). 

Tabel 3 Aantal binnengekomen volledige PPS-voorstellen en gevraagd budget per Missie/MMIP 

Missie/MMIP aantal ingediende 
projecten 

Gevraagd budget 2021 
(k€) 

Gevraagd budget  totaal 
(k€) 

% van 
totaal 

A1 16 3.352 12.717 11% 

A2 25 4.724 14.133 12% 

A3 8 1.679 4.466 4% 

A4 8 1.649 7.288 6% 

A5 7 936 3.734 3% 

Totaal A 64 12.339 42.338 36% 
Totaal B 8 985 2.831 2% 
C1C2 5 579 2.191 2% 

C3 6 504 1.623 1% 

C4 7 617 2.179 2% 

Totaal C 18 1.700 5.993 5% 
D1 3 1.020 3.198 3% 

D2 24 3.288 11.140 9% 

D3 14 2.240 8.530 7% 

D4 9 2.378 8.725 7% 

Totaal D 50 8.926 31.593 27% 
Totaal E 9 1.888 5.846 5% 
Totaal F 6 1.051 3.146 3% 
ST1 12 2.438 7.759 7% 

ST2 24 3.988 16.809 14% 

Totaal ST 36 6.426 23.968 20% 
Internationaal 5 612 2.333 2% 

TOTAAL 196 33.925 118.047 100% 

Verloop van het reviewproces 
De voorstellen zijn direct na binnenkomst via de beoordelingsmodule aan de reviewcommissies beschikbaar 
gesteld voor beoordeling. Om het reviewproces te stroomlijnen is een notitie gemaakt waarin de verschillende 
rollen en activiteiten zijn uitgewerkt. De notitie is doorgesproken met de voorzitters en secretarissen van de 
commissies en gedeeld met de leden van de reviewcommissies. Kern van de aanpak is: 
- Vier onafhankelijke voorzitters die niet scoren maar wel besluiten nemen indien commissieleden niet tot

een eensluidend advies komen;
- Per commissie een secretaris die verslag legt en de concept terugkoppeling opstelt;
- Een coördinator die de commissies faciliteert en een uniforme werkwijze bewaakt;
- 6 à 8 leden per commissie samengesteld uit overheid, kennisinstellingen en

bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties. De samenstelling van de commissies is goedgekeurd door de
TKI-voorzitters. Namen van de commissieleden worden na de reviewprocedure op de website geplaatst;

- Commissieleden scoren van te voren de projecten, tijdens de bespreking wordt een consensus-score
bepaald en de ranking opgesteld. De scores van de individuele commissieleden worden niet gedeeld,
alleen de uitkomst van de vergadering en de ranking wordt gedeeld;

- Commissieleden die betrokken zijn bij bepaalde projectvoorstellen scoren deze niet en verlaten de
vergadering bij de bespreking hiervan;
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- Deelname aan de bespreking is essentieel, op basis van de discussie kan men de score aanpassen. Als men
niet aanwezig is wordt de score niet meegenomen;

- Iedereen heeft van te voren een geheimhoudingsverklaring getekend. De geheimhouding betreft vooral de
bespreking en de uitkomst van de bespreking.

De commissies hebben in de periode van 1 t/m 19 oktober vergaderd, allemaal online. Per commissie is een 
standaard agenda en werkwijze gevolgd.   

Opstellen Advies 
De scores van de reviewcommissies zijn niet zomaar onderling te vergelijken. Daarom is de volgende werkwijze 
gehanteerd: 
- De ranking van de commissies was het uitgangspunt (dus niet de absolute scores) met bovenaan de

projecten die passen bij de prioriteiten en hoge score, in het midden de projecten die niet passen bij de
prioriteiten en onderaan de projecten die onvoldoende scoren als totaal of op kwaliteit van het voorstel;

- De bovenste helft van de ranking wordt voorgesteld voor honorering. Hierbij is getracht per commissie
minimaal de helft van het gevraagde budget voor 2021 (en evt. het totaalbudget) te honoreren;

- De TKI’s, LNV en IenW hebben vervolgens in onderling overleg aangegeven wie welk project kan/wil
financieren;

- Daarna is zorgvuldig bestudeerd of er projectvoorstellen op grond van andere overwegingen voor
honorering in aanmerking moesten komen. Dergelijke afwegingen zijn bijvoorbeeld: bijdrage aan het
portfolio, gereserveerde PPS-toeslag, prioriteit van LNV, prioriteit TKI. Hierbij is ook gekeken naar de
spreiding over de verschillende commissies;

- In een aantal gevallen is of zal worden gekeken of projecten gefinancierd kunnen worden vanuit een
andere bron zoals TKI LSH, TKI BBE, AI-coalitie, LNV-BO;

- Voor projecten boven de streep, waar geen financiering voor is wordt een maatwerk oplossing gezocht;
- Een aantal projecten die buiten het advies vallen, wel voldoen aan de voorwaarden en goed/voldoende

scoren en een aanvulling vormen op het portfolio, wordt geplaatst op een reservelijst;
- Projecten die laag scoren in de ranking en/of niet voldoen aan de voorwaarden worden definitief niet

voorgesteld voor honorering.

Een aantal voor honorering voorgestelde projecten voldoet strikt genomen niet aan de voorwaarden. Dit 
betreft fouten in de begroting (zoals het niet opnemen van de in kind bijdrage bij de kosten), niet volledig rond 
zijn van de private financiering, te lage cofinanciering en in een enkel geval de keuze voor een 
financieringsvariant die niet opengesteld is voor een bepaalde prioriteit. Projecten die voor honorering worden 
voorgesteld krijgen bericht dat men de begroting dient aan te passen. In een enkele geval wordt geadviseerd 
akkoord te gaan met lagere cofinanciering vanwege het belang van een project voor het portfolio.  

4. Advies PPS-voorstellen

In tabel 4 staat een overzicht van de projecten die voorgesteld worden voor honorering. In de bijlage staan per 
commissie/onderwerp de projectenlijsten, alsmede de toelichting op het advies. 
Voorgesteld wordt in totaal 107 projecten te honoreren met een publiek budget van in totaal 70 mln. euro. Dit 
betreft bijna 49 mln. WR-capaciteit, 12 mln. PPS-toeslag van TKI Agri&Food, 6 mln. PPS-toeslag van TKI 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 2 mln. PPS-toeslag van TKI Deltatechnologie, 0,5 mln. PPS-toeslag van TKI 
Watertechnologie en 0,3 mln. van IenW. 
Voor 2021 is het totaal budget van de voor honorering voorgestelde projecten maximaal 19 mln. euro waarvan 
13 mln. euro WR-capaciteit en 6 mln. euro PPS-toeslag. Deze bedragen liggen hoger dan het beschikbare 
budget van 15 mln. In de praktijk zal echter het beroep op de LWV-middelen dalen omdat begrotingen worden 
aangepast, projecten uiteindelijk niet rond komen omdat partners afhaken en een aantal projecten op andere 
manieren gefinancierd kunnen worden (bij BBE, LSH, AI, WoZ). 
Er zijn 11 projecten voorgesteld voor de reservelijst. Mocht er uiteindelijk nog budget over zijn dan kan een 
aantal projecten uit deze lijst alsnog worden gehonoreerd. Het streven is uiterlijk 1 maart 2021 een besluit te 
nemen over eventuele honorering van projectvoorstellen op de reservelijst zodat deze nog een goede start 
kunnen maken in 2021. 
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Tabel 4 Overzicht per missie/MMIP van voor honorering voorgestelde projecten en budget totaal en per 
financier 

Missie/ 
MMIP 

aantal 
proj. 
hon. 

totaal 
budget 
gehon. 

(k€) 

WR-cap. 
(k€) 

PPS-t 
A&F (k€) 

PPS-t T&U 
(k€) 

PPS-t DT 
(k€) 

PPS-t WT 
(k€) 

I&W 
bijdrage 

(k€) 

A1 8 8.455 7.312 983 - - 160 - 
A2 13 8.384 4.799 773 2.812 - - - 
A3 4 2.036 2.036 - - - - - 
A4 5 4.448 1.280 3.168 - - - - 
A5 4 1.810 1.810 - - - - - 
Totaal A 34 25.133 17.237 4.924 2.812 - 160 - 
Totaal B 5 1.959 924 555 480 - - - 
C1C2 3 1.450 1.101 - - 224 125 - 
C3 4 841 841 - - - - - 
C4 3 1.037 681 - 118 - 239 - 
Totaal C 9 3.328 2.623 - 118 224 364 - 
D1 1 1.448 1.448 - - - - - 
D2 13 5.849 2.555 3.294 - - - - 
D3 7 4.954 4.620 334 - - - - 
D4 6 5.238 2.879 2.359 - - - - 
Totaal D 27 17.489 11.502 5.987 - - - - 
Totaal 
E1245 

5 2.817 1.984 - - - - - 

Totaal 
F+E3 

4 2.386 367 - - 1.694 - 325 

ST1 5 4.961 3.745 600 616 - - - 
ST2 16 11.297 9.063 - 2.234 - - - 
Totaal ST 21 16.258 12.808 600 2.850 - - - 
Internatio
naal 

2 1.440 1.440 - - - - - 

- - - - - - - 
TOTAAL 107 69.977 48.886 12.066 6.259 1.918 524 325 
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5. Analyse en vervolgproces

Verdeling over de missies 
De verdeling van het budget en het aantal projecten over de missies laat duidelijke verschillen zien. Missie A en 
D en de sleuteltechnologieën vormen de kern van A&F en T&U, hierop zijn verreweg de meeste voorstellen 
binnen gekomen en gehonoreerd. Missie C omvat ook relatief veel projecten, dit is het domein van de 
samenwerking tussen de drie topsectoren. Missie B, E en F hebben een beperkt aantal voorstellen. Op basis 
van een analyse van de resultaten van de call door de programmateams zullen prioriteiten worden 
geïdentificeerd die extra aandacht krijgen in de call van 2021.  

Bij het opstellen van het advies is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de te honoreren voorstellen 
over de commissies. 55% van de PPS-voorstellen wordt voorgesteld voor honorering, dat is 59% van het 
gevraagde budget. Per missie zijn deze percentages redelijk vergelijkbaar, missie E scoort relatief laag, missie F 
hoog.  

Tabel 5 Aantal ingediende projectvoorstellen, gevraagd publiek budget en percentages voorgesteld voor 
honorering 

Missie/MMIP aantal 
ingediende 
projecten 

% proj. 
Gehon. 

Gevraagd budget  
totaal (k€) 

% tot. budget 
gehon. 

Totaal A 64 53% 42.338 59% 
Totaal B 8 63% 2.831 69% 
Totaal C 18 50% 5.993 56% 
Totaal D 50 54% 31.593 55% 
Totaal E1245 9 56% 5.846 34% 
Totaal F+E3 6 67% 3.146 76% 
Totaal ST 36 58% 23.968 68% 
Internationaal 5 40% 2.333 62% 
TOTAAL 196 55% 118.047 59% 

Crossovers 
De KIA Landbouw, Water, Voedsel wordt ingevuld vanuit drie topsectoren. Gestreefd wordt naar inhoudelijke 
samenwerking tussen de topsectoren. Tussen Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn er vele 
crossovers op vrijwel alle missies. De samenwerking tussen A&F/T&U en WT en DT zit vooral in missie C en heel 
beperkt bij MMIP A1 en missie F. De inzet van TKI WT is vooral in missie C, de inzet van TKI DT in missie C, E en 
missie F. Missie E lijkt vooral het domein van LNV en deels TKI DT. Daarnaast mogelijk van TKI MT en TKI Wind 
op Zee.  
Naast de samenwerking binnen Landbouw, Water, Voedsel is ook samenwerking/financiering gezocht met de 
topsectoren LSH, ICT/AI  en BBE.  

Evaluatie inhoudelijk 
Via het opstellen van prioriteiten per MMIP is geprobeerd inhoudelijke sturing te geven aan de in te dienen 
projecten. In de fase van de toetsing van de projectideeën is daar ook vooral op getoetst. 45% van de 
ingediende projectideeën heeft een positief advies gekregen omdat het paste bij de prioriteiten. Van de 
gehonoreerde volledige projectvoorstellen passen vrijwel alle projecten bij de prioriteiten. Een inhoudelijke 
conclusie over de mate waarin de prioriteiten ook daadwerkelijk gevuld zijn met projecten zal per 
programmateam worden getrokken.  

Evaluatie procedure en eisen 
Deze call is georganiseerd door vijf TKI’s in samenwerking met LNV en IenW. Aangesloten is bij de door A&F en 
T&U ontwikkelde aanpak van PPS-calls. De TKI’s DT en WT hebben ook in de organisatie inbreng geleverd via 
het mede opstellen van de calltekst, het inzetten van 2 voorzitters en 2 secretarissen voor reviewcommissies 
en het meedenken over de programmeringsadvies.  
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Evaluatie van de samenwerking dient nog plaats te vinden. Een paar zaken komen nu al naar voren: 
- Bij het opstellen van de voorwaarden van de call dient beter aangesloten te worden bij de mogelijkheden

van de TKI’s voor financiering. Praktisch bezien hebben de TKI’s beperkte mogelijkheden om partijen die
geen informatie voor de grondslag PPS-toeslag leveren te financieren. In de calltekst dient dit duidelijk te
worden gemaakt.

- Gestreefd is op alle onderdelen van de KIA een zelfde procedure te hanteren. Differentiatie en toespitsing
was mogelijk middels het onderscheiden van verschillende financieringsvarianten en middels het opstellen
van prioriteiten. Het is de vraag of dit voldoende is en of wellicht ander instrumentarium nodig is voor het
invullen van een aantal MMIP’s. Denk hierbij aan MMIP’s A5, D1 en de MMIP’s onder de missies E en F.

- De financieringsvarianten 3 en 4 hebben tot vragen en onduidelijkheid geleid, m.n. over de vraag voor wie
deze varianten van toepassingen waren (WR of ook andere kennisinstellingen) en voor welke
onderwerpen. De definitie van financieringsvariant 2 is ingewikkeld (m.n. m.b.t. de benodigde
betrokkenheid van bedrijven. Aandacht is nodig voor een betere omschrijving van de
financieringsvarianten en de voorwaarden voor toepassing daarvan.

- De fase van projectideeën lijkt een belangrijke functie te hebben in het selectieproces. Van de 375
projectideeën zijn er uiteindelijk 196 uitgewerkt in volledige voorstellen en 107 gehonoreerd, een
slagingspercentage overall van bijna 30%. 79 projectideeën hebben een negatief advies gekregen, 12
daarvan hebben toch een projectvoorstel ingediend, 2 zijn uiteindelijk toch gehonoreerd, dat is minder dan
3%.

Vervolg 
Het programmeringsadvies wordt, na besluitvorming binnen de topsectoren, ter informatie voorgelegd aan het 
themateam Landbouw, Water, Voedsel en de minister van LNV. De indieners van de projectvoorstellen worden 
begin november geïnformeerd over het resultaat voor hun eigen projectvoorstel. Indieners van projecten met 
een positief advies worden geadviseerd zo spoedig mogelijk te starten met het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Deadline voor het indienen van de overeenkomsten is 1 februari 2021.  
Het streven is dat zoveel mogelijk gehonoreerde projecten begin 2021 van start gaan. Besluitvorming over de 
reserveprojecten vindt plaats uiterlijk 1 maart 2021.  
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Bijlage Adviezen per reviewcommissie 

A1 Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht 
In totaal zijn voor deze MMIP 16 PPS-voorstellen binnen gekomen. Op basis van hun positie in de ranking 

worden 8 voorstellen voorgesteld voor honorering. Door de reviewcommissie wordt opgemerkt dat het bij 

elkaar een goede oogst is maar dat men in het algemeen de kwaliteit van de voorstellen niet hoog vindt. 

Duidelijker omschreven zou moeten worden wat het doel is, wat de impact is en hoe het voortbouwt op eerder 

onderzoek. Voorts lijkt een aantal voorstellen minder te passen in dit MMIP omdat nutriëntenmanagement 

maar een klein onderdeel van het project is.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 
(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerkingen 

LWV20.119 Valorisatie van biomassastromen 
(BIOVALOR) 

680 680  WR-cap. begroting sluit 
niet, aanpassen 

LWV20.189 Voeding op Maat 800 800  WR-cap. begroting sluit 
niet, aanpassen 

LWV20.249 Micronutriënten in de kringloop 417 417  PPS-t 
A&F en 
WT 

cash cofi te laag 
(20k€), begr. 
aanp. 

LWV20.245 Betere stal, betere mest, betere oogst 740 740  WR-cap. 
LWV20.360 Koeien & Kansen 2.0: Rendabele 

melkveehouderij bij het realiseren van 
complexe milieu-, klimaat- en 
biodiversiteitsopgaven 

1.860 1.860  WR-cap. 

LWV20.365 Roughage management in a circular dairy 
system: reducing nutrient losses 

432 432  WR-cap. 

LWV20.146 Verbetering stikstofkringloop en 
vergaande reductie ammoniak en lachgas 
emissies in agri-, industriële- en 
grootstedelijke gebie 

726 726  PPS-t 
A&F 

 TUD wordt 
gevraagd PPS-t te 
gaan aanleveren 
bij A&F 

LWV20.203 Feed4Foodure-III: Sustainable animal 
nutrition in circular agri-food systems 

2.800 2.800  WR-cap. 

LWV20.022 Ionselectieve Elektrodialyse voor 
duurzaam terugwinnen van nutrienten 

310 

LWV20.003 Veilige organische meststoffen voor de 
circulaire glastuinbouw 2030 

443 

LWV20.201 Productie van nitraat uit organische 
reststromen voor toepassing in de 
biologische land- en tuinbouw en 
biotechnologie 

360 

LWV20.252 Gras en weidegang effectief inzetten voor 
Kringlooplandbouw 

1.235 

LWV20.129 BRIJN 400 
LWV20.326 BaseCoat: Bio-based biodegradable 

coatings for controlled-release fertilisers 
200 

LWV20.093 Klimaatbestendig Circulair en Duurzaam 
Erf Melkveehouderij 

273 

LWV20.346 Open Stikstof Meetnet Nederland (“meten 
is beter weten”) 

1.041 

TOTAAL 12.717 8.455 
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A2 Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen 
In totaal zijn voor deze MMIP 25 voorstellen binnen gekomen. De reviewcommissie geeft aan dat de kwaliteit 

van de voorstellen goed is. Als de systematiek van de helft van het budget honoreren wordt gevolgd kunnen er 

maar weinig projecten gehonoreerd worden omdat een relatief groot project hoog staat (20.042 Beter 

Bodembeheer). Voorgesteld wordt daarom voor deze MMIP een uitzondering te maken en meer projecten te 

honoreren mede vanwege de grote ambities van deze MMIP. In totaal wordt voorgesteld 13 projecten te 

honoreren. Twee komen op de reservelijst. Project 20.235 valt onder financieringsvariant 4 (10-30% 

cofinanciering), dit klopt met de calltekst waarin dit voor dit onderwerp mogelijk was. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal 
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 
(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmer-
kingen 

LWV20.026 Moleculaire karakterisering 
waardplantenstatus van stengelaaltjerassen 

284 284  PPS-t T&U 

LWV20.042 PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar 
de praktijk 

3.200 3.200  WR-cap. 

LWV20.235 Detectie van moeilijk bereikbare Q-
organismen door gebruik van smart 
collecties en Pantools 

797 797  WR-cap. 

LWV20.166 Weet wat er leeft—Real time monitoring van 
plagen en bestrijders 

624 624  PPS-t T&U begroting sluit 
niet, 
aanpassen 

LWV20.248 Groen op Zaad 600 600  PPS-t T&U begroting sluit 
niet, 
aanpassen 

LWV20.320 Systeemaanpak duurzame teelt voor de 
Fruitteelt van Morgen 

370 370  WR-cap. 

LWV20.080 Slimme sluipwespen, effectieve biologische 
bestrijding 

208 208  PPS-t T&U 

LWV20.287 Weerbare teeltsystemen tegen invasieve 
tripsplagen in de glastuinbouw 

270 270  WR-cap. 

LWV20.163 Effecten van nutriënten op ziekten, 
plaagorganismen en hun bestrijders 

681 681  PPS-t T&U 

LWV20.167 Rol van gewasresten voor bladpathogenen 
van suikerbiet in bouwplanverband 

162 162  WR-cap. 

LWV20.008 Innovatieve maisteelt – op weg naar 
chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser 

373 373  PPS-t A&F 

LWV20.237 Towards a RESilient POTato cropping 
system (RESPOT) 

415 415  PPS-t T&U ger. PPS-t 
PSG 

LWV20.154 Masterplan Fusarium 2.0 605 reserve 

LWV20.047 Bouwstenen voor het oplossen van het 
knelpunt Trichodoriden en TRV in de 
systeemaanpak voor de akkerbouw op de 
lichte gronden 

400 400  PPS-t A&F ger. PPS-t 
PSG 

LWV20.141 Boven- en ondergronds sturen op 
weerbaarheid 

564 reserve 

LWV20.240 PieperFit - de duurzame aardappel 450 
LWV20.331 Nieuwe toedieningstechnieken 

Glastuinbouw voor het verhogen van de 
effectiviteit en het verlagen van de emissie 

450 

LWV20.267 De invloed van biostimulanten op de 
kwaliteit van de teelt in de glastuinbouw. 

464 

LWV20.061 Towards robust soils for microbiome-
optimized potatoes 

590 
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LWV20.040 Diagnostiek van nieuwe varianten van soft 
rot Pectobacteriaceae verantwoordelijk voor 
bacterieziekten in de aardappel- en bloemb 

140 

LWV20.071 Meten is weten: Detectie Fusarium 
pathogenen in aardappel & interacties in het 
bouwplan 

375 

LWV20.338 Karakterisering en sturing van een zeer 
gewenst maar sporadisch bodem 
fenomeen: biologische onderdrukking van 
plantparasitaire a 

400 

LWV20.030 Sustainable protection of vegetables against 
soil diseases: a revolutionary approach 

366 

LWV20.089 Biologische gewasbeschermingsmiddelen 
tegen onkruiden – Model Aziatische 
Duizendknoop 

940 

LWV20.180 Groene digitalisering in de sierteeltketen 405 
TOTAAL 14.133 8.384 



16 

A3 Hergebruik organische rest- en zijstromen 
Voor dit MMIP zijn 8 voorstellen in gediend. De kwaliteit was gemiddeld goed, 1 project scoorde minder en bij 

2 projecten was het oordeel dat ze niet onder de prioriteiten vallen. Voorgesteld wordt 4 projecten te 

honoreren en 1 op de reservelijst te zetten. Project 20.268 wordt aan TKI-BBE voorgelegd voor financiering. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal 
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 
(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmer-
kingen 

LWV20.015 Functionalized carbohydrates for 
replacement fossil-based ingredients 

470 470  WR-cap. 

LWV20.011 Development of a circulair sustainable 
culturing process for natural leather-like 
materials based on fungal mycelium 

503 503  WR-cap. 

LWV20.023 Innovative Difunctional Biopolymers with 
Enhanced Performance from Agro 
Feedstocks (IDEA) 

600 600  WR-cap. 

LWV20.034 Total use van organische reststromen: 
groeimedia, grondverbeteraars, 
veenvervanging en koolstofopslag 

463 463  WR-cap. 

LWV20.136 Production and recovery of a more 
reactive lignin from organic residues 

810 reserve 

LWV20.044 Estolides and hydroxy fatty acids as 
added-value products from commodity 
vegetable oils 

920 

LWV20.268 Circularity of biobased and biodegradable 
plastic food packaging 

300 Voorgelegd 
aan TKI-
BBE. 
Akkoord. 

LWV20.144 CaCO3 scale-inhibition with functionalized 
starch 

400 

TOTAAL 4.466 2.036 
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A4 Eiwitvoorziening voor humane consumptie 

Voor dit MMIP zijn 8 projecten ingediend. De kwaliteit was over het algemeen goed, 1 project scoorde 

onvoldoende. Alle projecten worden als passend bij de prioriteiten beoordeeld. 5 projecten worden 

voorgesteld voor honorering. 1 komt op de reservelijst. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmer-
kingen 

LWV20.198 Plant breeding for protein processing 
efficiency and functionality from 
agricultural side-streams 

1.120 1.120  WR-cap. 

LWV20.123 Predictive model for the sensitising 
capacity of novel nutritional proteins 

808 808  PPS-t A&F 

LWV20.077 Microheme (Microbial production of heme) 160 160  WR-cap. 
LWV20.068 Clean label solutions for structuring plant-

based foods 
1.440 1.440  PPS-t A&F 

LWV20.078 Improved sensory quality of meat 
analogues 

920 920  PPS-t A&F 

LWV20.092 Reducing flavour and texture issues with 
legume-based foods and ingredients 

840 reserve 

LWV20.298 Plant Proteins – Collects, Select & Apply 
(Plant Proteins CSA) 

1.280 

LWV20.029 Upgrading resilient high-protein side-
products by concentrated fermentation 

720 

7.288 4.448 
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A5 Biodiversiteit in de kringlooplandbouw 

Voor dit MMIP zijn 7 projectvoorstellen ingediend. 2 scoren hoog in de beoordeling, 2 anderen wat lager, maar 

wel voldoende. Voorgesteld wordt 4 projecten te honoreren. De commissie signaleert dat in de projecten vaak 

wordt aangenomen dat maatregelen positieve effecten hebben op biodiversiteit maar dat dit weinig echt 

bekeken wordt. Voorts worden projecten op het gebied van de akkerbouw gemist. Bij 6 van de 7 

projectvoorstellen wordt een beroep gedaan op een lagere cofinancieringsvariant, veelal 30%. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal 
(k€) 

Hono-reren 
(max.) (k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmer-
kingen 

LWV20.296 Herkenning kruidenrijk grasland          674          674  WR-cap. Begroting sluit 
niet, moet 

aangepast 
worden. 

LWV20.311 Werken aan natuurinclusieve 
melkveehouderijbedrijfssystemen 
in een gebied met behulp van 
backcasting 

         223          223  WR-cap. Begroting sluit 
niet, moet 

aangepast 
worden 

LWV20.244 Lekker Bloeien Gezonde Koeien          633          633  WR-cap. Cofinanciering te 
laag, minimaal 
30%. Begroting 
aanpassen 

LWV20.175 Fokdoelen en runderrassen voor 
natuurinclusieve 
kringlooplandbouw 

         280          280  WR-cap. 

LWV20.299 BioDiverseMelk          779 
LWV20.213 Agroforestry voor klimaatneutrale 

zuivel en biodiversiteit 
         765 

LWV20.215 Natuurinclusief perspectief, 
wegwijzer voor ondernemende 
streekboeren 

         380 

TOTAAL      3.734      1.810 
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B1-B6 Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 

Voor deze missie zijn 8 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt 5 projecten te honoreren. De 

reviewcommissie signaleert dat er geen voorstellen zijn ingediend voor prioriteit 12 “Ontwikkeling van kennis 

en kennisverspreiding om lachgasemissie te verminderen bij bemesting en graslandbeheer”, ondanks de 

gunstige subsidievoorwaarden die voor deze prioriteit gelden. Advies is om uit te zoeken of deze prioriteit 

elders wel aandacht heeft gekregen, en zo niet wat de reden hiervoor kan zijn, om te beoordelen of deze 

prioriteit in een toekomstige call opnieuw aandacht verdient. 

Bij een aantal voorstellen is het moeilijk te beoordelen wat de daadwerkelijk impact op emissie reductie kan 

zijn. Voor een volgende call verdient het aandacht om indieners te vragen naar een duidelijke beschrijving van 

die impact, dus op welke manier wordt deze gerealiseerd, maar ook om een onderbouwde kwantitatieve 

inschatting hiervan te geven. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmer-
kingen 

LWV20.322 Energieneutrale Bewaring van 
Landbouwproducten 

624 624  WR-cap. 

LWV20.153 Hoogwaardiger toepassing van meer 
Nederlands hout in de bouw als 
effectieve klimaatmaatregel 

135 135  PPS-t 
A&F 

LWV20.045 A fully biobased binder for asphalt 
concrete 

420 420  PPS-t Voorgelegd 
aan TKI-BBE. 
Akkoord. 

LWV20.108 Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel 
voor de energietransitie 

300 300  WR-cap. 

LWV20.289 Biobased Building materials in the Dutch 
Environmental Database 

237 reserve 

LWV20.354 Dairy & Solar Living Lab, Proeftuin voor 
het integreren van zonneweides in de 
melkveehouderij 

95 . 

LWV20.174 Smart Materials for crop production II 480 480  PPS-t 
T&U 

ger. PPS-t 
PSG 

LWV20.315 IPCB biobased hulpstoffen voor in de 
cement en beton industrie 

540 

TOTAAL 2.831 1.959 
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C1-C2 Klimaatbestendig landelijk gebied; Klimaatadaptieve land-en tuinbouwsystemen 

Voor deze twee MMIP’s zijn 5 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 3 te honoreren en 1 op de 

reservelijst te plaatsen. Bij het vaststellen van de ranking heeft de reviewcommissie de score op impact in 

relatie met het gevraagde budget mee laten wegen. Voorstel 20.216 is een echte cross-over met meerdere 

topsectoren.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal 

(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmer-
kingen 

LWV20.363 Op weg naar een klimaatbestendige 
melkveehouderij in de Achterhoek 

357 357 WR-cap. 

LWV20.216 Klimaat- en waterrobuust Laag-
Nederland van nu naar 2100 

611 611 WR-cap. 
PPS-t DT 

en WT 
LWV20.260 Klimaatrobuust waterbeheer voor 

Friese zandgebieden - op zoek naar 
de juiste balans. 

133 133 WR-cap. 

LWV20.317 Handelingsperspectief 
Klimaatadaptatie Landbouw 
Terschelling 

500 reserve 

LWV20.231 Techniek volgt natuur, van zwartgrijs 
naar groenblauw 

590 

TOTAAL 2.191 1.101 
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C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied 

Voor dit MMIP zijn 6 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 3 te honoreren en 1 op de reservelijst 

te plaatsen. Voor project 20.027 is geen financiering beschikbaar.  

De commissie signaleert dat er relatief weinig voorstellen zijn ingediend, grotendeels van de partijen die ook al 

actief zijn. Voor twee voorstellen is de indiener de zelfde partij (Stichting de Groene Stad), de commissie vraagt 

zich af of deze niet gecombineerd hadden kunnen worden zodat vragen die bij elkaar liggen geïntegreerd 

worden opgepakt.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmerkingen 

LWV20.225 Duurzame water- en ecosystemen voor 
klimaatrobuust stedelijk groen 

480 480 WR-cap. 

LWV20.224 De ontwikkeling van Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI's) voor het toepassen 
van bomen in de verstedelijkte 
omgeving 

200 200 WR-cap. co-financiering nog 
niet rond, wordt nog 
aangevuld 

LWV20.196 Klimaatimpactmonitor.nl 161 161 WR-cap. 
LWV20.027 Proeftuin klimaatadaptatie Groningen: 

maken, meten, weten en opschalen 
220 reserve 

LWV20.236 Welzijn in tijden van verdichting en 
klimaatverandering: houdt klimaatgroen 
de stad leefbaar? 

237 reserve 

LWV20.006 Bewonersactivering voor 
klimaatbestendige wijken 

325 

TOTAAL 1.623 841 
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C4 Verbeteren waterkwaliteit 

Voor dit MMIP zijn 7 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt hier 3 voorstellen van te honoreren. Hierbij 

wordt niet de volgorde van de ranking gevolgd maar nummer 2, 3 en 6. Twee voorstellen voldoen nl. niet aan 

de eisen voor financiering. Voorstel 20.359 heeft een cofinanciering van 30%, terwijl de eis 50% is. In project 

20.016 gaat een groot deel van het publieke budget naar publieke en private projectpartners, dit voldoet niet 

aan de voorwaarden voor financiering met PPS-toeslag. Het volgende project in de ranking (20.321) heeft geen 

prioriteit van LNV (betreft WR-capaciteit). Project 20.183 heeft wel een goede beoordeling op drie van de vier 

criteria, alleen is de kwaliteit van het voorstel niet voldoende beoordeeld, omdat de activiteiten summier zijn 

opgeschreven en niet overal volledig uitgerijpt lijken. Voorgesteld wordt dit voorstel te laten verbeteren en 

(onder voorwaarde van voldoende aanpassing) te honoreren. 

Vanuit de organisatie van de call wordt opgemerkt dat bij het opstellen van de ranking mogelijk meespeelt dat 

twee reviewers uiteindelijk niet gescoord hebben een ook niet bij de bespreking aanwezig waren waardoor hun 

invalshoeken ook niet meegenomen zijn. Voorts zou het goed zijn als de mogelijke financiers van de projecten 

(LNV en TKI WT) in de beoordelingsprocedure van deze MMIP een plek krijgen. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmerkingen 

LWV20.359 Sewage Nanoparticles – 
Characterization and Toxicology 
(SNAPCHAT) 

962 cofinanciering te laag 
(30%) 

LWV20.021 EffluentFit4Food 560 560 WR-cap. 
LWV20.171 Een integrale aanpak voor opsporing 

van ongewenst perfuorstoffen in de 
waterketen 

242 242 WR-cap. 
en PPS-t 

WT 
LWV20.016 HEReau: Hergebruik van Effluent uit 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties 
630 Voldoet niet aan de 

voorwaarden voor 
inzet PPS-t. 

LWV20.321 Sneltesten voor gifstoffen in 
oppervlaktewater 

342 Geen prioriteit LNV 

LWV20.183 Borging van effluent rwzi voor 
glastuinbouwsector 

235 235 PPS-t 
T&U en 

WT 

Projectvoorstel 
verbeteren 

LWV20.048 CircularUrbanWater: Basis voor een 
decentraal natuur-inclusief 
duurzaam water en 
grondstoffensysteem in stedelijke 
gebied 

170 

TOTAAL 2.179 1.037 
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D1 Waardecreatie en verdienvermogen 

Voor dit MMIP zijn 3 voorstellen ingediend. 1 voorstel wordt voorgesteld voor honorering. De beoordeling van 

de andere voorstellen was niet voldoende, daarom wordt er geen voorgesteld voor de reservelijst. 

De reviewcommissie heeft gesproken over de reden waarom er zo weinig PPS-voorstellen zijn ingediend in dit 

thema, terwijl de voorwaarden voor cofinanciering relatief mild zijn (financieringsvariant 3 en 4). Mogelijk is 

het instrument minder geschikt voor dit onderwerp, waarbij het ook gaat om systeem- en sociale innovatie en 

om ontwikkelen van vernieuwende waarde proposities. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerkingen 

LWV20.286 True Price – Van Inzicht Naar Actie 1.448 1.448 WR-cap. 
LWV20.271 Slimme verdienmodellen voor bedrijfs- 

en ecosystemen 
1.120 

LWV20.241 MosSell: Beter verdienvermogen voor 
Nederlandse mosselen 

630 

TOTAAL 3.198 1.448 
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D2 De consument, duurzame & gezonde voeding, in een groene leefomgeving 

Voor dit MMIP zijn 24 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 13 te honoreren. Dit betreft het bovenste 

deel van de ranking (8 voorstellen) aangevuld met 5 voorstellen voor de gereserveerde PPS-toeslag. Deze 

voorstellen zijn ruim voldoende beoordeeld maar scoren soms wat lager op bijdrage aan de KIA, kwaliteit 

consortium of impact. 3 voorstellen zullen worden voorgelegd aan TKI LSH voor evt. financiering. Hiervan vallen 

2 voorstellen buiten het budget van deze call, maar deze hebben wel voldoende kwaliteit. 

Het portfolio aan voorstellen is geëvalueerd door de commissie. Met name voorstellen op het gebied van 

gezondheid, duurzaamheid en productaanbod waren goed vertegenwoordigd. Er waren slechts enkele 

voorstellen op ‘tegengaan van voedselverspilling’. Over het algemeen zijn de subthema’s binnen missie D2 

goed verdeeld over de ranking van de voorstellen, alleen de projecten rondom een groene leefomgeving 

hebben wat lager gescoord, met name op kwaliteit van de voorstellen. Verder concludeerde de commissie dat 

het lastig is om alle projectvoorstellen binnen missie D2 op inhoud goed te kunnen beoordelen, doordat deze 

missie zo’n brede invulling heeft; van consumentengedrag, productaanbod, gezondheid, duurzaamheid, groene 

leefomgeving tot aan tegengaan van voedselverspilling. Een brede samenstelling van de commissie, en/of 

voldoende achterban om mee te beoordelen, is dan ook essentieel. 
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Nummer 
Titel Gevraagd 

budget 
totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerking
en 

LWV20.343 Voedseleducatie Platform 3.0; alle kinderen 
voedselvaardig 

765 765 WR-cap. 

LWV20.155 Quantifying differences in bioavailability of 
different dietary proteins in older adults 

980 980 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
FC 

LWV20.187 ATI-DETOX Modification of functional 
properties of Amylase Trypsin Inhibitors by 
REDOX reactions to mitigate pathogenic 
effects 

579 579 PPS-t 
A&F 

voorleggen 
aan TKI 
LSH 

LWV20.024 Effects of Human Milk Oligosaccharides in 
infant and adult nutrition and immune health 

105 105 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
FC 

LWV20.221 RESTRUCTURE: Developing and 
implementing innovative and evidence-
based food design principles to moderate 
energy intake 

335 335 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Unilever 

LWV20.107 EXTREAMS – tEXturizing & Taste from side 
stREAMS 

1.590 1.590 WR-cap. 

LWV20.345 Microbiota veranderingen en modulatie in 
kankerpatiënten 

240 240 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Danone 

LWV20.138 Smaakborging groente en fruit 200 200 WR-cap. 
LWV20.280 INFORMED: Innovations for fermented food 1.975 
LWV20.165 FucoQuest: The impact of fucosylated 

human milk oligosaccharides on infant gut 
microbiome, metabolism and gut function 

400 400 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Danone 

LWV20.100 Galactose in Early Life Nutrition (GALE) 50 50 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Danone 

LWV20.073 PRO SENIOR: Consumer driven-PROduct 
strategies to facilitate increased protein 
intake among SENIOR consumers 

540 voorleggen 
aan TKI 
LSH 

LWV20.284 Goede TIP: Textured Insect Protein als 
katalysator van de transitie naar consumptie 
van insecten als alternatieve eiwitbron 

106 

LWV20.070 Data mining for protein digestibility 100 
LWV20.043 Lactastic 155 155 PPS-t 

A&F 
ger. PPS-t 
FC 

LWV20.319 Joining forces during the Covid-19 
pandemic: Nutrition to support the immune 
response and increase SARS-CoV-2 
vaccine efficacy 

250 250 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Danone 

LWV20.218 Gut Health & Bioactive Peptides (GUT-
BIOPEP) 

200 200 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
Danone 

LWV20.096 IMAGINE: Innovations for the manufacturing 
and marketing of fully personalised food 
products 

840 voorleggen 
aan TKI 
LSH 

LWV20.214 Basisscholieren back to nature – Natuurlijk 
gezond eten en bewegen in een groene 
leeromgeving! 

447 

LWV20.223 Erkenningstraject Fruit4Schools 193 
LWV20.009 Snackbar Chew on it 60 
LWV20.300 E-choice for sustainable and healthy food in

Amsterdam
160 . 

LWV20.275 Crystal growth and water migration in high 
protein food matrices 

720 

LWV20.191 BALANCE: Improving the sustainability and 
healthiness of food choice 

150 . 

TOTAAL 11.140 5.849 
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D3 Veilige en duurzame primaire productie 

Voor deze MMIP zijn 14 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 7 te honoreren. De commissie 

heeft de passendheid bij de prioriteiten besproken omdat er sprake was van verschil van inzicht wat past bij 

een “geïntegreerde aanpak”. Uiteindelijk zijn 11 van de 14 voorstellen beoordeeld als passend onder een 

prioriteit. Ook heeft de commissie gesproken over de wenselijkheid van grotere programma’s waar meerdere 

projecten onder vallen versus losse projecten. De constatering is dat grote programma’s een samenhangend 

geheel van projecten vormen, maar tevens een groot beslag op de beschikbare middelen doen. TKI wordt 

geadviseerd een volgende keer meer duidelijkheid te geven wat gewenst is. 

Voorts wordt aandacht gevraagd voor de spreiding van voorstellen over de prioriteiten.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal 
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerkingen 

LWV20.173 Vitale Varkenshouderij 2.000 2.000 WR-cap. 
LWV20.274 Versnelling verduurzaming van de 

melkgeitenhouderij 
744 744 WR-cap. 

LWV20.041 Streptococcus suis in beeld: samen 
naar een gezondere varkenshouderij 

334 334 PPS-t 
A&F 

Cash 
cofinanciering te 
laag. Aanpassen. 

LWV20.133 FUNCTILIGHT – Functional light 
provision for broilers and layer pullets 
to promote welfare, health and 
performance 

836 836 WR-cap. 

LWV20.143 Oorzaken en oplossingen vangletsel 
& ketenletsel 

340 340 WR-cap. 

LWV20.292 Een goede start voor jonge konijnen 
en jonge konijnenhouders 

200 200 WR-cap. Prioriteit LNV 

LWV20.211 Boer en Burger: dialoog & verbinding 500 500 WR-cap. enige voor 
prioriteit 20 

LWV20.162 Novel functional ingredients for 
improvement of gut health in pigs 

390 

LWV20.130 Easy going pigs 640 
LWV20.277 Verantwoorde omgang met 

zorgdieren en euthanasie op het 
primaire bedrijf 

210 evt.BO? 

LWV20.308 Diertransport Onder Geklimatiseerde 
Omstandigheden (DoGo) 

300 

LWV20.332 Maatschappelijke dialoog: kansen 
voor een gedragen duurzame primaire 
voedselproductie 

1.333 

LWV20.094 Precision feeding in layer pullets 298 
LWV20.149 Bedrijfsgerichte aanpak 

wormbeheersing bij legpluimve 
405 

TOTAAL 8.530 4.954 
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D4 Duurzame en veilige verwerking 

Voor dit MMIP zijn 9 voorstellen ingediend, voorgesteld wordt hiervan 5 voorstellen te honoreren. De 

voorstellen 4 t/m 6 in de ranking stonden dicht bij elkaar, de commissie heeft op basis van de bijdrage aan de 

missie de uiteindelijke volgorde vastgesteld. Het voorstel 20.169 valt hiermee buiten de te honoreren 

projecten. Omdat er al een Listeria voorstel in het pakket zit, wordt er niet voor gekozen dit voorstel op de 

reservelijst te zetten. 

Wel wordt aan de lijst te honoreren projecten voorstel 20.110 toegevoegd. Dit voorstel is ingediend bij 

Sleuteltechnologieën maar lijkt beter te passen bij D4, mede omdat het goed aansluit op een lopend project 

dat vorig jaar gestart is. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmer-
kingen 

LWV20.297 Sustainable Plant Fractionation 2.359 2.359 PPS-t 
A&F 

ger. PPS-t 
AFSG, cofi 
te laag 

LWV20.102 INSECTENTEELT OP WETTELIJK NIET 
TOEGESTANE RESTSTROMEN 

1.215 1.215 WR-cap. 

LWV20.147 RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-
feed 

400 400 WR-cap. 

LWV20.038 Selectie, stabilisatie en verwerking van 
voedselreststromen naar toepassingen in 
voedsel 

640 640 WR-cap. 

LWV20.168 Safe and save water part 2 - The case on 
Listeria 

360 360 WR-cap. 

LWV20.110 PRO-RISKFEED: Decision Support System 
for early est up of risk based monitoring for 
food safety in animal feed 

264 264 WR-cap. bij ST1 
beoordeeld 
maar past 
beter bij D4 

LWV20.169 Listeria Hurdles for Safety and Sustainability 1.120 
LWV20.010 Controlling microbial contaminants in plant 

proteins to ensure food safety 
1.050 

LWV20.337 Novel functional coating and dipping 
technologies to replace plastic packaging 
and prolong the shelf life of fresh products 

384 

LWV20.210 Onsite Elektrochemische Productie van 
Food-Safe Oxidanten 

933 

TOTAAL 8.725 5.238 
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E1245 Duurzame en Veilige Noordzee en andere wateren 

Voor deze missie (excl. E3) zijn 9 voorstellen ingediend. De reviewcommissie heeft een ranking opgesteld. 

Vervolgens is gekeken door LNV en de TKI’s welke projecten gefinancierd kunnen worden vanuit de voor de call 

beschikbare middelen.  

Project 20.234 kan maar heel beperkt door LNV gefinancierd worden (WR-cap betreft 2023 en 2024). Dit 

project zal voorgelegd worden aan TKI Wind op Zee.  

Van nummer 2 en 3 in de ranking kan alleen de WR-capaciteit worden gefinancierd. Voor de financiering van 

MARIN in project 20.053wordt bekeken of TKI MT dit kan financieren. Beide projecten worden ook voorgelegd 

aan TKI Wind op Zee. 

Project 20.063 heeft minder dan 10% cofinanciering, die niet rond is. Het project heeft hoge prioriteit vanuit 

LNV. Voorgesteld wordt te kijken of financiering vanuit andere middelen (bijv. Beleidsondersteunend 

Onderzoek) mogelijk is. 

De volgende drie projecten in de ranking kunnen worden gefinancierd. Voor twee projecten wordt gekeken of 

financiering binnen het EFMZV mogelijk is.   

 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal  
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmerkingen 

LWV20.234 Windfarm initiated Nature 
development with Native Oyster 
Reefs (WINOR) 

782 
  

Voorleggen aan TKI WoZ. 
WMR kan worden 
gefinancierd uit WR-cap. 
(betreft 2023 en 2024) 

LWV20.230 Kosten en Biodiversiteit 
Natuurinclusieve Energie 
(KOBINE) 

658 446 WR-cap. Bedrag verlaagd. Alleen de 
WR-cap wordt gefinancierd. 
Voorleggen aan TKI WoZ. 

LWV20.053 Vissen met de wind 322 255 WR-cap. Bedrag verlaagd, alleen de 
WR-cap. kan worden 
gefinancierd. Financiering 
MARIN wordt voorgelegd 
aan TKI MT. Ook 
voorleggen aan TKI WoZ. 

LWV20.063 Veerkrachtherstel van Natuur en 
Maatschappij in Caribisch 
Nederland 

1.501 
  

Is meer BO dan TS. LNV 
zoekt andere 
financieringsmogelijkheden. 

LWV20.294 Operationaliseren bedwelmen 
van gevangen zeevissen: zorgen 
voor en borgen van een beter 
dierenwelzijn 

615 615 WR-cap. evt. fin. EFMZV 

LWV20.126 Healthy Dutch Caribbean 
Islands. Nature conservation, 
business improvement and a 
resilient community by an 
integral approach 

404 404 WR-cap.    

LWV20.037 Fitte vis in een duurzame 
aquacultuur (AQUAFIT) 

264 264 WR-cap. evt. fin. EFMZV 

LWV20.251 MASENRO Machine Sensing & 
Robotics 

800 
  

  

LWV20.361 Business Case NoordZeeWier 
fase 1 

500 
  

  

  TOTAAL      5.846       1.984      
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F1-F4 Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100 

Voor Missie F en MMIP E3 samen zijn 6 voorstellen ingediend. Alle 6 de voorstellen zijn als goed beoordeeld en 

door de reviewcommissie is een ranking opgesteld. Hiermee eindigt het werk van de reviewcommissie en is het 

aan de financiers om aan te geven welke projecten gehonoreerd kunnen worden.  

De voorstellen voldoen geen van allen aan de financieringsvoorwaarden (variant 1 of 2) die in de calltekst is 

aangegeven. Door TKI DT en IenW wordt aangegeven dat men hier in overleg met EZK mee akkoord is 

gegaan(in lijn met het addendum spelregels pps tijdens ‘Corona’ van EZK). Argument is de Corona tijd waarbij 

het voor private partijen moeilijk is om cash bijdrage te kunnen toezeggen. 

TKI DT en IenW stellen voor de bovenste 3 projecten uit de ranking te honoreren. Daarnaast wordt het vierde 

project voorgesteld omdat dit een prioriteit van LNV en IenW is;  een crossover project. 

In de evaluatie van de call zal besproken worden hoe te komen tot een eenduidige communicatie over onder 

andere financieringsvoorwaarden. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 
totaal 
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerkingen 

LWV20.109 DigiTwin Waterkering en Ondergrond 525 525 PPS-t DT en 
IenW 

LWV20.134 Proeftuin Duurzaam Sedimentbeheer 
Rijn-Maasmonding 

525 525 PPS-t DT 

LWV20.377 Dutch Coastline Challenge 700 700 PPS-t DT en 
IenW 

LWV20.192 Werken met Waterlandschappen 592 592 PPT-t DT en 
WR-cap 

LWV20.217 Het Waddengebied als bakermat 
voor mariene aquacultuur 

425 

LWV20.269 SMART monitoring voor een 
duurzame waterkwaliteit 

379 

TOTAAL 3.146 2.342 
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ST1 Smart technologies in Agri-Horti-Water-Food 

Er zijn 12 voorstellen ingediend in dit MMIP. Voorgesteld wordt er 5 te honoreren, de 4 voorstellen die 

bovenaan in de ranking staan. Daarnaast voorstel 20.348, dit betreft gereserveerde PPS-toeslag PSG. Het scoort 

lager in de ranking maar kan mogelijk zeer veel opleveren (high risk – high reward). 

Omdat het 3e project in de ranking erg groot is kunnen er relatief weinig projecten gehonoreerd worden. Om 

ruimte te creëren zullen er 3 projecten worden voorgelegd voor financiering aan ICT/AI-coalitie en 1 voorstel 

aan LSH. Het voorstel 20.110 is ondergebracht bij D4 omdat het goed aansluit bij een al lopend project onder 

voedselveiligheid. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. opmerkingen 

LWV20.281 Future sensors and digital twins 
to improve perishable food 
quality during distribution and 
production 

1.264 1.264 WR-cap. voorleggen aan ICT/AI 
coal.   

LWV20.117 Real-time Biomolecular Sensing 
for Smart Food Industry 

600 600 PPS-t 
A&F 

begroting sluit niet, 
moet aangepast 
worden. Cofinanciering 
van TKI Chemie en 
HTSM. Afspraken 
nodig met Tue 

LWV20.131 The Next Fruit 4.0 2.481 2.481 WR-cap. 
LWV20.172 Automatic morphological 

descriptions of ornamental crops 
through machine learning 

240 240 PPS-t 
T&U 

ger. PPS-t PSG 

LWV20.135 INIMINI-chip: immune- and 
microbiota-competent intestine-
on-a-chip 

404 voorleggen aan LSH, 
reserve 

LWV20.116 Deep Learning based modelling 
of changing agri-food 
characteristics 

840 reserve 

LWV20.290 Algorithms for Global Crop 
Production Systems (AGCPS) 

264 

LWV20.142 Data Intensive Smart Agrifood 
Chains (DISAC) 

160 

LWV20.348 Kleurrijke belichting 376 376 PPS-t 
T&U 

ger. PPS-t PSG 

LWV20.255 Harvest cauliflower and 
cabbage like crops 

380 

LWV20.098 Implementation of sector-wide 
fast photonic decision support 
systems for authentication of 
oils and fats 

150 

TOTAAL 7.759 5.561 
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ST2 Biotechnologie en Veredeling 

Voor deze MMIP zijn 24 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 16 te honoreren en 1 op de reservelijst te 

zetten. Bij de 16 zitten er 6 waarbij de cofinanciering 30% is, waaronder 4 voorstellen die vallen onder Groene 

Veredeling.  

3 van de 24 voorstellen hadden betrekking op dierlijke sectoren. Dit bleek lastig te beoordelen door de 

commissie. Daarom zijn 2 van de projecten voorgelegd aan LNV en aan TKI A&F voor een oordeel op 

relevantie/belang voor de agenda. In beide gevallen was het oordeel van de referenten positief. Het voorstel is 

daarom om ze mee te nemen bij de te honoreren projecten.  

Toelichting: 

- 20.305: prima voorstel. Met name onder de indruk van het gegeven dat met GCN (en de EU counterpart) aan

boord werk kan worden gemaakt van het behoud van genetische bronnen – en daarmee van biodiversiteit.

Spillover naar andere diersoorten te verwachten!

- 20.025: prima voorstel. Dit is tevens een van de uiterst schaarse voorstellen (met 50% cofin) om minder

proefdieren te gebruiken. Testen in silico zijn altijd beter, maar die laten gaten vallen. In organoids neem je

veel meer effecten mee. Ook van groot belang voor food safety en feed-related pathogenen!

- Beide projecten zijn uitstekend. Relevant en goed opgezet. Impact verzekerd als ze inderdaad de beoogde

resultaten opleveren.

Het lijkt verstandig de volgende keer de reviewcommissie te verbreden (NB nu al 8 reviewers) of de dierlijke 

sectoren apart te laten beoordelen. 
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Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmer-
kingen 

LWV20.112 Application of sequence-based multi-allelic 
markers in genetics and breeding of 
polyploids 

1.152 1.152 WR-cap.   

LWV20.232 Identifying and characterizing Verticillium 
resistance in potato 

542 542 WR-cap.   

LWV20.105 Integrated research program towards 
sustainable resistance against the 
Tospovirus-thrips pathosystem in crops 

831 831 PPS-t 
T&U 

  

LWV20.239 Durable resistance to early blight disease 
in potato 

480 480 WR-cap.   

LWV20.157 Groene Veredeling – Introgression of 
thrips resistance in leek 

310 310 WR-cap. GV 

LWV20.335 Phenotyping 4 Profit - for disease 
resistance in plants 

1.208 1.208 WR-cap.   

LWV20.085 Genetics Assisted Assembly of Complex 
Genomes 

540 540 WR-cap.   

LWV20.054 Accelerating genomic prediction in 
Breed4food 

2.544 2.544 WR-cap.   

LWV20.316 Landelijk Centrum voor Biotoetsen (C4B) 343 343 PPS-t 
T&U 

  

LWV20.265 Beheersing van vruchtboomkanker in de 
biologische en gangbare teelt van appel 
middels veredelingsonderzoek. 

429 429 WR-cap. GV 

LWV20.156 Genomics and bioinformatics tools for 
temperature-insensitive and sustainable 
cauliflower production 

660 660 PPS-t 
T&U 

  

LWV20.305 Innovations in Reproductive and 
Cryopreservation Technologies in Pigs and 
Cattle 

300 300 WR-cap. relevant 

LWV20.004 Pangenome architecture and 
differentiation of agronomical traits in the 
Capsicum clade 

594 
  

reserve 

LWV20.127 Breeding for nitrogen use efficiency in 
cabbage under organic and low input 
conditions (BreNueCa). 

908 908 WR-cap. GV (deel bij 
WU) 

LWV20.323 Perspectief voor de biologische perenteelt 
in Nederland met nieuwe, schurftresistente 
rassen 

400 400 WR-cap. GV 

LWV20.019 Combatting the Phytophthora – Pepper 
interaction 

768 
  

  

LWV20.374 Tulipomics: Generation of a high quality 
and annotated  tulip genome for efficient  
breeding 

714 
  

  

LWV20.209 From Sweet to Valuable 400 400 PPS-t 
T&U 

ger. PPS-t 
PSG 

LWV20.018 Revealing the Reactions of Rosaceae to 
Botrytis cinerea 

1.330 
  

  

LWV20.058 Breeding of hemp for improved seed yield 
and nutritional value 

464 
  

  

LWV20.025 Organoids as a research tool in animal 
breeding and nutrition 

250 250 WR-cap. relevant 

LWV20.087 Mushroom breeding for flavour 692 
  

  
LWV20.228 Medicinale Cannabis Teelt voor 

Inhoudsstoffen 
800 

  
  

LWV20.352 De toekomst van de 
sierteeltveredelingssector. 
Organisatievormen voor research 

150 
  

  

 
TOTAAL 16.809 11.297 
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INT Internationalisering 

Voor het onderwerp Internationalisering zijn 5 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt 2 projecten te 

honoreren. Voorts wordt geadviseerd te kijken of het onderwerp Vertical Farming onder één van de missies 

een plek kan krijgen. Vanwege de nationale focus past dit project niet goed bij Internationalisering. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget 

totaal  (k€) 

Hono-
reren 
(max.) 

(k€) 

Finan-
ciering 

Evt. 
opmerkingen 

LWV20.242 Smart technology for soybean 
production 

660 660 WR-cap. 

LWV20.182 Climate resilient agri sourcing in Africa 780 780 WR-cap. 
LWV20.181 Taking Vertical Farming to Higher 

Levels 
420 begroting sluit 

niet, nagaan of 
dit onderwerp 
beter onder één 
van de missies 
past. 

LWV20.276 Resilient and sustainable fresh export 
supply chain from Mexico to The 
Netherlands 

170 

LWV20.202 Breeding West Africa 303 
TOTAAL 2.333 1.440 
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10 november 2020 

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 

T.a.v. Minister C. Schouten

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Onderwerp: Advies Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen m.b.t. de 

PPS-call 2020   

Contactpersoon:  TKI A&F en T&U 

Geachte mevrouw Schouten, 

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid geven de topsectoren Agri & 

Food (A&F), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water & Maritiem (W&M), in nauwe 

samenspraak met de departementen LNV, I&W, VWS en EZK, bedrijfsleven, kennisinstellingen, 

regionale overheden en waterschappen, invulling aan de gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda 

voor het thema Landbouw, Water en Voedsel (KIA LWV). Daarmee werken we op de zes missies en 

sleuteltechnologieën aan de belangrijke innovaties voor de toekomst, zowel voor het benutten van 

de economische kansen van de missies als het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. 

Voor het vraaggestuurd programmeren van toegepast onderzoek vragen de topsectoren voorstellen 

voor Publiek Private Samenwerking (PPS) in een call. Met deze call wordt ruimte gegeven aan 

bedrijven om samen met kennisinstellingen en overheid met PPS-voorstellen te komen die aansluiten 

op de missies en/of sleuteltechnologieën uit de KIA LWV en die een antwoord moeten gegeven op 

één of meerdere van de kennis- en innovatieopgaven.  

De oproep van de topsectoren A&F en T&U heeft dit jaar 375 projectideeën opgeleverd met een 

totale budgetvraag van € 247 mln. publiek budget. Hiervan zijn er 196 uitgewerkt tot volledige 

voorstellen met een totale budgetvraag van € 119 mln. publiek budget. Na de beoordelingsprocedure 

stellen de topsectoren voor om 107 PPS-voorstellen te honoreren, met een publiek budget van in 

totaal € 70 mln. Dit betreft € 48 mln. WR-capaciteit, € 12 mln. PPS-toeslag van TKI Agri&Food, € 7 

mln. PPS-toeslag van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, € 2 mln. PPS-toeslag van TKI 

Deltatechnologie, € 0,5 mln. PPS-toeslag van TKI Watertechnologie en € 0,3 mln. van IenW. De 

cofinanciering van bedrijven en maatschappelijke organisaties is € 64 mln. 

Het aantal van 375 ingediende project ideeën was dit jaar bijna 40% hoger dan in 2019. De totale 

budgetvraag was bijna 34% hoger. Wij zien het als zeer positief dat er vanuit de topsectoren, 

ondanks de moeilijke omstandigheden door Covid-19, zoveel belangstelling is om te investeren in 

innovaties voor de toekomst.  

77b

5.1 tweede lid e











casussen. Dit om het overleg zo efficiënt mogelijk in te steken. Wij zijn zelf momenteel een

aantal lijnen uit aan het zetten om meer grip op de omvang van het probleem te krijgen.

Met vriendelijke groet,

@minlnv.nl
06

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 16 december 2020 22:47
Aan: @rabobank.nl' @rabobank.nl>;

@rabobank.nl' @rabobank.nl>; @nvb.nl' @nvb.nl>;
@nl.abnamro.com' @nl.abnamro.com>; )

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: Afspraken en verslag overleg over de financieringsproblematiek van PAS-melders

Besten,

Allereerst dank voor het prettige gesprek vanmiddag. In navolging hiervan treffen jullie
hieronder een overzicht van de gemaakte afspraken. Daarnaast is in de bijlage het verslag
opgenomen.

Afspraken:
- NVB stelt een overzicht van categorieën van bedrijven op, waarvan zij

financieringsproblemen voorzien;
- NVB verzamelt een aantal casussen uit de praktijk (welke verzoeken liggen voor).

 neemt hiervoor contact met  op om dit af te stemmen;
- DGS brengt in beeld hoe groot dit probleem eigenlijk is. Advies van  en

 is om hiervoor in gesprek met de ondernemers zelf te gaan.

Zelf ben ik vanaf morgen tot 4 januari met verlof. Mochten jullie naar aanleiding van dit

onderwerp en/of ons overleg aanvullende vragen hebben, stel ze gerust. Ik kom hier dan begin

januari zo snel mogelijk bij jullie op terug. Hetzelfde geldt uiteraard voor eventuele

opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

Tot slot, wens ik jullie allen prettige feestdagen en een gezond begin van 2021 toe!

Met vriendelijke groet,

..........................................
Programma Directoraat Generaal Stikstof
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-passage 0
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
M 06 
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..........................................

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

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

======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the personal

attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and delete it. You

are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly

prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, we cannot accept

responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the

content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in this email or its

attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 



Van: @rabobank.nl
Aan: ); @nl.abnamro.com; @rabobank.nl @nvb.nl
Cc:
Onderwerp: RE: 20210220 notulen vervolgoverleg financieringsproblematiek PAS-melders
Datum: woensdag 3 februari 2021 14:18:54
Bijlagen: image004.png

image001.png

Beste ,

Als aangegeven in ons gesprek hebben we dit intern besproken. Wij blijven vasthouden aan de
conclusie dat alleen op basis van een (geldige) vergunning we als bank deze klanten gaan en
willen financieren. Kort en bondig en even heel scherp gesteld, wij willen als bank niet
medeplichtig gemaakt worden aan wetsovertreding. Er is wetgeving welke als voorwaarde stelt
dat er een natuurvergunning nodig is. Daar hebben de ondernemers, maar ook de bank, aan te
voldoen. Zodoende zijn de drie opties niet werkbaar in onze opinie en wel onder meer om de
volgende, waarschijnlijk niet uitputtende, redenen. Bij optie 2 en 3 ondersteunt de overheid voor
het geval de extra ruimte van de melder toch ingetrokken of ingenomen wordt. Uiteraard als de
overheid voor die kosten opdraait levert dat de bank geen direct nadeel op (is alleen duur voor
de belastingbetaler). Echter hiermee worden de volgende en in ons gesprek genoemde
bezwaren niet echt weggenomen:
1. Er zullen handhavingsverzoeken zijn. Een rechter moet zich kort gezegd aan de wet houden en
die zal niet meegaand zijn met gedogen.
2. Daarnaast hebben wij ook heel milieubewuste agrarische ondernemers die de natuur een
warm hart toedragen. Die hebben vaak wel forse investeringen gedaan en moe(s)ten wel volgens
de regels handelen. Hoe leggen we dat aan deze groep ondernemers uit? M.a.w. de
rechtsgelijkheid kan hiermee in het geding zijn.
3. Provincies en andere decentrale overheden hebben eigen bevoegdheden. Hoe wil de centrale
overheid  dit goed en effectief gaan regelen?
4. Hoe kunnen we in deze maatschappelijke discussie een agrarische ondernemer financieren die
bij een N 2000 gebied is gesitueerd dat al zwaar (stikstof)overbelast is? De
vergunningsprocedure is er juist voor om te beoordelen of dit nog wel of niet kan en zo ja onder
welke voorwaarden. In jullie voorstellen wordt dit geheel ter zijde geschoven.

Tot zover. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten.

Hartelijke groeten,

Rabobank
Telefoon +31 6 

Bekijk hier mijn online visitekaartje
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Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 14:52
Aan: nl.abnamro.com' @nl.abnamro.com>; 

@rabobank.nl>; @rabobank.nl>;
@nvb.nl>

CC: @minlnv.nl>; )
< @minlnv.nl>; @rvo.nl>
Onderwerp: 20210220 notulen vervolgoverleg financieringsproblematiek PAS-melders
 
Beste    en 
 
Bijgaand de uitgewerkte notulen van ons overleg van vorige week woensdag. We spraken af om
in onze eigen organisaties te verkennen in hoeverre de geschetste sporen soelaas kunnen
bieden. Gezien de behandeling van de stikstofwet in de eerste kamer zit aan onze kant wel druk
om snel met elkaar helderheid over de richting te hebben. De vraagstukken rondom staatsteun
heb ik inmiddels via  uitgezet voor beide sporen. Wanneer zouden jullie
richting kunnen geven in hoeverre beide sporen, dan wel één van de sporen wat jullie betreft
kansrijk zijn om uit te werken?
 
Hartelijke groet, 
 
 

 
Programma Directoraat Generaal Stikstof
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-passage 0
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
www.aanpakstikstof.nl

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

======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the personal

attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and delete it. You

are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly

prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, we cannot accept

responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the

content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in this email or its

attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 

 



TER ADVISERING 

Aan  

de Secretaris-generaal 

de Directeur-generaal Agro 

BO LTO/NZO/Rabobank plannen melkveehouderij 

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

Auteur 

T 070 378  

@minlnv.nl

Datum 
17 maart 2021 

Kenmerk 
DGA-DAD / 21078750 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 
Donderdag 18 maart is er een vervolgoverleg met de bestuurders van LTO, 

Friesland Campina/NZO en Rabobank over de plannen voor de melkveehouderij in 

kader van stikstof (Coalitie Toekomst Melkveehouderij, CTM). 

Vanuit DAD zal  aanwezig zijn. 

Advies 
Het advies is om met elkaar de laatste stand van zaken te bespreken van de 

plannen van de sector en stil te staan bij actuele ontwikkelingen.  

Zie ook onder kernpunten. 

Kernpunten 
Er liggen geen formele zaken ter bespreking. Ook zijn er geen stukken 

geagendeerd. Maar de verwachte agendapunten voor het overleg zijn: 

• CTM-plan

• Uitspraak voorzieningenrechter Friesland

• Uitslag verkiezingen

CTM-plan 

De plannen van de sector liggen nu ter doorrekening bij de WUR. De verwachting 

is dat de resultaten hiervan half april beschikbaar komen. Tegelijk liggen ook de 

uitwerkingen van het LNV-traject ter doorrekening bij PBL/WUR. De inschatting is 

dat hier in de loop van april de resultaten komen. Dit is echter nog niet bevestigd 

door PBL.  

Er zal gekeken worden hoe hier synergie in te behalen valt, zodat de uitkomsten 

van beide doorrekeningen niet botsen. 

Eerder is gewisseld dat de partijen plannen hadden om voor de formatie naar 

buiten te gaan met een rapportage van de Rabobank wat de reductie van 30-50% 
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

 
Kenmerk 
DGA-DAD / 21078750 in 2030-2035 van de fosfaatrechten voor effect zal hebben op bedrijfsniveau. 

Gevraagd kan worden hoe het staat met deze plannen. 

 

Het is de bedoeling om de komende tijd op ambtelijk niveau alvast na te denken  

hoe een eventuele vervlechting van beide trajecten er uit zou kunnen zien, 

vooruitlopend op de uitkomsten van de doorrekeningen. Hierbij zal ook 

communicatie worden meegenomen. 

Er is al zowel op medewerkersniveau als op managementniveau informeel 

gesproken met LTO, FC, Rabobank. Hierin heeft LNV aangegeven behoefte te 

hebben om beter aangesloten te zijn op het CTM traject, is er afgesproken om 

tijdslijnen met elkaar uit te wisselen en ook de communicatie op elkaar af te 

stemmen. In het gesprek op managementniveau zijn ook al de eerste beelden 

over de rechterlijke uitspraak in Friesland gedeeld (zie ook hieronder). 

 

Uitspraak voorzieningenrechter 

Bij uitspraak van 11 maart 2021 heeft de rechtbank Noord Nederland, in reactie 

op een verzoek om voorlopige voorziening van de MOB, een natuurvergunning 

voor het wijzigen van een melkveehouderij vernietigd. 

Provincie Fryslân had deze vergunning verleend ten behoeve van uitbreiding van 

een melkveebedrijf (voor het bouwen van een nieuwe loopstal), omdat uit de 

AERIUS-berekening bleek dat het project ten opzichte van de referentiesituatie 

niet voor een toename aan stikstofdepositie zou leiden.  

In de uitspraak worden twijfels gesteld aan de emissiefactoren die af te leiden zijn 

uit Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Ook heeft de rechter uitspraken 

gedaan over beweiden en bemesten. 

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de provincie opnieuw dient te 

beslissen op de vergunningaanvraag, en binnen twee weken opnieuw een 

beslissing moet nemen op het handhavingsverzoek.  

 

Over de uitspraak is woensdag een goed overleg geweest met provincie Friesland, 

LTO, NAJK, IenW en LNV (DGS, DG Agro en WJZ). Hierbij werd duidelijk dat er 

een gedeeld beeld was over de uitspraak en de aandachtspunten die hier uit 

voortvloeien. Ook was er een gedeeld beeld over het belang om samen stappen te 

zetten. 

Belangrijkste aandachtspunt is de onderbouwing van de RAV factoren en het 

gebruik (incl. installatie) van de emissiearme systemen.  

Voor beweiden en bemesten is geconcludeerd dat wordt vast gehouden aan de 

eerdere lijn, zoals ook aangegeven door Commissie Remkes. 

Er zijn concrete afspraken gemaakt om gezamenlijk aan de slag te gaan met de 

benodigde onderbouwing van zowel de RAV factoren als het gebruik (incl. 

installatie) van de systemen. Ook zal er gekeken worden hoe om te gaan met 

eventuele onzekerheidsmarges. Volgende week zal er vervolgoverleg 

plaatsvinden. 

Volgende week zal ook duidelijk worden of provincie Friesland in hoger beroep 

gaat. 

 
Vanuit de sector zal met name de zorg uitgesproken wat dit zal beteken voor het 

innovatie spoor. Juist het CTM-plan rust op ammoniak reductie via innovatie. De 
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DGA-DAD / 21078750 emissiefactoren worden via een wetenschappelijk protocol vastgesteld, voordat 

een innovatief stalsysteem op de RAV-lijst geplaatst kan worden. Op dit moment 

is het niet duidelijk wat dit zal gaan betekenen. 

Aangegeven kan worden dat deze uitspraak niet betekend dat LNV de ambities op 

innovaties zal loslaten. En het is de wens van LNV om gezamenlijk met de partijen 

te zorgen voor de juiste onderbouwing om innovatie mogelijk te blijven houden.  

 

Uitslag verkiezingen 

De uitkomsten van de verkiezingen zullen bepalend zijn voor de toekomst van de 

landbouw en de aanpak van de stikstofproblematiek.  

Dus de partijen hebben aangegeven hier graag in het overleg met elkaar bij stil te 

willen staan. 
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Rechtsgebieden Verbintenissenrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Geen mededelingsplicht Rabobank voor risico op invoering fosfaatrechtenstelsel

In deze zaak vordert een melkveehouder dat Rabobank hem de schade vergoedt
die hij heeft geleden doordat de overheid, nadat de financieringsovereenkomst in
oktober 2014 was gesloten, een fosfaatrechtenstelsel heeft ingevoerd, waardoor hij
extra fosfaatrechten heeft moeten kopen. Volgens de melkveehouder had
Rabobank hem op het risico op het invoeren van dit stelsel (of een ander
productiebeperkend stelsel) moeten wijzen, en hem zelfs daarvoor moeten
waarschuwen.

De rechtbank wijst de vorderingen van de melkveehouder af. Op Rabobank rustte
geen mededelings- of waarschuwingsplicht op dit punt.

Een professionele melkveehouder moest in algemene zin voorzien dat de groei van
zijn eigen bedrijf zou kunnen oplopen tegen de grenzen die door het landelijk
fosfaatplafond zijn gegeven. Hij hoefde niet te voorzien dat na de contractsluiting in
oktober 2014 de wetgever binnen een half jaar (1 januari 2015 - 1 juni 2015) een
draai zou maken van 180 graden (van vol inzetten op groei van de melkveehouderij
naar het in gang zetten van de invoering van een fosfaatrechtenstelsel), maar dat
kon Rabobank ook niet voorzien. De omstandigheid dat Rabobank marktleider is
in de agrarische sector en veel financieringen verstrekt voor schaalvergroting,
betekent niet dat zij moest zien aankomen dat het fosfaatplafond zou worden
overschreden. Er zijn veel omstandigheden van invloed op het wel of niet
overschrijden van het plafond: in hoeverre boeren extra grond aankopen, extra
mest verwerken of bepaald voer gebruiken dat voor minder fosfaatuitstoot zorgt.
Op basis van de investeringen alleen kon de bank dus niet weten of het plafond wel
of niet in zicht zou komen.

Rabobank had dan ook niet meer kunnen doen dan meedelen dat als tijdens de
looptijd van de financiering het fosfaatplafond zou worden overschreden, de
overheid tot productiebeperkende maatregelen zou kunnen overgaan. Dat is echter
kennis die ook de melkveehouder had dan wel geacht mocht worden te hebben. In
ieder geval mocht Rabobank erop vertrouwen dat de melkveehouder die algemene
kennis had. Dergelijke algemeen bekende informatie hoeft niet te worden
meegedeeld, noch in het kader van het voorkomen van dwaling noch in het kader
van de bancaire zorgplicht. Voor dit algemeen bekende risico hoeft evenmin te
worden gewaarschuwd.
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COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaten mr. R.S.E.C. Moulen Janssen en mr. E.H.C. Verstraaten te Utrecht.

Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers c.s.] genoemd worden (mannelijk enkelvoud) en afzonderlijk:
de maatschap en vader, moeder en zoon [eisers c.s.] . Gedaagde zal Rabobank genoemd worden.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
de conclusie van antwoord
de conclusie van repliek
de conclusie van dupliek
de brief van de rechtbank van 4 november 2020 tot bepaling van een mondelinge behandeling
de akte overlegging nadere producties 27 tot en met 30 ingediend door [eisers c.s.]
de mondelinge behandeling van 10 februari 2021
de zittingsaantekeningen van de mondelinge behandeling
de brief van [eisers c.s.] van 23 februari 2021.

Ten slotte is bepaald dat vonnis zal worden gewezen.

Vader, moeder en zoon [eisers c.s.] exploiteren samen, via hun maatschap, een melkveebedrijf in
[vestigingsplaats] , Noord-Brabant. Vanaf 2012 was [eisers c.s.] bezig met zijn plan om de stal te
vernieuwen en de benodigde vergunningen daarvoor aan te vragen. Niet alleen was de oude
melkveestal aan vervanging toe, maar ook bood de aankomende afschaffing van het melkquotum
mogelijkheden tot uitbreiding. In 2014 hebben vader en moeder [eisers c.s.] - op basis van een
door de zoon opgesteld bedrijfsplan - een financieringsovereen-komst gesloten met Rabobank
voor een bedrag van € 1.175.000. Dit bedrag was bedoeld voor het bouwen van een nieuwe
ligboxenstal die plaats zou moeten bieden aan 199 melkkoeien, de aankoop van een mestscheider
en de aankoop van grond. Het aantal van 199 melkkoeien was een verdubbeling ten opzichte van
de capaciteit van de oude stal. De nieuwe stal is uiteindelijk in december 2015 gerealiseerd.

Op 1 april 2015 is het melkquotum afgeschaft. Op 1 januari 2018 heeft de wetgever een
fosfaatrechtenstelsel ingevoerd voor de melkveesector. [eisers c.s.] heeft op 5 januari 2018 voor
5.768 kg aan fosfaatrechten gekregen. Deze hoeveelheid was berekend op basis van de
hoeveelheid melkkoeien (111) en jongvee (114) die [eisers c.s.] op de peildatum 2 juli 2015 had.
[eisers c.s.] heeft tegen de toekenning van de fosfaatrechten bezwaar aangetekend bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft dat bezwaar afgewezen bij besluit
van 27 augustus 2019. [eisers c.s.] is hiervan in beroep gegaan bij het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven.

[eisers c.s.] stelt dat Rabobank hem vóór het aangaan van de financierings-overeenkomst in 2014
had moeten waarschuwen voor de mogelijke invoering van het fosfaatrechtenstelsel en de
gevolgen die dat zou hebben voor de rentabiliteit van de financiering. Doordat de fosfaatrechten
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zijn toegekend op basis van het aantal koeien dat hij op de peildatum 2 juli 2015 had, was het
niet mogelijk voor hem om te groeien naar het beoogde aantal van 199 melkkoeien zonder
aanvullende investeringen te doen in de vorm van aankoop van fosfaatrechten. Hij stelt dat hij de
financieringsovereenkomst met Rabobank nooit zou zijn aangegaan, als hij had geweten dat er
kort daarna een fosfaatrechtenstelsel of andere productiebeperkende maatregel zou worden
ingevoerd. Doordat Rabobank hem niet op dit risico heeft gewezen en hem daarvoor ook niet
heeft gewaarschuwd, heeft [eisers c.s.] nadeel dan wel schade geleden ter hoogte van in ieder
geval € 253.607, zijnde de kosten van de koeplaatsen die leeg zijn blijven staan nadat [eisers
c.s.] zijn schade heeft beperkt door fosfaatrechten bij te kopen. Juridisch gezien zegt hij dat de
financieringsovereenkomst tot stand gekomen is onder invloed van dwaling (artikelen 6:228 lid 1
sub b en 6:230 BW), dat Rabobank haar zorgplicht als bank niet is nagekomen en dat de
overeenkomst moet worden gewijzigd op grond van onvoorziene omstandigheden (artikelen
6:258 en 6:260 BW).

[eisers c.s.] vordert dat Rabobank hem een nader te bepalen bedrag betaalt (op te maken bij
staat) voor het nadeel dat hij heeft geleden door de dwaling of dat Rabobank hem een ander nog
te bepalen bedrag betaalt als schadevergoeding voor de schending van de zorgplicht. Ook vordert
[eisers c.s.] een voorschot (€ 253.623, te vermeerderen met wettelijke rente) op het nog nader te
bepalen bedrag aan compensatie of schadevergoeding. Verder vordert hij vergoeding van de door
hem gemaakte buitengerechtelijke kosten en proceskosten en de nog te maken nakosten,
vermeerderd met wettelijke rente.

Rabobank stelt zich op het standpunt dat [eisers c.s.] te laat is met zijn vordering. Volgens haar
had [eisers c.s.] eerder moeten klagen over de schending van de mededelingsplicht en de
zorgplicht, en zijn de vorderingen met betrekking tot de dwaling ook verjaard. Verder is zij van
mening dat zij geen mededelingsplicht of waarschuwingsplicht had. Ook betwist zij het causaal
verband, de hoogte van de schade en stelt zij dat [eisers c.s.] eigen schuld heeft aan zijn schade.

De rechtbank wijst de vorderingen van [eisers c.s.] af. Kort gezegd komt het oordeel van de
rechtbank erop neer dat op Rabobank geen verplichting rustte om [eisers c.s.] te wijzen op het
risico op invoering door de overheid van productiebeperkende maatregelen, en ook geen plicht
had om hem daarvoor te waarschuwen. Deze beslissing wordt hieronder nader toegelicht.

De kern van het geschil

In de kern gaat het geschil tussen partijen over het antwoord op de volgende vragen:

a. Wist Rabobank ten tijde van het afsluiten van de financieringsovereenkomst in 2014 meer dan
[eisers c.s.] over het bestaan van een risico op invoering door de overheid van
productiebeperkende maatregelen in de melkveesector (zoals het fosfaatrechtenstelsel dat
uiteindelijk in 2018 is ingevoerd, met als peildatum 2 juli 2015)?

b. Zo ja, was het voor Rabobank kenbaar of moest het voor haar kenbaar zijn dat zij daarover
meer wist dan [eisers c.s.] ? en

c. Zo ja, had Rabobank over dat risico ten tijde van het afsluiten van de
financieringsovereenkomst mededelingen moeten doen aan [eisers c.s.] , of [eisers c.s.] zelfs
daarvoor moeten waarschuwen?

Datum totstandkoming financieringsovereenkomst

Voor de beoordeling van deze geschilpunten is het als eerste van belang om vast te stellen op
welke datum de financieringsovereenkomst tussen partijen is gesloten. Daarover verschillen
partijen van mening. [eisers c.s.] stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst tot stand is

3 De beoordeling
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gekomen op 20 augustus 2014, omdat hij toen met de toenmalige accountmanager van Rabobank,
de heer [a] , de financieringsofferte heeft besproken, zij na afloop elkaar een hand hebben
gegeven en [a] heeft gezegd dat de financiering akkoord was. [eisers c.s.] zou daarna alleen nog
(vóór 6 november 2014) terugkomen op de rente die hij wilde hebben.

Volgens Rabobank is 23 oktober 2014 de datum van totstandkoming van de
financieringsovereenkomst, omdat op 20 augustus één van de essentialia (de hoogte van de
rente) nog moest worden bepaald. Op 23 oktober 2014 heeft [eisers c.s.] de rente aangekruist die
hij wilde hebben en de overeenkomst getekend. Op 20 augustus 2014 kan de accountmanager
volgens Rabobank niet al hebben toegezegd dat de financiering er zou komen; daar gaat de
Kredietcommissie over.

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod tot het sluiten van een
overeenkomst waarin alle essentiële kenmerken van die overeenkomst zijn opgenomen. Bij een
financieringsovereenkomst is één van die essentiële kenmerken de rente die over de financiering
moet worden betaald. Als de renteopties in de overeenkomst zijn beperkt tot een aantal
mogelijkheden, en het aan de wederpartij wordt overgelaten om daaruit een keuze te maken, is
het zo dat de hoogte van de verschuldigde rente pas vaststaat, als de wederpartij zijn keuze
heeft gemaakt. Dat is gebeurd op 23 oktober 2014, zodat die datum als datum van het afsluiten
van de financieringsovereenkomst moet worden aangemerkt. Dit betekent ook dat Rabobank tot
die datum de mogelijkheid had om – als zij daartoe verplicht zou zijn – mededelingen aan [eisers
c.s.] te doen over bepaalde risico’s of hem daarvoor te waarschuwen.

Vraag a) kennis Rabobank over toekomstige productiebeperkende maatregelen

Rabobank heeft niet betwist dat zij op de hoogte was van de afschaffing van het melkquotum per
1 april 2015, en dat de Staatssecretaris van Economische Zaken (hierna: de Staatssecretaris) in
2013 en 2014 plannen ontwikkelde om ervoor te zorgen dat ook na die afschaffing nog steeds zou
worden voldaan aan de Europese Nitraatrichtlijn1. Zij volgde het wetgevingsproces op dit punt op
de voet.

De rechtbank zegt nu eerst iets over de achtergrond van de Nitraatrichtlijn. Deze Europese
Richtlijn heeft tot doel om waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door
nitraten uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te
voorkomen (Artikel 1). Voor de melkveesector ging het dan met name om de beperking van de
hoeveelheid fosfaat uit mest die maximaal op de bodem zou mogen worden gebracht. Nederland
had van de Europese Commissie - in afwijking van de Richtlijn, wat “derogatie” wordt genoemd -
toestemming gekregen om fosfaat uit te stoten tot een maximumplafond van 172,9 miljoen kg per
jaar. Voor de melkveehouderij betekende dit dat de jaarlijkse fosfaatproductie niet boven de 84,9
miljoen kg mocht uitkomen2. Het was van groot belang voor Nederland om dat plafond niet te
overschrijden, omdat men anders weer terug zou vallen op het lagere maximumniveau dat de
Richtlijn voorschrijft.

In 2013 en 2014 heeft de Staatssecretaris daarom plannen ontwikkeld om overschrijding van het
plafond in de melkveesector te voorkomen. Om vast te stellen wat Rabobank wist over de plannen
van de Staatssecretaris, moeten de Kamerbrieven en wetsvoorstellen worden bestudeerd die de
Staatssecretaris voorafgaande aan totstandkoming van de financieringsovereenkomst met [eisers
c.s.] aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende
kamerstukken:

i. de Kamerbrief van 12 december 2013, vergaderjaar 2013-2014, 33037, nr. 80
ii. het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij, ingediend op 30 juni 20143: “Regels ten
behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij”, vergaderjaar 2013-2014,
33979, nr. 2 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting, nr. 3

de Kamerbrief van 3 oktober 2014, vergaderjaar 2014-2015, 33979, nr. 6.
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i. i) de Kamerbrief van 12 december 2013

In de Kamerbrief van 12 december 2013 kondigt de Staatssecretaris aan dat zij na afschaffing
van het melkquotum de groei van individuele melkveehouderijen wil toestaan

“op voorwaarde dat voldoende grond onder het bedrijf ligt om de extra fosfaatproductie die het gevolg is
van uitbreiding in zijn geheel te kunnen plaatsen, danwel dat de extra fosfaatproductie in zijn geheel
wordt verwerkt” (p. 6).

Zij zegt hierover verder:

“Ondernemers die willen groeien, kunnen kiezen uit twee strategieën: grondgebondenheid door
verwerving van extra grond of door extra mestverwerking. Of natuurlijk een combinatie van die twee.
Daarnaast kunnen ondernemers de fosfaatproductie beperken door het nemen van voermaatregelen.”
(p. 6)

en

“Om uitwerking te kunnen geven aan de voorwaarde dat groei van het bedrijf niet mag leiden tot extra
druk op de mestmarkt worden voor elk veehouderijbedrijf met melkvee de fosfaatproductie en het
fosfaatoverschot in 2013 vastgelegd als referentie. (…) Vervolgens zal, beginnend per 2015, aan het
einde van elk jaar de feitelijke fosfaatproductie worden vastgesteld en vergeleken met het
bedrijfsspecifieke referentieniveau van 2013. Ondernemers waar de fosfaatproductie is toegenomen ten
opzichte van de referentie moeten aantonen dat zij aan de aanvullende voorwaarde (grond of
verwerking) voldoen.”(p. 7)

De Staatssecretaris wilde dus een stelsel van grondgebondenheid en mestverwerking invoeren.
Zij wilde niet overgaan tot het invoeren van een stelsel van dierrechten, een productiebeperkende
maatregel, waarbij van de fosfaatquota wordt teruggerekend naar het aantal dieren dat maximaal
gehouden mag worden. Volgens haar zou dat “een enorme achterstand betekenen in de
concurrentiepositie op Europees niveau omdat die alleen zou gelden voor de Nederlandse ondernemers”.
Een dierrechtenstelsel zou ook niet nodig zijn, omdat uit een rapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving en Wageningen University & Research bleek dat ook in een situatie zonder
dierrechten de kaders van het mestbeleid zouden worden gerespecteerd en invoering van een
dierrechtenstelsel maar zou leiden tot een beperkte afname van de melkveestapel (p. 5 van nog
steeds de Kamerbrief). In dit rapport werd ook de verwachting uitgesproken dat de
fosfaatproductie in 2020 nog steeds onder het fosfaatplafond zou liggen, mede door de daling van
de fosfaatproductie door lagere fosfaatgehaltes in het voer (p. 7).

Verder zou de keten een aantal maatregelen nemen om zeker te stellen dat de productie binnen
de randvoorwaarden zou plaatsvinden (early warning systeem, aanscherping van de
fosfaatgehaltes in voer, en invoering van een Kringloopwijzer als managementinstrument) (p. 6).

Wel spreekt de Staatssecretaris uit:

“Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke fosfaatproductie in enig jaar het
plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde.” (p. 7)

ii) het Wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij

Op 30 juni 2014 heeft de Staatssecretaris het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij
ingediend. Hiermee wordt voorgesteld om de melkveehouderij te stimuleren om te groeien, en de
fosfaatproductie na afschaffing van het melkquotum te sturen met het (al in de brief van 12
december 2013 aangekondigde) stelsel van grondgebondenheid en mestverwerking.

Over de invoering van een stelsel van dierrechten zegt het kabinet in de Memorie van Toelichting
(p. 6):

“Het eerder aangehaalde rapport van PBL en Wagening-UR biedt vertrouwen dat in een situatie zonder
dierrechten de kaders van het mestbeleid worden gerespecteerd, omdat verwacht wordt dat de
voorziene groei van de melkproductie, door verhoogde efficiëntie per dier en door de effecten van het
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voerspoor, op termijn (2020) niet leidt tot toename van de fosfaatproductie. Daarom kiest het kabinet
nu niet voor invoering van dierrechten voor melkvee. Dat zou ook geen recht doen aan de zelfsturende
initiatieven die nu al lopen vanuit het bedrijfsleven.”

Het wetsvoorstel is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en in werking getreden op 1
januari 20154.

iii) de Kamerbrief van 3 oktober 2014

In deze Kamerbrief informeert de Staatssecretaris de Tweede Kamer over een onderzoek van
het Landbouw Economische Instituut (LEI) naar de mogelijke neveneffecten van het stelsel van
verantwoorde groei van de melkveehouderij voor de periode 2015–2020.

Dit instituut concludeert dat bij groei van de melkveehouderij de fosfaatproductie zal toenemen
ten opzichte van het niveau van 2013 (dat nog onder het plafond ligt), en wel tot 90 miljoen kg in
2020 zonder realisatie van de doelstellingen van het voerspoor, en tot 85 miljoen kg als die
doelstellingen wel gerealiseerd worden. Een en ander leidt tot een extra mestverwerkingsplicht
van respectievelijk 9 en 4 miljoen kg fosfaat.

De Staatssecretaris concludeert hieruit (p. 4):

“Ik zie in de ex ante evaluatie door het LEI de bevestiging dat het stelsel verantwoorde groei
melkveehouderij, zoals dit thans ter behandeling in uw Kamer ligt, het juiste instrument is om
economische ontwikkeling in de melkveehouderij mogelijk te maken en tegelijkertijd te borgen dat de
groei binnen de milieurandvoorwaarden kan plaatsvinden. Mocht echter uit monitoringgegevens blijken
dat door de groei van de melkveehouderij het nationale fosfaatproductieplafond wordt overschreden
waardoor Nederland niet langer voldoet aan de derogatie-voorwaarden zijn, zoals ik in de eerder
genoemde brief aan uw Kamer heb gemeld, productiebegrenzende maatregelen aan de orde. Daarbij ligt
de introductie van een stelsel van dierrechten voor de melkveehouderij het meest voor de hand. Groei
op individuele melkveebedrijven zal daarbij nog steeds mogelijk zijn, maar de totale melkveestapel wordt
begrensd. De uitwerking van de maatregel zal er op gericht zijn te voorkomen dat anticiperend gedrag
wordt beloond.”

Wat heeft Rabobank uit deze ontwikkelingen voorafgaande aan het totstandkoming van de
financieringsovereenkomst met [eisers c.s.] moeten opmaken?

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Rabobank uit deze ontwikkelingen in het parlement
moeten opmaken:

dat er door de overheid na afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 werd ingezet op
groei van de melkveehouderij in Nederland
dat de overheid ter behoud van de derogatie van de Europese Commissie een stelsel zou

invoeren van grondgebondenheid en mestverwerking dat - in combinatie met maatregelen die de
sector zelf zou nemen - naar alle verwachting voldoende zou zijn om het fosfaatplafond niet te
overschrijden
dat de fosfaatproductie zou worden gemonitord, en dat als het plafond zou worden

overschreden, er aanleiding zou kunnen zijn voor het invoeren van productiebegrenzende
maatregelen, zoals dierrechten
dat de invoering van een dergelijke maatregel niet wenselijk zou zijn in verband met de

concurrentiepositie van Nederland op Europees niveau en ook naar verwachting maar beperkt
effect zou sorteren.

Verdere kennis Rabobank over de invoering van productiebeperkende maatregelen

[eisers c.s.] heeft twee omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgens hem blijkt dat
Rabobank niet alleen op de hoogte was van de Kamerstukken, maar nog meer kennis had over
het risico op productiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij:

- de heer [B] van Rabobank gaf in 2017 in het kader van een deskundigenbijeenkomst in de Eerste
Kamer over de gewijzigde wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Wet
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Invoering stelsel van fosfaatrechten5 aan, dat de bank toen al een aantal jaar wist dat er iets in
het vat zat. Letterlijk zei hij (pagina 9):

”Ik werk nu bijna op de kop af vijf jaar bij de Rabobank en vanaf het begin was dit een groot onderwerp:
mest en mestafzet. Dat wist ook iedereen. Als u even googelt op "mest" bij vakblad Boerderij, dan vindt
u tientallen artikelen door de tijd heen. Iedereen had het dus kunnen weten, alleen niet wat de
referentiedatum is of wat de consequenties zijn. Maar dat wist helemaal niemand; er is geen categorie
die dat wel wist. Over de vraag in welke mate sprake was van pech, geluk of uitstel zal een
knelpuntencommissie een helder standpunt moeten innemen. Iedereen wist dat de fosfaat, de
mestverwerking, een issue was. Ik kijk ook even naar links, maar ik denk dat al wel tien jaar bekend is
dat er iets zou gebeuren.”

- Rabobank wist als marktleider van financiering in de agrarische sector, gegeven de investeringen
die zij deed in de schaalvergroting van de melkveehouderij, dat de emissie van afvalstoffen door
alle plafonds zou schieten, of had dit moeten weten.

De rechtbank is het niet met [eisers c.s.] eens dat hieruit volgt dat Rabobank meer wist over
komende maatregelen dan in het parlement is besproken. Dat blijkt niet uit de verklaring van de
heer [B] . De heer [B] verklaart alleen dat al 10 jaar (dus sinds 2007) bekend zou zijn “dat er iets
zou gaan gebeuren”. Voor zover hij daarmee doelt op productiebeperkende maatregelen, geldt dat
die mogelijkheid altijd boven de markt heeft gehangen. In de Kamerbrief van 12 december 2013
zegt de Staatssecretaris hierover:

“Tot nu toe zijn dierrechten de stok achter de deur geweest voor de ontwikkeling van
verwerkingscapaciteit. Het definitief vervallen van dierrechten is pas aan de orde op het moment dat we
weten dat we die stok achter de deur niet meer nodig hebben.” (p. 3)

Ook de omstandigheid dat Rabobank marktleider is in de agrarische sector en veel financieringen
verstrekt voor schaalvergroting, betekent niet dat zij moest zien aankomen dat het fosfaatplafond
zou worden overschreden. Zoals blijkt uit de Kamerstukken zijn er veel omstandigheden van
invloed op het wel of niet overschrijden van het plafond: in hoeverre boeren extra grond
aankopen, extra mest verwerken of bepaald voer gebruiken dat voor minder fosfaatuitstoot zorgt.
Op basis van de investeringen alleen kan de bank dus niet weten of het plafond wel of niet in zicht
komt.

Bovendien heeft de wetgever in wezen binnen een half jaar een draai gemaakt van 180 graden.
Op 1 januari 2015 (door invoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij) zette zij nog
vol in op groei van de melkveehouderij en ging zij ervan uit dat invoering van een stelsel van
grondgebondenheid en mestverwerking voldoende was om de fosfaatproductie onder het plafond
te houden. Een productiebeperkende maatregel was onwenselijk en niet effectief. Nog geen half
jaar later (op 1 juni 20156) constateerde de wetgever dat het plafond wel werd overschreden en
dat productiebeperkende maatregelen nodig waren, die vervolgens in 2018 (met als peildatum 2
juli 2015) zouden worden ingevoerd. Als de wetgever, die bij uitstek kan beschikken over actuele
informatie over de fosfaatproductie, al verrast was door de snelle dreigende overschrijding van het
fosfaatplafond, hoe had Rabobank hiervan dan op de hoogte kunnen zijn?

Wat wist [eisers c.s.] hierover?

Om te bepalen of Rabobank meer kennis over het risico op het invoeren van
productiebeperkende maatregelen had dan [eisers c.s.] is van belang om te bepalen wat [eisers
c.s.] hierover wist. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [eisers c.s.] verklaard dat hij wist dat
voor het melkquotum een systeem van verplichte mestverwerking en grondgebondenheid in de
plaats zou komen, waarbij voor wat betreft de grondgebondenheid geldt dat hij hiervan pas bij
het begin van de bouw van de nieuwe stal (september 2014) op de hoogte raakte. Hiervan
hoorde hij van vertegenwoordigers van veevoederbedrijven die om de 1,5 maand langskwamen.
Hij was niet op de hoogte van voorstellen om een fosfaatrechtenstelsel in te voeren, en hoorde
daar pas van op 3 juli 2015, de dag na de Kamerbrief waarin de keuze voor een
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fosfaatrechtenstelsel definitief gemaakt werd7. Hij las geen vakbladen, keek hooguit een enkele
keer op de website “Boerderij”, en was niet op de hoogte van het bestaan van zogenaamde
‘fosfaatcafé’s’ waarin boeren werden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de
fosfaatregelgeving.

Daarnaast wist [eisers c.s.] van het bestaan van het fosfaatplafond. Dat volgt uit zijn verklaring
tijdens de mondelinge behandeling dat als Rabobank had verteld over de mogelijke invoering van
een productiebeperkende maatregel, hij zo’n grote financiering niet had aangedurfd, omdat “de
mogelijke overschrijding van het fosfaatplafond (…) dan een te groot risico [is] om van 100 naar 200
koeien te gaan”.

Voor zover [eisers c.s.] niet op de hoogte was van de te verwachten gevolgen van
overschrijding van het fosfaatplafond, is de rechtbank van oordeel dat [eisers c.s.] als
professionele melkveehouder, in ieder geval op hoofdlijnen, bekend mag worden verondersteld
met het bestaan van de derogatie en de daaraan verbonden voorwaarden, alsmede met de
mestproblematiek die al jaren bestaat. Voor hem moet in algemene zin te voorzien zijn geweest
dat een ongeremde groei van de melkveestapel in Nederland tot problemen zou kunnen leiden
gezien de aan de derogatie verbonden voorwaarden. Daarmee kon hij ook in algemene zin
voorzien dat de groei van zijn eigen bedrijf zou kunnen oplopen tegen de grenzen die door het
landelijk fosfaatplafond zijn gegeven. De rechtbank volgt in zoverre het arrest van het gerechtshof
Den Haag van 31 oktober 2017

(ECLI:NL:GHDHA:2017:3067, r.o. 27).

Dat bij overschrijding van het fosfaatplafond ook - als uiterst middel - productiebeperkende
maatregelen tot de mogelijkheden zouden behoren, volgt hier logischerwijze uit. Het vóór
‘Bevrijdingsdag’ (zoals 1 april 2015, de dag waarop het melkquotum is afgeschaft, in de
melkveehouderij wordt aangeduid) geldende stelsel was in wezen ook een productiebeperkende
maatregel, maar dan via de hoeveelheid melk die mocht worden geproduceerd. Voor de varkens-
en pluimveesector gold een stelsel van varkens- en pluimveerechten8.

[eisers c.s.] stelt ook niet dat hij niet wist van de mogelijkheid van productiebeperkende
maatregelen in zijn algemeenheid, maar dat hij is overvallen door het feit dat de overheid al in
2015 tot (de aankondiging van) een dergelijke maatregel is overgegaan met (bij invoering van het
stelsel per 1 januari 2018) een peildatum die teruggreep tot in 2015 en een knelgevallenregeling
die hem geen compensatie bleek te bieden.

Maar dat wist Rabobank ook niet, en dat kon zij ook niet weten ten tijde van de contractsluiting.
In oktober 2014 was er namelijk alleen het plan van de overheid om melkveebedrijven te laten
groeien en overschrijding van het fosfaatplafond te voorkomen via grondgebondenheid en
mestverwerking. Productiebeperkende maatregelen werden weliswaar als stok achter de deur
gehouden, maar niet wenselijk en effectief geoordeeld.

Conclusie

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Rabobank in oktober 2014 niet meer wist over
eventuele toekomstige productiebeperkende maatregelen dan dat de overheid daartoe kon
overgaan bij dreigende overschrijding van het fosfaatplafond. Rabobank had dan ook niet meer
kunnen doen dan meedelen dat als tijdens de looptijd van de financiering het fosfaatplafond zou
worden overschreden, de overheid tot productiebeperkende maatregelen zou kunnen overgaan.
Dat is echter kennis die ook [eisers c.s.] had dan wel geacht moet worden te hebben gehad. In
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ieder geval mocht Rabobank erop vertrouwen dat [eisers c.s.] als professionele melkveehouder die
algemene kennis had. Dergelijke algemeen bekende informatie hoeft niet te worden meegedeeld,
noch in het kader van het voorkomen van dwaling noch in het kader van de zorgplicht. Voor dit
algemeen bekende risico hoeft evenmin te worden gewaarschuwd.

Dit betekent dat de vorderingen van [eisers c.s.] , die uitgaan van een mededelings- en
waarschuwingsplicht van Rabobank op dit punt, niet kunnen worden toegewezen. De rechtbank
zal Rabobank ook niet op grond van artikel 22 Rv bevelen om het kredietdossier van [eisers c.s.]
over te leggen, zoals [eisers c.s.] heeft verzocht. Nu er geen mededelings- en
waarschuwingsplicht van Rabobank was op dit punt, is de inhoud van dit kredietdossier niet
relevant. In het licht van het voorgaande komt de rechtbank evenmin toe aan de beoordeling van
het verweer van Rabobank dat [eisers c.s.] niet tijdig heeft geklaagd, en dat zijn vorderingen zijn
verjaard.

De rechtbank wijst ook het beroep op onvoorziene omstandigheden af. Ten eerste omdat [eisers
c.s.] geen wijziging of ontbinding van de overeenkomst heeft gevorderd. Ten tweede komt - gelet
op hetgeen hiervoor onder 3.17 en verder is overwogen - de omstandigheid dat na het sluiten van
de financieringsovereenkomst een productiebeperkende maatregel door de overheid is ingevoerd,
voor rekening van [eisers c.s.] als professionele melkveehouder.

Tot slot

De rechtbank wil ten slotte nog wel het volgende opmerken. Hoewel Rabobank ter zake van het
aangaan van de financiering in oktober 2014 geen verwijt te maken valt, vindt de rechtbank het
wel wrang voor [eisers c.s.] :

- dat hij een financiering is aangegaan in een periode dat groei van zijn bedrijf mogelijk was en
zelfs gestimuleerd werd door de overheid,

- terwijl de overheid kort nadien die groei heeft afgeremd en een productiebeperkende maatregel
heeft opgelegd met een peildatum in het verleden,

- zonder dat [eisers c.s.] in aanmerking kwam voor een knelgevallenregeling.

Daar kan de rechtbank echter in de verhouding tussen [eisers c.s.] en Rabobank geen verandering
in brengen.

Proceskosten en nakosten

[eisers c.s.] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van Rabobank worden begroot op:

- griffierecht € 4.131,00

- salaris advocaat 7.473,00 (3,0 punten × tarief € 2.491,00)

Totaal € 11.604,00

De gevorderde nakosten zijn ook toewijsbaar, en dat geldt ook voor de over de proceskosten en
nakosten gevorderde wettelijke rente.

De rechtbank

wijst de vorderingen af,

veroordeelt [eisers c.s.] in de proceskosten, aan de zijde van Rabobank tot op heden begroot op

4 De beslissing
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€ 11.604,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit
bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige
betaling,

veroordeelt [eisers c.s.] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris
advocaat, te vermeerderen, als [eisers c.s.] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis
heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een
bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,
en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de proceskosten en
de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de
voldoening,

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.K.J. van den Boom, mr. A.F. Hermans en mr. F.N. Jorritsma,
bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en is op 24 maart 2021 in het openbaar uitgesproken
door mr. A.F. Hermans in aanwezigheid van de rolgriffier.9

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33979, nr. 6, p. 2.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33979_wet_verantwoorde_groei

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33979_wet_verantwoorde_groei

Eerste Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 34295, B.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 979, nr. 96

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33979, nr 98

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 979, nr. 3, p. 3

type: WV (4208)







               
           

        
          

               
   

             
           

              
           

           
           

            
            

           
        
         

             
         

        
             

            

         
         
              

             
             
          

               
            

               
             

    

           
           

             
              

             
           

     
             
         

        

 
  

 

 

            
 

  

   



 
  

 

            
           

        
              

            
          

            
              

       

             
              
          

              
         

           
         

         

             
    

 

   













            
    

           
      

              
           

           
         

          
           

           
            

             
              

            
        

            
            

              
              

             
 

               
           

           
             

            
  

           
            

             
            
            

        

 
 

 

 
  

   



 
 

 

          
           

             
            

         
           

          
          

         
          

          
              

          
       

             
          

     

            
    

             
        

    
            

           
            
         

            
          

          
             

         
          

              
           

            
           

          
          

         

 
 

   



 

         
             

          
             
  

             
              

          
            

          
        

            
          

         
           

            
        

             
     

             
         

          
          

               
          

          
           

             
      

           
          

   

            
          

         
          

       

 
 

 

 
 

   



 
 

 

              
           

            
     

    
           

           
            
            

          
            

          
           
         

         
       

          
           
       
            

        
         

           
        

           
              

          
          

    

          
           

              
          
           

             
         

          
           
           

           
           

            
        

 
 

   



 
 

 

          
        

            
          
             
         

         
         

           

             
        

           
              
     

              
          

          
         

           
             

          
             
             
               

        

            
           

             
   

            
              
            

            
          

            
        

           

 
 

   



           
         
           

          
          

            
        

 
 

 

 
 

   



Van: Groenbeleggen @rvo.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 13:58 
Aan:  
Onderwerp: FW: Agrarisch Natuurbeheer 

Van: @rabobank.nl < @rabobank.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 09:13 
Aan: @rvo.nl> 
CC: Groenbeleggen < @rvo.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Hallo  

I.v.m. te nemen acties moet vóór 1-9 duidelijk zijn of verlengen wel of niet mogelijk is.
Begin volgende week even bellen? Ik heb niet echt voorkeur. Maandag na 10 uur, dinsdag en woensdag
bijna hele dag mogelijk wat mij betreft. Geef anders aan wat voor jullie uitkomt.

Met vriendelijke groet, 

 
Partner in Funding Desk 
Operations, Centrale Ondersteuning Zakelijk 

Rabobank Groepsorganisatie 
Telefoon +31 88  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:40 
Aan: @rabobank.nl> 
CC: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Hoi  

We hebben het al wel eens gehad over de mogelijkheid om de groenverklaringen met een jaar kunnen 
verlengen, omdat ook het programma verlengd wordt. Misschien goed om daar binnenkort nog een 
keer over te praten. 

Met vriendelijke groet, 
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Telefoon: (06)  

Van: @rabobank.nl @rabobank.nl> 
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 10:21 
Aan: @rvo.nl> 
CC: Groenbeleggen @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Hallo  

Dank voor de reactie. Het gaat bij Rabobank toch wel over honderden groenleningen voor agrarisch 
natuurbeheer. Op basis van jouw antwoord acht ik de kans zeer groot dat er op 01-01-2022 voor deze 
leningen geen groene grondslag meer is en dat deze leningen dus beëindigd moeten worden (c.q. de 
groenkorting vervalt). Voor een niet onaanzienlijk deel betekent dat mogelijk herfinanciering van groen 
naar grijs wat weer de nodige werkzaamheden voor de bank met zich meebrengt. Om die reden zullen 
we dan ook nu al aan de slag moeten met een actie daarvoor. Dat gaan we dan bij deze in gang zetten.  

Met vriendelijke groet, 

 
Partner in Funding Desk 
Operations, Centrale Ondersteuning Zakelijk 

Rabobank Groepsorganisatie 
Telefoon +31 88  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 08:22 
Aan: @rabobank.nl> 
CC: Groenbeleggen < @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Hallo  

Dank je voor deze update. Ik begrijp dat dit de plannen zijn. We kunnen het echter pas in de regeling 
verwerken als er zekerheid is en het Nationaal Strategisch plan is vastgesteld.  
Dit nog los van dat we nog moeten onderzoeken of ANLB in deze vorm nog wel in de regeling thuis 
hoort. 
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Met vriendelijke groet, 

 
 

Telefoon: (06)  

Van: @rabobank.nl @rabobank.nl> 
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 15:03 
Aan: Groenbeleggen @rvo.nl> 
CC: @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Goedemiddag  

Nog een aanvulling op mijn mail van maandag inzake Agrarisch Natuurbeheer. Ik krijg vanmiddag nog dit 
bericht van een collega uit Friesland: 

Ik heb vanochtend gebeld met de heer  (  
). Zoals het nu staat zal de huidige ANLB worden opgenomen in de GLB, dit 

gebeurt echter pas per 1-1-2023, terwijl de ANLB per 1-1-2022 komt te vervallen. De provincie 
heeft nu toegezegd de financiering van het project ANLB voor een jaar te zullen verlengen 
(m.a.w. de uitkering op de pakketten is door de prov. gegarandeerd voor een extra jaar). 

Misschien werpt dat nog extra licht op de zaak. 

Met vriendelijke groet, 

 
Partner in Funding Desk 
Operations, Centrale Ondersteuning Zakelijk 

Rabobank Groepsorganisatie 
Telefoon +31 88  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

Van: )  
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:57 
Aan: Groenbeleggen @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 
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Goedemiddag  

Nog even nagedacht over onderstaande. Er dreigt dan een gat te vallen voor ondernemers. Door aflopen 
Groenverklaring vervalt ook de Groenfinanciering en die moet dan geherfinancierd worden door de 
lokale Rabobanken. Wanneer er later wel weer een andere mogelijkheid ontstaat, moet je daarvoor 
weer alles opnieuw optuigen (niet alleen aanvrage nieuwe Groenverklaring, maar ook wederom 
herfinancieren).  

Aangezien je spreekt over verlenging van de huidige programmaperiode vraag ik me af of we het niet zo 
kunnen regelen als (volgens mij) in het verleden ook wel eens is gebeurd. Namelijk verlengen van de 
bestaande Groenverklaringen voor agrarisch natuurbeheer (onder de huidige Regeling Groenprojecten 
2016) voor dezelfde periode als de verlenging van de programmaperiode. Wanneer er nieuw 
programma voor agrarisch natuurbeheer komt, kan alsdan bepaald worden of daar weer op aangesloten 
wordt (wijziging op de gewijzigde regeling ☺) of dat de categorie definitief beëindigd wordt.  

Hoor graag je gedachten over mijn suggestie. Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 

 
Partner in Funding Desk 
Operations, Centrale Ondersteuning Zakelijk 

Rabobank Groepsorganisatie 
Telefoon +31 88  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

Van: Groenbeleggen < @rvo.nl> 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:23 
Aan: @rabobank.nl> 
Onderwerp: RE: Agrarisch Natuurbeheer 

Hallo  

Daar is nog geen zicht op. In die zin dat is besloten om in de komende wijziging geen categorie voor 
agrarisch natuurbeheer op te nemen, omdat we niet kunnen zeggen hoe die er uit moet zien.  
Ik heb begrepen (maar dat is al weer een paar manden geleden) dat de huidige programmaperiode 
verlengd is en dat er gewerkt wordt aan het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (NSP). Ik neem aan dat 
steeds duidelijker wordt hoe dat eruit gaat zien, maar het is voor ons nu niet mogelijk om daar al op 
vooruit te lopen. 

Met vriendelijke groet, 
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Telefoon: (06)  

Van: @rabobank.nl @rabobank.nl> 
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 11:23 
Aan: Groenbeleggen < @rvo.nl> 
Onderwerp: Agrarisch Natuurbeheer 

L.S.,

Is er wellicht al iets meer bekend wat er gebeurd met de categorie Agrarisch Natuurbeheer na 31-12-
2021? Een collega van mij sprak een voorzitter van een collectief voor Agrarisch Natuurbeheer en die 
schijnt gezegd te hebben dat er intussen zicht was op een nieuwe (subsidie)regeling voor Agrarisch 
Natuurbeheer.  

Met vriendelijke groet, 

 
Partner in Funding Desk 
Operations, Centrale Ondersteuning Zakelijk 

Rabobank Groepsorganisatie 
Telefoon +31 88  

Bekijk hier mijn online visitekaartje 

====================================================== 

Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer 

<#rbnl#1898i> 

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is 
sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, 
please advise us immediately and delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or 
taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Although we have 
taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, we cannot accept 
responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We exclude 
any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of 
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the information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently 
confirmed in writing. <#rbnl#1898i>  

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  

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



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



TER ADVISERING 

Aan  

 

Informeel verzoek Rabobank verlenging 

groenverklaringen agrarisch natuurbeheer 

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 

Auteur 
 

T 0 

@minlnv.nl

Datum 
2 september 2021 

Kenmerk 
DGNVLG /  21226881 

Kopie aan 
 (N&S) 

 (EIA) 

 (WJZ) 

 (N&S) 

 (N&S) 

Bijlage(n) 
3 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 
• De regeling Groenprojecten (hierna: de Regeling, bijlage 1) beschrijft welke

soorten projecten of investeringen van ondernemers met bovenwettelijke

milieuwinst in aanmerking komen voor een groenfinanciering van een bank

tegen een lagere rente. Aanvragen die positief worden beoordeeld door RVO,

krijgen een groenverklaring waarmee de ondernemer aanspraak maakt op een

groenfinanciering van een bank.

• De 55 reeds afgegeven groenverklaringen met een totaal projectvermogen

van € 286 153 992 binnen de categorieën voor agrarisch natuurbeheer aan

agrarische collectieven lopen af op 31 december 2021.

• Deze investeringen worden gefinancierd door de Rabobank (Rabo Groen

Bank). Begin juni 2021 deed de bank een informeel verzoek om de huidige

groenverklaringen voor agrarisch natuurbeheer met een jaar te verlengen tot

31 december 2022 (bijlage 2). De bank verlangt vóór 1 september 2021

antwoord zodat zij dit besluit tijdig kan verwerken in de bedrijfsvoering.

• PM rol IenW/LNV. IenW is verantwoordelijk voor de Regeling en de

groenverklaringen zijn afgegeven namens de staatssecretaris van IenW. IenW

is daarom gevraagd hoe de besluitvorming over een dergelijke verlenging

plaatsvindt. Daaruit zal blijken of LNV het besluit zelf kan nemen of dat het

IenW adviseert, alsook op welk niveau.

Advies 
• U kunt instemmen (met het advies om) het verzoek van de Rabobank af (te)

wijzen waardoor de contracten voor de reeds afgegeven groenverklaringen

binnen de categorie agrarisch natuurbeheer niet worden verlengd.

Kernpunten 
Gevolgen van geen verlenging 
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Pagina 2 van 3 

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 

Kenmerk 
DGNVLG /  21226881 • Als de groenverklaringen niet worden verlengd, vervallen de

groenfinancieringen. Dit betekent dat de groenfinancieringen (tegen een

hoger rentepercentage) moeten worden geherfinancierd door lokale

Rabobanken.

• De Rabobank geeft aan dat er naast administratieve lasten voor de Rabobank

er een gat dreigt te vallen voor ondernemers als deze hergefinancierde

leningen in de toekomst weer kunnen worden omgezet in een

groenfinanciering als de nieuwe Regeling weer een categorie voor ANLB bevat.

Dit scenario is echter niet van toepassing omdat de nieuwe Regeling geen

categorie voor ANLB voorziet en de ANLB-maatregel onder POP3+ (de

beleidsbasis voor groenverklaringen) eind 2022 afloopt. Tevens zouden er bij

afloop van de groenverklaringen hoe dan ook nieuwe groenverklaringen

moeten worden aangevraagd. Verlenging biedt dus 1 jaar meer profijt voor

begunstigden, maar aansluiting is niet mogelijk.

• Geen verlenging zou ertoe kunnen leiden dat belanghebbende boeren hun

bezwaar via de politiek of andere kanalen kenbaar maken.

Onderbouwing van advies tegen verlenging 
• Verlenging draagt beperkt bij aan het realiseren van het ANLB-beleid omdat

ANLB-projecten al voor (bijna) 100% worden gesubsidieerd door de ANLB-
maatregel onder POP3+.

• Er zijn signalen (vanuit de Rabobank) dat investeringen die met een

groenlening worden gefinancierd maar beperkt betrekking hebben op

agrarisch natuurbeheer omdat het ook andere bedrijfsinvesteringen

(bijvoorbeeld een nieuwe trekker) betreffen die niet alleen worden gebruikt

voor het agrarisch natuurbeheer. Dit leidt naast (beperkte) natuurwinst ook

tot economisch voordeel, terwijl de regeling is vormgegeven en onder het

toepasselijke staatssteunkader is genotificeerd als steun voor niet-productieve

investeringen. Een jurist van IenW deelt de analyse dat er geen ruimte is voor

subsidiering via een groenverklaring als het beheer al volledig via de ANLB-

maatregel wordt gesubsidieerd (bijlage 3). Een WJZ-collega onderkent het

risico op onrechtmatige staatssteun en adviseert daarom tegen verlenging.

• Belanghebbenden wisten bij het verkrijgen van de groenverklaringen dat deze
eind 2021 zouden aflopen en kunnen worden geacht hiermee rekening te
hebben gehouden.

Toelichting 
Gevolgen van wel verlenging 
• Verlenging van de groenverklaringen (alleen bestaande contracten) zorgt voor

een aansluiting met de beschikkingen voor de ANLB (Agrarisch Natuur- en

Landschapsbeheer)-maatregel die in het kader van POP3+ reeds zijn verlengd

tot 31 december 2022.

Staatssteunrisico 
• RVO schat in dat de introductie van de categorie voor ANLB binnen de

Regeling in de jaren ‘90 was bedoeld als extra beloning om boeren over de

streep te trekken om aan ANLB te doen, aanvullend op de

beheersverbintenissen t.b.v. ANLB die al voor 100% gesubsidieerd worden

door de ANLB-maatregel zelf. Volgens het staatssteunkader zou staatssteun

geen beloning moeten zijn maar een vergoeding voor gemaakte meerkosten.
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Directoraat-generaal Natuur, 
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Kenmerk 
DGNVLG /  21226881Gegeven de gekozen staatssteunrechtvaardiging voor de Regeling zou dit dan 

de kosten van concrete niet-productieve investeringen op individueel 

bedrijfsniveau moeten betreffen, die als zodanig te onderscheiden zijn van de 

langjarige beheersverbintenissen die in het kader van ANLB zijn afgesloten.   
• Binnen deze categorie heeft RVO groenverklaringen afgegeven aan agrarische

collectieven. Aangesloten agri-ondernemingen konden daarmee bij de

Rabobank een groenlening voor hun projecten aanvragen. Deze aanvragen

zijn beoordeeld door de Rabobank. Dit betekent dat de overheid geen zicht

heeft op wat er wordt gefinancierd op project- en bedrijfsniveau, ondanks dat

het haar verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de Regeling ook in

de praktijk correct wordt uitgevoerd.

• Het financiële risico voor het verlengen van de groenverklaringen is beperkt

tot maximaal ongeveer € 400 0001 aan additionele onrechtmatige staatssteun

(excl. rente). Aangezien enkele honderden agrariërs met deze

groenverklaringen een lening hebben gekregen is het bedrag per boer

beperkt.

• In het geval dat een onnauwkeurigheid wordt geconstateerd door de Europese

Commissie, wordt de Staat verplicht de onrechtmatige steun terug te

vorderen met rente.

Herziening van de Regeling 
• De herziening van de Regeling gaat in april 2022 in. Een categorie voor

agrarisch natuurbeheer is niet voorzien. Daarvoor is van belang dat het

Nationaal Strategisch Plan is vastgesteld voor de GLB-periode vanaf 1 januari

2023. De komende periode zal worden onderzocht of opname van een

categorie voor agrarisch natuurbeheer in deze of andere vorm in de Regeling

toegevoegde waarde heeft en kan worden uitgevoerd.

Bijlages 
• Informatie over de (herziening van de) Regeling

• Verzoek van de Rabobank

• Analyse staatssteun IenW

1 Berekening financiele risico € 400 000: € 286 mln projectvermogen X 0,03 (ca 3% 

staatsteun) = € 8,6 mln. 8,6 / 10 (want 1 jaar ipv 10 jaar) = € 860 000. Ervan uitgaande 

dat voor 50% van het projectvermogen daadwerkelijk leningen worden aangegaan, is er 

voor ca € 400 000 aan mogelijk onrechtmatige staatssteun. Zie 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-169.html voor de meer informatie over 

de wijze waarop de steun als percentage van het projectvermogen wordt berekend in het 

kader van de Regeling groenprojecten 2016 (Beleidsregel berekening steunpercentage). 
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10 november 2021 

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
T.a.v. Minister C. Schouten
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Onderwerp: Advies topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & 
Maritiem m.b.t. de PPS-call 2021 KIA LWV 

Contactpersoon:  TKI A&F en T&U 

Geachte mevrouw Schouten, 

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid geven de topsectoren Agri & 
Food (A&F), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water & Maritiem (W&M), in nauwe 
samenspraak met de departementen LNV, I&W, VWS en EZK, bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
onderwijs, regionale overheden en waterschappen, invulling aan de gezamenlijke Kennis- en 
Innovatieagenda voor het thema Landbouw, Water en Voedsel (KIA LWV). Daarmee werken we op 
de zes missies en sleuteltechnologieën aan de belangrijke innovaties voor de toekomst, zowel voor 
het benutten van de economische kansen van de missies als het oplossen van de maatschappelijke 
uitdagingen. 

Voor het vraaggestuurd programmeren van toegepast onderzoek vragen de topsectoren voorstellen 
voor Publiek Private Samenwerking (PPS) in een call. Met deze call wordt ruimte gegeven aan 
bedrijven om samen met kennisinstellingen en overheid met PPS-voorstellen te komen die aansluiten 
op de missies en/of sleuteltechnologieën uit de KIA LWV en die een antwoord moeten gegeven op 
één of meerdere van de kennis- en innovatieopgaven.  

Het proces van indienen en selectie bestond uit twee afzonderlijke fasen. Op 16 mei zijn 282 
projectideeën ingediend met een totale budgetvraag van 178 mln. euro publiek budget. Hiervan zijn 
er 147 uitgewerkt tot volledige projectvoorstellen die op 14 september zijn ingediend met een 
budgetvraag van totaal € 79 mln. euro. De projecten zijn beoordeeld door in totaal 21 
reviewcommissies.  

Op basis van de beoordeling stellen de topsectoren voor in totaal 98 projecten te honoreren met een 
publiek budget van in totaal 53 mln. euro. Dit betreft bijna 18 mln. euro Wageningen Research-
capaciteit, 20 mln. euro PPS-toeslag van TKI Agri&Food, 9 mln. euro PPS-toeslag van TKI Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen, 1 mln. euro PPS-toeslag van TKI Deltatechnologie, 1 mln. euro PPS-toeslag van 
TKI Watertechnologie, 2,3 mln. van TKI Life Science and Health, 0,8 mln. van TKI Bio-Based Economy 
en 1,5 mln. euro van IenW. In 83 projectvoorstellen dragen bedrijven en andere organisaties 50% bij 
in de projectkosten. In 15 projectvoorstellen is een beroep gedaan op de cofinancieringsvariant van 
30%. De totale cofinanciering is ongeveer 50 mln. euro.  
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Advies PPS-call 2021 Landbouw, Water, Voedsel 
3 november 2021 

Samenvatting 
De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben in 2019 een 
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda (KIA LWV) opgesteld waarin zij weergeven hoe zij de bij de missies 
behorende kennis- en innovatieopgaven oppakken in de jaren 2020-2023. Om de vraagsturing van het 
bedrijfsleven te faciliteren doen de topsectoren jaarlijks een oproep voor Publiek Private 
Samenwerkingsinitiatieven (PPS-en). In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of 
meerdere kennis- en innovatieopgaven. De focus voor de call was gericht op de missies onder het thema 
Landbouw, Water, Voedsel. De missies zijn uitgangspunt voor de topsectoren A&F, T&U en W&M. Per 
missie/MMIP zijn voor de call 2021 prioriteiten voor nieuw onderzoek benoemd. 

Procedure en beoordeling 
Het proces van indienen en selectie bestond uit twee afzonderlijke fasen: 
1. Indienen van een project- of programma-idee
2. Indienen van een volledig project- of programmavoorstel.

Op 16 mei zijn 282 projectideeën ingediend met een totale budgetvraag van 178 mln. publiek budget, waarvan 
ca. 61 mln. euro voor 2022. De meeste projectideeën zijn ingediend bij missie A en D en relatief weinig 
projectideeën bij missie F. De projectideeën zijn beoordeeld door 18 programmateams/MMIP-teams. 39 % van 
de ingediende projectideeën heeft een positief advies gekregen, 46% een neutraal advies en 15% een negatief 
advies op het projectidee. 

In totaal zijn op 14 september 147 volledige projectvoorstellen ingediend met een budgetvraag van totaal € 79 
mln. euro. Het gevraagde budget 2022 is 18 mln. euro.  
De projecten zijn beoordeeld door in totaal 21 reviewcommissies. Hierbij is de volgende aanpak gevolgd:  
- Voorzitterschap door vijf onafhankelijke voorzitters die niet scoren maar wel besluiten nemen indien

commissieleden niet tot een eensluidend advies komen;
- Per commissie een secretaris die verslag legt en de concept terugkoppeling opstelt;
- 6 à 8 leden per commissie samengesteld uit overheid, kennisinstellingen en

bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties;
- Commissieleden die betrokken zijn bij bepaalde projectvoorstellen scoren deze niet en verlaten de

vergadering bij de bespreking hiervan.
De commissies hebben in de periode van 28 september t/m 14 oktober vergaderd, allemaal online. Resultaat 
van de commissievergadering was een ranking. In de ranking staan bovenaan de projecten die hoog scoren en 
onderaan de laag scorende projecten. 

De positie van een voorstel in de ranking bepaalt voor een belangrijk deel de kans op honorering. Om te komen 
tot dit advies, is getracht in eerste instantie projecten met ruim de helft van het gevraagde projectbudget te 
honoreren, op voorwaarde dat zij aan alle voorwaarden voldoen, en op het criterium kwaliteit van het voorstel 
minimaal een 3 (voldoende) scoren. De TKI’s, LNV en IenW hebben vervolgens in onderling overleg aangegeven 
wie welk project kan/wil financieren.  

89b



2 

Advies 
Voorgesteld wordt in totaal 98 projecten te honoreren met een publiek budget van in totaal 53 mln. euro. Dit 
betreft bijna 18 mln. euro WR-capaciteit, 20 mln. euro PPS-toeslag van TKI Agri&Food, 9 mln. euro PPS-toeslag 
van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 1 mln. euro PPS-toeslag van TKI Deltatechnologie, 1 mln. euro PPS-
toeslag van TKI Watertechnologie, 2,3 mln. van TKI LSH, 0,8 mln. van TKI BBE en 1,5 mln. euro van IenW. Voor 
2022 is het totaal budget van de voor honorering voorgestelde projecten bijna 12 mln. euro waarvan 4 mln. 
euro WR-capaciteit en 8 mln. euro PPS-toeslag. Naar verwachting zullen de werkelijke budgetten in de 
projecten lager zijn. 

Analyse en evaluatie 
Het slagingspercentage in deze PPS-call is van projectidee tot gehonoreerd volledig voorstel 35%. Van de 
volledige voorstellen is het slagingspercentage 67%. Dit is iets hoger dan vorig jaar (resp. 32% en 61%). 
De verdeling van het budget en het aantal projecten over de missies laat duidelijke verschillen zien. Missie D  is 
de grootste, Missie A en de sleuteltechnologieën volgen daarna. Missie C omvat ook relatief veel projecten, dit 
is het domein van de samenwerking tussen de drie topsectoren. Missie B, E en Internationalisering hebben een 
beperkt aantal voorstellen.  

In 15 projectvoorstellen wordt een beroep gedaan op de cofinancieringsvariant van 30%. Dit betreft 
projectvoorstellen met een sterk maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog een beperkt direct belang van 
marktpartijen. Deze projecten bevinden zich in de MMIP’s A5, B, D1, D4, E, F en ST2. 
De samenwerking in crossovers lijkt steeds meer tot stand te komen. Dit betreft samenwerking in projecten 
maar ook tussen de TKI’s. Positief is dat de crossover met TKI LSH dit jaar echt invulling heeft gekregen en heeft 
geleid tot de financiering van vier projecten. Daarnaast wordt één project gefinancierd door TKI BBE. De 
samenwerking met TKI Chemie heeft geen invulling gekregen (hiervoor zijn geen projecten ingediend). 

Vervolg 
Het programmeringsadvies wordt, na besluitvorming binnen de topsectoren, ter informatie voorgelegd aan het 
themateam Landbouw, Water, Voedsel en de minister van LNV. De indieners van de projectvoorstellen worden 
begin november geïnformeerd over het resultaat voor hun eigen projectvoorstel. Indieners van projecten met 
een positief resultaat worden geadviseerd zo spoedig mogelijk te starten met het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Deadline voor het indienen van de overeenkomsten is 1 april 2022.  
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1. Oproep voor PPS-voorstellen

De KIA Landbouw, Water en Voedsel 
In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een 
aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel 
(LWV) zijn zes missies geformuleerd: 

A. Kringlooplandbouw
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld

De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën: ST1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-
Food en ST2 Biotechnologie en Veredeling. 
De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben in 2019 een 
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda (KIA LWV) opgesteld waarin zij hebben weergegeven hoe zij de bij de 
missies behorende kennis- en innovatieopgaven oppakken in de jaren 2020-2023.  
De KIA is in nauwe samenspraak met achterbannen opgesteld: departementen, bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarmee is deze agenda een breed 
gedragen document dat richting geeft aan het gezamenlijk kennis- en innovatiebeleid voor de komende jaren.  
Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Elk MMIP 
richt zich op specifieke kennis- en innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor de beide 
sleuteltechnologieën zijn MMIP’s opgesteld.  
Bij de uitvoering van de KIA is een belangrijke rol voorzien voor 14 programmateams en klankbordgroepen van 
de MMIP’s met brede vertegenwoordiging uit de hierboven genoemde achterbannen. Zij adviseren de TKI’s en 
de departementen over de te kiezen prioriteiten en over de bijdrage van projecten aan de realisatie van de KIA. 

Naast de KIA Landbouw, Water en Voedsel zijn er nog drie thematische kennis- en innovatie-agenda’s, een KIA 
Sleuteltechnologieën en een KIA Maatschappelijk verdienvermogen, die allemaal getrokken worden door 
andere topsectoren. De topsectoren streven naar samenwerking in crossover programma’s. In deze PPS-call 
wordt dan ook ingezet op gezamenlijke projecten met TKI Life Sciences and Health en TKI Chemie. 

Oproep voor PPS-voorstellen 
Om de verschillende partijen uit het veld in een open proces te betrekken bij de implementatie van de KIA 
doen de Topsectoren A&F, T&U en W&M een oproep voor Publiek Private samenwerkingsinitiatieven (PPS-en), 
te starten in 2022. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. 
Hierbij gaat het om met name toegepast onderzoek met zicht op valorisatie-activiteiten. Uitsluitend voorstellen 
die een bijdrage leveren aan de realisatie van de missies en/of sleuteltechnologieën van de KIA worden in 
behandeling genomen. In de aanvraag dient specifiek vermeld te worden wat deze bijdrage is. 
Per MMIP zijn prioriteiten benoemd, deze volgen uit de portfolio-analyses die door de verschillende 
programmateams zijn gemaakt. PPS-voorstellen die een belangrijke, goed onderbouwde bijdrage leveren aan 
de genoemde prioriteiten krijgen voorrang bij de honorering.  

Proces van indienen en beoordeling 
Het proces van indienen en selectie bestaat uit twee afzonderlijke fasen: 
1. Indienen van een PPS-idee
2. Indienen van een volledig PPS-voorstel.
Het is alleen mogelijk om een PPS-voorstel in te dienen wanneer ook een PPS-idee is ingediend.

Het idee voor een nieuwe PPS omvat een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, een heldere 
onderbouwing van de bijdrage aan een prioriteit of missie, de (voorziene) (private) partners, de beoogde 
kennisinstelling(en) en een schatting van het benodigde budget.  
De uiterlijke datum van indienen van een PPS-idee was 16 mei.  

De PPS-ideeën zijn beoordeeld door de programmateams op basis van de volgende criteria: 
1. Bijdrage aan de prioriteiten van de oproep
2. Bijdrage aan de KIA/missies en/of sleuteltechnologieën



5 

3. Leemte in het huidige portfolio

Op basis van de criteria zijn de projectideeën ingedeeld in drie categorieën: 1. Positief: het project scoort goed 
op de criteria, u wordt uitgenodigd om het project uit te werken zoals aangegeven in uw voorstel; 2. Neutraal: 
het project scoort matig op de criteria, u wordt geadviseerd om het voorstel bij evt. indiening substantieel te 
verbeteren; 3. Negatief: het project scoort laag op de criteria, u wordt geadviseerd om het project niet in te 
dienen. De adviezen zijn niet bindend.  

Volledige PPS-voorstellen 
De deadline voor indienen van een volledig projectvoorstel was 14 september 2021. Volledige PPS-voorstellen 
zijn getoetst door de TKI’s op voldoen aan de administratieve eisen zoals gebruik van het format, volledigheid 
en voldoende cofinanciering. De voorstellen zijn vervolgens inhoudelijk beoordeeld door 20 reviewcommissies 
bestaande uit de programmateams aangevuld met onafhankelijke deskundigen. De commissies zijn tripartite 
samengesteld met personen vanuit de overheid (LNV, IenW, VWS), kennisinstellingen en bedrijfsleven/ 
maatschappelijke organisaties. De commissies zijn voorgezeten door in totaal vijf onafhankelijke voorzitters. 
Per commissie zorgde een secretaris voor de verslaglegging en de teksten voor de terugkoppeling.  

De criteria voor beoordeling zijn: 
1. Bijdrage aan een prioritaire kennisvraag en aan het portfolio
2. Impact, bijdrage aan het bereiken van de doelen van KIA
3. Kwaliteit van het PPS-voorstel
4. Kwaliteit van het consortium
Op basis van de scores is per commissie een ranking opgesteld. Randvoorwaarde voor honorering is een
voldoende (score 3 op een schaal van 5) op criterium “Kwaliteit van het voorstel” en op de gemiddelde score
over de vier criteria.
De ranking per commissie is vervolgens voorgelegd aan de financiers. Gevraagd is de projecten op volgorde van
de ranking te financieren, waarbij het streven was per ranking de helft van het gevraagde budget te honoreren.
Evt. konden extra projecten toegevoegd worden.

De TKI’s en LNV hebben vervolgens een advies opgesteld voor inzet van de middelen. Het 
programmeringsadvies wordt voorgelegd aan de TKI-besturen voor besluitvorming. Daarna gaat het naar de 
topteams voor goedkeuring en vervolgens wordt ook het themateam Landbouw, Water, Voedsel en de 
minister van LNV geïnformeerd. Op basis van het besluit van de topteams wordt de minister van LNV 
geadviseerd over de inzet van WR-capaciteit. Tevens vindt besluitvorming binnen IenW plaats. 
De aanvrager krijgt na 1 november 2021 bericht en motivatie over de beoordeling. Tegen de uitspraak van de 
TKI’s over de beoordeling van het voorstel is geen beroep mogelijk. 

2. Budget en voorwaarden

Beschikbaar budget 
Op het moment dat de calltekst is uitgegaan was het beschikbare budget nog niet bekend, indicatief is 
aangegeven voor 2022 ruim 8 mln. bij WR (excl. BTW), 0,5 mln. TO2-capaciteit via IenW en 5 mln. PPS-toeslag, 
totaal 13,5 mln. voor 2022. Voor de hele projectperiode is dit ca. 51 mln. (excl. BTW). 

Inmiddels is duidelijk dat de beschikbare WR-capaciteit voor 2022 veel lager is, nl. ca. 3 mln. (excl. BTW).  
Vanuit de PPS-toeslag A&F en T&U is er ruimte om meer budget in te zetten. Echter dit gaat gepaard met 
onzekerheid omdat een deel van het budget in komende jaren nog aangevraagd moet worden (PPS-toeslag 
wordt ieder jaar aangevraagd). 
Eerder is afgesproken dat mochten er problemen ontstaan dat dan de PPS-en bij Wageningen Research 
“indalen” in de WR-capaciteit (zoals ook andersom PPS-toeslag soms omgezet wordt in WR-capaciteit, als er 
ruimte is). Voorgesteld wordt deze afspraak weer te maken. 
Daarnaast is extra budget beschikbaar via TKI LSH en TKI BBE. 
In voorliggend advies wordt voorgesteld bijna 12 mln. euro in te zetten in 2022 en 53 mln. in totaal over de 
hele projectperiode, waarmee we de bedragen uit de calltekst kunnen toekennen. 
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Publiek-private samenwerking 
De complexiteit van de opgaven in de KIA vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen bij het vinden en implementeren van oplossingen. Het uitgangspunt in deze oproep is 
daarom publiek-private samenwerking waarbij partijen uit het veld de kennisactiviteiten cofinancieren. 
Cofinanciering is belangrijk omdat dit uiting geeft aan betrokkenheid en een kader geeft voor samenwerking 
(wie betaalt bepaalt mede). Omdat er in de KIA ook sprake is van enkele opgaven met een sterk 
maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog beperkte private financieringsmogelijkheden worden verschillende 
varianten van cofinanciering onderscheiden. 
 

Varianten cofinanciering 
1. Standaard 50%: cofinanciering minimaal 50%, waarbij de helft van de cofinanciering afkomstig is van 

private organisaties (bedrijven, brancheorganisaties, stichtingen, ANBI’s). De cash-bijdrage in een PPS-
project dient minimaal 50% van de gevraagde publieke bijdrage te zijn. De resterende cofinanciering mag 
in kind zijn. 

2. Cofinanciering 30%: voor een aantal vooraf benoemde onderwerpen/prioriteiten die moeilijk 50%  privaat 
gefinancierd kunnen worden, kan worden volstaan met een cofinanciering van 30%, waarvan de helft van 
private partijen en de helft in cash. Deze variant kan alleen toegepast worden op de beschikbare WR-
capaciteit/TO2-bijdrage.  

 
In de tekst van de oproep is per prioriteit aangegeven welke financieringsvariant van toepassing is. Partijen die 
een beroep doen op de lagere cofinanciering krijgen bij de terugkoppeling van hun projectidee ook een reactie 
(wel of niet akkoord) op deze keuze.  
 

Eisen aan een PPS-voorstel 
• Een PPS-voorstel is gericht op industrieel (toegepast) onderzoek, eventueel aangevuld met valorisatie 

(experimentele) activiteiten zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een 
relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving. Een project met 
uitsluitend valorisatie-activiteiten is niet financierbaar via deze call (waar onderzoek centraal staat).  

• Het betreft precompetitief onderzoek waarvoor een bijdrage van de overheid legitiem is. 

• Een PPS-voorstel geeft duidelijk aan hoe de ontwikkelde kennis en innovaties worden verspreid naar 
relevante sectoren en andere partijen. Openbaarmaking van de resultaten is een voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor publieke financiering. 

• Het voorstel moet worden ingediend door een in Nederland gevestigd bedrijf, brancheorganisatie, ngo of 
publieke organisatie samen met een kennisinstelling. Minimaal twee bedrijven of organisaties moeten 
deelnemen in het project. De indiener van het project wordt in de indienfase beschouwd als de 
penvoerder, deze dient van een bedrijf of maatschappelijke organisatie te zijn. De projectleider bij de 
uitvoering/na de gunning zal veelal iemand van een kennisinstelling zijn.  

• De PPS-voorstellen hebben een maximale looptijd van vier jaar. Een minimale looptijd is er niet. 

• Voor zowel het PPS-idee als het PPS-voorstel moet het beschikbaar gestelde format volledig ingevuld 
worden.  

• De begroting moet sluitend zijn en goed onderbouwd te worden. Voor de begroting is een verplicht format 
beschikbaar. 
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Volledige projectvoorstellen  
In totaal zijn op 14 september 147 volledige projectvoorstellen ingediend met een budgetvraag van totaal bijna 
€ 79 mln. euro. Het gevraagde budget 2022 is 18 mln. euro. 33% van de budgetvraag betreft missie D Gezond 
en veilig voedsel. Ook de budgetvraag van missie A Kringlooplandbouw en de Sleuteltechnologieën is 
aanzienlijk (23 en 21%). 

Tabel 3 Aantal binnengekomen volledige PPS-voorstellen en gevraagd budget per Missie/MMIP 
Missie/ MMIP aantal 

ingediende 
projecten 

Gevraagd 
budget 
2022 (k€) 

Gevraagd 
budget 
totaal (k€) 

% van totaal 

A1 4          478  1.670 2% 

A2 13       1.398  5.381 7% 

A3A4 13       1.686  8.773 11% 

A5 4          582  2.245 3% 

Totaal A 34       4.143         18.069 23% 

Totaal B 7       1.009  4.110 5% 

Totaal C 11       1.415  5.312 7% 

D1 4          535  2.045 3% 

D2 20       1.966  7.783 10% 

D3 15       1.373  7.854 10% 

D4 12       1.669  8.616 11% 

Totaal D 51       5.543         26.297 33% 

Totaal E 7          898  4.406 6% 

Totaal F 2          471  1.701 2% 

ST1 10       1.727  6.167 8% 

ST2 19       2.305         10.265 13% 

Totaal ST 29 4032 16432 21% 

Internationaal 6          665  2.844 4% 

TOTAAL 147     18.177         79.170 100% 

Verloop van het reviewproces 
De voorstellen zijn direct na binnenkomst via de beoordelingsmodule aan de reviewcommissies beschikbaar 
gesteld voor beoordeling. Om het reviewproces te stroomlijnen is een notitie gemaakt waarin de verschillende 
rollen en activiteiten zijn uitgewerkt. De notitie is doorgesproken met de voorzitters en secretarissen van de 
commissies. Kern van de aanpak is: 
- Vijf onafhankelijke voorzitters die niet scoren maar wel besluiten nemen indien commissieleden niet tot

een eensluidend advies komen;
- Per commissie een secretaris die verslag legt en de concept terugkoppeling opstelt;
- 6 à 8 leden per commissie samengesteld uit overheid, kennisinstellingen en

bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties. De samenstelling van de commissies is goedgekeurd door de
TKI-voorzitters;

- Commissieleden scoren van te voren de projecten, tijdens de bespreking wordt een consensus-score
bepaald en de ranking opgesteld. De scores van de individuele commissieleden worden niet gedeeld,
alleen de uitkomst van de vergadering en de ranking wordt gedeeld;

- Commissieleden die betrokken zijn bij bepaalde projectvoorstellen scoren deze niet en verlaten de
vergadering bij de bespreking hiervan;

- Deelname aan de bespreking is essentieel, op basis van de discussie kan men de score aanpassen. Als men
niet aanwezig is wordt de score verwijderd indien deze sterk afwijkt en niet duidelijk is;

- Iedereen heeft van te voren een geheimhoudingsverklaring getekend. De geheimhouding betreft vooral de
bespreking en de uitkomst van de bespreking.
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De commissies hebben in de periode van 28 september t/m 14 oktober vergaderd, allemaal online. Per 
commissie is een standaard agenda en werkwijze gevolgd. Resultaat van de commissievergadering is een 
ranking met bovenaan de hoogst scorende projecten en onderaan de laagst scorende. Per project is een 
concept terugkoppeling geformuleerd. 

Opstellen Advies 
De scores van de reviewcommissies zijn niet zomaar onderling te vergelijken. Daarom is de volgende werkwijze 
gehanteerd: 
- De ranking van de commissies was het uitgangspunt (dus niet de absolute scores);
- Projecten die onvoldoende scoren als totaal of op kwaliteit van het voorstel komen niet voor honorering in

aanmerking;
- De bovenste helft van de ranking wordt voorgesteld voor honorering. Hierbij is getracht per commissie

ruim de helft van het gevraagde totaalbudget te honoreren;
- De TKI’s, LNV en IenW hebben vervolgens in onderling overleg aangegeven wie welk project kan/wil

financieren. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:
o Spreiding van de WR-capaciteit over de missies en sleuteltechnologieën (per MMIP/missie

minimaal 2 WR-projecten, m.u.v. missie F)
o Projecten met 30% cofinanciering worden gefinancierd met WR-capaciteit of TO2-bijdrage van

IenW
o Honoreren van de projecten met gereserveerde PPS-toeslag, mits voldoende score
o Verdelen van de resterende WR-capaciteit en PPS-toeslag A&F en T&U over de volgorde van de

ranking. Hierbij is ook gekeken naar de spreiding over de verschillende commissies en naar de
passendheid van een project bij een bepaalde topsector;

- In een aantal gevallen is gekeken of projecten gefinancierd kunnen worden vanuit een andere bron zoals
TKI BBE;

- Projecten die laag scoren in de ranking en/of niet voldoen aan de voorwaarden worden definitief niet
voorgesteld voor honorering.

Een aantal voor honorering voorgestelde projecten voldoet strikt genomen niet aan de voorwaarden. Dit 
betreft fouten in de begroting (zoals het niet opnemen van de in kind bijdrage bij de kosten), niet volledig rond 
zijn van de private financiering of te lage cofinanciering. Projecten die voor honorering worden voorgesteld 
krijgen bericht dat men de begroting dient aan te passen.  

4. Advies PPS-voorstellen

In tabel 4 staat een overzicht van de projecten die voorgesteld worden voor honorering. In de bijlage staan per 
Missie/MMIP de projectenlijsten, alsmede de toelichting op het advies. 
Voorgesteld wordt in totaal 98 projecten te honoreren met een publiek budget van in totaal 53 mln. euro.  
Het voorstel betreft bijna 18 mln. WR-capaciteit, 20 mln. PPS-toeslag van TKI Agri&Food, 9 mln. PPS-toeslag van 
TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, 1 mln. PPS-toeslag van TKI Deltatechnologie, 1 mln. PPS-toeslag van TKI 
Watertechnologie, 2,3 mln. PPS-toeslag van TKI LSH , 0,8 mln. van TKI BBE en 1,5 mln. euro van IenW. 
Voor 2022 is het totaal budget van de voor honorering voorgestelde projecten bijna 12 mln. euro waarvan 4 
mln. euro WR-capaciteit en 8 mln. euro PPS-toeslag. De WR-capaciteit ligt hoger dan het beschikbare budget 
van 3 mln. In de praktijk zal echter het beroep op de LWV-middelen dalen omdat begrotingen worden 
aangepast en/of projecten uiteindelijk niet rond komen omdat partners afhaken. 

Er worden geen projecten voorgesteld voor de reservelijst. 
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Tabel 4 Overzicht per missie/MMIP van voor honorering voorgestelde projecten en budget totaal en per 
financier 

Missie/ 
MMIP 

aantal 
projecten 
honoreren 

totaal budget 
gehon. (k€) 

WR-cap 
(k€) 

PPS-t 
A&F 
(k€) 

PPS-t 
T&U 
(k€) 

PPS-t 
DT 

(k€) 

PPS-t 
WT 
(k€) 

PPS-t 
LSH/BBE/ 
HTSM (k€) 

I&W 
bijdr. 
(k€) 

A1 3   1.070 670 400 

A2 9   3.501 480 680 2.341 

A3A4 8   5.370 920 4.450 

A5 2   1.575 1.575 

Totaal A 22          11.516 3.645 5.530 2.341 

Totaal B 4   2.526 1.376 340 810 

Totaal C 10   4.450 502 1.277 919 843 909 

D1 2   1.304 1.304 

D2 15   5.865 910 2.407 240 2.308 

D3 9   4.511 701 3.810 

D4 7   5.382 1.427 3.775 97 83 

Totaal D 33          17.061 4.342 9.992 240 97 83 2.308 

Totaal E 5   2.670 1.530 1.140 

Totaal F 2   1.701 542 799 360 

ST1 7   4.126 480 1.050 1.937 418 241 

ST2 12   7.655 4.337 310 3.008 

Totaal ST 19          11.781 4.817 1.360 4.945 418 241 

Internat. 3   1.259 899 360 

 -   

TOTAAL 98          52.963 17.652 19.639 8.805 896 926 3.536 1.510 
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5. Analyse en vervolgproces

Verdeling over de missies 
De verdeling van het budget en het aantal projecten over de missies laat duidelijke verschillen zien. Missie D  is 
de grootste, Missie A en de sleuteltechnologieën volgen daarna. Missie C omvat ook relatief veel projecten, dit 
is het domein van de samenwerking tussen de drie topsectoren. Missie B, E, F en Internationalisering hebben 
een beperkt aantal voorstellen.  

Het slagingspercentage in deze PPS-call is 35% van projectidee tot gehonoreerd volledig voorstel. Van de 
volledige voorstellen is het slagingspercentage 67%. Dit is iets hoger dan vorig jaar (resp. 32% en 61%). 
Bij het opstellen van het advies is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de te honoreren voorstellen 
over de commissies. Over het totaal wordt 67% van de PPS-voorstellen voorgesteld voor honorering, dat is ook 
67% van het gevraagde budget. Per missie zijn deze percentages redelijk vergelijkbaar, missie F scoort hoog, dit 
betreft echter maar 2 projecten.  

Tabel 5 Aantal ingediende projectvoorstellen, gevraagd publiek budget en percentages voorgesteld voor 
honorering 

Missie/ 
MMIP 

aantal 
ingediende 
projecten 

% proj. 
Gehon. 

Gevraagd 
budget 

totaal (k€) 

% tot. budget 
gehon. 

Totaal A 34 65% 18.069 64% 

Totaal B 7 57% 4.110 61% 

Totaal C 11 91% 5.312 84% 

Totaal D 51 65% 26.297 65% 

Totaal E 7 71% 4.406 61% 

Totaal F 2 100% 1.701 100% 

Totaal ST 29 66% 16.432 72% 

Internat. 6 50% 2.844 44% 

TOTAAL 147 67% 79.170 67% 

Cofinanciering 30% 
In 15 projectvoorstellen wordt een beroep gedaan op de cofinancieringsvariant van 30%. Dit betreft 
projectvoorstellen met een sterk maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog een beperkt direct belang van 
marktpartijen. Het gaat hierbij om de onderwerpen Biodiversiteit (MMIP A5), Agroforestry (missie B), 
Verdienmodellen/regeneratieve landbouw (MMIP D1), Voedselveiligheid (MMIP D4), Cariben (MMIP E2), 
Veilige delta (missie F), Groene Veredeling en veredeling kleine gewassen (MMIP ST2). Getoetst is of de 
voorstellen voldoende passen bij de prioriteiten waar deze lage financieringsvariant voor van toepassing is. 

Crossovers 
De KIA Landbouw, Water, Voedsel wordt ingevuld vanuit drie topsectoren. Gestreefd wordt naar inhoudelijke 
samenwerking tussen de topsectoren. Tussen Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn er vele 
crossovers op vrijwel alle missies. De samenwerking tussen A&F/T&U en WT en DT zit vooral in missie C en heel 
beperkt bij MMIP D4 en missie F. De inzet van TKI WT is vooral in missie C, de inzet van TKI DT in missie C en 
missie F.  
Naast de samenwerking binnen Landbouw, Water, Voedsel is ook samenwerking/financiering gezocht met TKI  
LSH en TKI Chemie. In de fase van projectideeën zijn 8 ideeën geïdentificeerd als mogelijke crossover met TKI 
LSH. 5 daarvan zijn ingediend als volledig voorstel, 4 daarvan zijn goed beoordeeld en worden door TKI LSH 
gefinancierd met een totale omvang van 2,3 mln. euro PPS-toeslag. Er zijn geen voorstellen ingediend samen 
met TKI Chemie. TKI BBE heeft toegezegd één project te financieren met een omvang van 0,8 mln. euro.  
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Evaluatie inhoudelijk 
Via het opstellen van prioriteiten per MMIP is geprobeerd inhoudelijke sturing te geven aan de in te dienen 
projecten. In de fase van de toetsing van de projectideeën is daar ook vooral op getoetst. 39% van de 
ingediende projectideeën heeft een positief advies gekregen omdat het paste bij de prioriteiten. Van de 
gehonoreerde volledige projectvoorstellen passen alle projecten bij de prioriteiten. Twee projectvoorstellen 
hebben geen prioriteit opgegeven, deze zijn niet gehonoreerd. Op 12 van de opengestelde prioriteiten zijn 
geen voorstellen binnen gekomen. Een inhoudelijke conclusie over de mate waarin de andere prioriteiten 
voldoende gevuld worden met projecten zal per programmateam worden getrokken.  

Evaluatie procedure en eisen 
Deze call is georganiseerd door vier TKI’s in samenwerking met LNV en IenW. Aangesloten is bij de eerder 
ontwikkelde aanpak van PPS-call vanuit A&F en T&U. De TKI’s DT en WT hebben ook in de organisatie inbreng 
geleverd via het mede opstellen van de calltekst, het inzetten van 2 voorzitters voor reviewcommissies en het 
meedenken over de programmeringsadvies. TKI LSH heeft meegedraaid in de beoordelingsprocedure. 

Evaluatie van de samenwerking dient nog plaats te vinden. Een paar zaken komen nu al naar voren: 
- Gestreefd is op alle onderdelen van de KIA een zelfde procedure te hanteren. Differentiatie en toespitsing

was mogelijk middels het onderscheiden van verschillende financieringsvarianten en middels het opstellen
van prioriteiten. Het is de vraag of dit voldoende is en of wellicht ander instrumentarium nodig is voor het
invullen van een aantal MMIP’s. Denk hierbij aan MMIP’s A5, D1 en de MMIP’s onder de missies E en F.
Binnen A5, D1 en missie F worden maar twee projecten gehonoreerd, een beperkte opbrengst voor deze
relatief zware procedure.

- De fase van projectideeën lijkt een belangrijke functie te hebben in het selectieproces. Van de 282
projectideeën zijn er uiteindelijk 147 uitgewerkt in volledige voorstellen en 98 gehonoreerd, een
slagingspercentage overall van 35%. 15 projectideeën hebben een negatief advies gekregen, 5 daarvan
hebben toch een projectvoorstel ingediend, geen van de 5 is gehonoreerd.

Vervolg 
Het programmeringsadvies wordt, na besluitvorming binnen de topsectoren, ter informatie voorgelegd aan het 
themateam Landbouw, Water, Voedsel en de minister van LNV. De indieners van de projectvoorstellen worden 
begin november geïnformeerd over het resultaat voor hun eigen projectvoorstel. Indieners van projecten met 
een positief advies worden geadviseerd zo spoedig mogelijk te starten met het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Deadline voor het indienen van de overeenkomsten is 1 april 2022. Van 
projecten die niet voor 1 april 2022 een getekende samenwerkingsovereenkomst overleggen, vervalt het 
budget. Om de contract onderhandelingen te versnellen is een model samenwerkingsovereenkomst 
beschikbaar via de website kia-landbouwwatervoedsel.nl 
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Bijlage Adviezen per programmateam 

A1 Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht 
Opvallend is het lage aantal ingediende projectvoorstellen van 4 ten opzichte van de 12 projectideeën die in 
het voorjaar werden ingediend. Deze 12 was al minder dan vorig jaar. Mogelijke verklaringen: 
- Veel neutrale terugkoppelingen op de projectideeën met veel suggesties tot verbetering. Een aantal

consortia hebben waarschijnlijk gedacht dit is te veel werk.
- Veel signalen dat het bevestigd krijgen van cofinanciering erg moeilijk was, waarschijnlijk o.a. door

onzekerheid samenhangend met corona.
- Er zijn ook andere calls en programma’s op hetzelfde thema, mogelijk ontstaat er steeds meer competitie.
- A1 heeft afgelopen jaren veel voorstellen gehad. Portfolio is aardig gevuld. Daarmee is wellicht ook het

aantal partijen/consortia dat iets wil doen met nutriënten uitgedund.
- Onzekerheid in beleid rondom landbouw, veehouderij en mest draagt niet bij aan investeringen van

private partijen. Wellicht mist toekomstperspectief.
Van de 4 projectvoorstellen scoren 3 voorstellen voldoende of hoger, met een cijfer 3 of hoger. Deze krijgen 
een positief advies om gehonoreerd te worden.  

Het projectvoorstel LWV21.161 scoort het hoogst, gevolgd door twee projecten die ongeveer gelijk in de 
ranking staan. Beide projecten en consortia hebben hun unieke waarde en mogelijk impact. 

LWV21.108 betreft een technisch onderzoek (nieuwe innovatie) rondom het recyclen van fosfaat uit afvalwater 
in prioriteit 1 (Terugwinnen nutriënten en verwaarden gerecyclede meststoffen). LWV21.163 is een mooi breed 
maatschappelijk project dat een goede aanvulling is op het huidige MMIP A1 portfolio. Het heeft aansluiting tot 
het grondgebonden aspect van prioriteit 2 (Sluiten voer-mest kringlopen in grondgebonden landbouw) en het 
reduceren van nutriëntenemissies is terug te vinden in prioriteit 3 (Minimale emissies bij 
nutriëntenkringlopen). 

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.161 Circular Fertilisers for Glasshouse Horticulture            330            330  WR-capaciteit 

LWV21.108 Recovery and Valorisation of Phosphorus compounds 
from Waste Water Streams using Magnetic Adsorption-
Desorption (MAD) 

           340            340  WR-capaciteit 

LWV21.163 Rendabele kringlooplandbouw in het veen            400            400  PPS-t A&F 

LWV21.069            600 

TOTAAL         1.670         1.070 
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A2 Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen 

In totaal zijn voor deze MMIP 13 voorstellen binnen gekomen. De bovenste 9 scoren goed tot voldoende. Op 
basis van het beschikbare budget worden de bovenste 8 voorgesteld voor honorering. LWV21.288 betreft 
gereserveerde PPS-toeslag, de kwaliteit van het voorstel is voldoende, daarom wordt dit voorstel voor 
honorering voorgesteld.  
De reviewcommissie heeft nog de volgende aanbevelingen: 
- Onderdeel van het format zou kunnen zijn hoe het aangevraagde onderzoek aansluit op reeds lopend of

eerder uitgevoerd onderzoek. Advies: Laat het consortium in een oplegger bij de volledige indiening
aangeven hoe het consortium is omgegaan met het commentaar van de reviewcommissie.

- Er zijn 25% minder voorstellen ingediend dan in vorige jaren. Goed om te analyseren of een negatief advies
in de pre-proposal fase leidt tot niet indienen van het volledige voorstel.

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.101 Paddenstoelen in de circulaire glastuinbouw            210            210  WR-capaciteit 

LWV21.256 Masterplan rupsen in de glastuinbouw            270            270  WR-capaciteit 

LWV21.029 Masterplan Verticillium            400            400  PPS-toeslag T&U 

LWV21.059 Bollen@Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt            720            720  PPS-toeslag T&U 

LWV21.056 Weerbare Bol            400            400  PPS-toeslag T&U 

LWV21.197 Grondige Aanpak Bodemplagen            680            680  PPS-toeslag A&F 

LWV21.121 Naar een standaard voor het meten van de 
microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis 
van hernieuwbare grondstoffen 

           448            448  PPS-toeslag T&U 

LWV21.019 Duurzame graszaadteelt in een duurzame 
akkerbouwrotatie 

           181            181  PPS-toeslag T&U 

LWV21.288 Ecosystem design for biological pest control on 
hairless tomato plants 

           192            192  PPS-toeslag T&U 

LWV21.106            600 

LWV21.076            440 

LWV21.258            340 

LWV21.031            500 

TOTAAL         5.381         3.501 
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A3 Hergebruik organische rest- en zijstromen/ A4 Eiwitvoorziening voor humane consumptie 
Voor deze MMIP’s zijn 13 voorstellen ingediend, 9 voor A3 en 4 voor A4. De voorstellen zijn door 2 
subcommissies beoordeeld.  
A3: In alle gevallen kwam de commissie, eventueel na enige discussie, tot een algemeen gedragen advies. De 
terugkoppeling is in overleg opgesteld. De commissie stelt voor de eerste vijf gerankte projecten te honoreren. 
A4: In alle gevallen kwam de commissie, eventueel na enige discussie, tot een algemeen gedragen advies. De 
terugkoppeling is in overleg opgesteld. De commissie stelt voor de eerste twee gerankte projecten te 
honoreren.  

Vanwege ruimte in het beschikbare budget wordt ook LWV21.158 voor gesteld voor honorering zodat in totaal 
8 projecten kunnen worden gehonoreerd.  

Nummer Titel Gevraagd budget 
totaal  (k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

A3 

LWV21.085 Circular Chelates and Ligands with Exceptional 
Affinities from Natural resources (CCLEAN) 

           705            705  PPS-toeslag A&F 

LWV21.015 Circular Home And personal care Rheology 
Modifiers (CHARM) 

           720            720  WR-capaciteit 

LWV21.039 Integrated sustainable processing of oil and 
functional protein from oilseeds (INTRINSIC) 

           880            880  PPS-toeslag A&F 

LWV21.192 Circular use of plastics in agriculture and 
horticulture 

           615            615  PPS-toeslag A&F 

LWV21.040 Chitinnovation: Sustainable chitin/chitosan 
production and innovative applications. 

           450            450  PPS-toeslag A&F 

LWV21.158            600      600  PPS-toeslag A&F 

LWV21.253            620 

LWV21.154            400 

LWV21.114            100 

A4 

LWV21.266 Water lentils as new sustainable protein crop 
Setting up a production chain from new crop to 
market 

           200            200  WR-capaciteit 

LWV21.047 Cellular proteins: a sustainable source of food 
proteins 

        1.200         1.200  PPS-t A&F 

LWV21.049         1.320 

LWV21.044            963 

TOTAAL         8.773         5.370 
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A5 Biodiversiteit in de kringlooplandbouw 

Voor dit MMIP zijn 4 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt de bovenste 2 projecten te honoreren. 
Dit betreft beide voorstellen met 30% cofinanciering. 

LWV21.022 moet nog flink aangepast worden om de aanpak passend te maken met de ambitie van het 
voorstel, onder andere door middel van een breder consortium en groter budget. Dit lijkt niet haalbaar op 
korte termijn, daarom wordt het project niet voorgesteld voor honorering. 

Voor LWV21.169 wordt inhoudelijk als minder goed beoordeeld, bovendien ontbreekt de private co-
financiering. 

Nummer Titel Gevraagd budget totaal  (k€) Honoreren (max.) (k€) Financiering 

LWV21.214 Carbon Farming in de Praktijk            665            665  WR-capaciteit/ 
cofi 30%  

LWV21.179 Boeren met Biodiversiteit            910            910  WR-capaciteit/ 
cofi 30%  

LWV21.022            250 

LWV21.169            420 

TOTAAL         2.245         1.575 

B1-B6 Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 

Voor deze missie zijn 7 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt 4 projecten te honoreren. De 
projecten LWV21.072 en LWV21.260 wordt gevraagd samen te werken aangezien het beide over agroforestry 
gaat. Hiervoor wordt maximaal 70% van het gevraagde budget toegekend. LWV21.046 is voorgesteld voor 
financiering door TKI BBE en toegekend. 

Nummer Titel Gevraagd budget 
totaal  (k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.072 Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en 
biodiversiteit 

           866            606  WR-capaciteit/ 
cofi 30%  

LWV21.046 Renewable pigments based upon carbohydrates 
and agro residues; Photonic pigments 

           810            810  PPS-t BBE  

LWV21.260 Ontwikkeling Business modellen Agroforestry         1.099            770  WR-capaciteit/ 
cofi 30%  

LWV21.227 Carbon Meter            340            340  PPS-t A&F 

LWV21.285            120 

LWV21.037            725 

LWV21.146            150 

TOTAAL         4.110         2.526 
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C1-C2 Klimaatbestendig landelijk gebied; Klimaatadaptieve land-en tuinbouwsystemen 

C3 Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied 

C4 Verbeteren waterkwaliteit 

Voor deze vier MMIP’s zijn 11 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 10 te honoreren. 

C1C2: hier vallen 2 voorstellen onder. Beide scoren goed, daarom wordt voorgesteld ze beide te honoreren. 

C3: hier vallen 3 voorstellen onder. Voorgesteld wordt ze alle drie te honoreren.  

C4: hier vallen 6 voorstellen onder. LWV21.010 past niet bij de prioriteiten, daarom wordt het niet voor 
honorering voorgesteld. De 5 voorstellen daarna worden voor honorering voorgesteld. LWV21.112 en 
LWF21.254 zijn crossovers van T&U en WT.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Hono-
reren 
(max.) (k€) 

Financiering 

C1C2 

LWV21.066 Campus Agrarisch Waterbeheer (CAW); 
'Watertransitie voor een klimaatbestendige en 
weerbare landbouw' 

           800            800  PPS-toeslag A&F/IenW 

LWV21.097 Waterwerk. Watersparende inzet van druppel- 
en subirrigatie in de akkerbouw (bij 
waterwingebieden) 

           477            477  PPS-toeslag A&F 

C3 

LWV21.223 Integrale Vergroening van Tuin en Openbare 
Ruimte 

           280            280  WR-capaciteit 

LWV21.251 Participatie en klimaatadaptatie in de 
Kennisregio aan Zee; samen met jongeren 
Nature Based Solutions uitwerken. 

           120            120  WR-capaciteit 

LWV21.080 CSI Trees: klimaatbomen met toekomst            137            137  IenW 

C4 

LWV21.010         1.004 

LWV21.112 Organische stof in recirculatiewater voor 
sturing microbiële diversiteit en functionaliteit 
(OSIRES) 

           800            800  PPS-t T&U/PPS-t WT  

LWV21.042 Slim monitoren van de waterkwaliteit in ruimte 
en tijd 

           102            102  WR-capaciteit 

LWV21.254 Grenswaarden Waterkwaliteit Glastuinbouw            465            465  PPS-t T&U/PPS-t WT  

LWV21.268 Van bron tot effect (B2E): Integrale aanpak van 
industriële probleemstoffen uit lozingen op het 
oppervlaktewater 

           497  497  PPS-t WT/IenW (fin. nog 
niet helemaal rond) 

LWV21.065 MEDALE (Medicine Degradation by Adaptive 
Laboratory Evolution) 

           630            630  IenW 

TOTAAL         5.312         4.308 
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D1 Waardecreatie en verdienvermogen 

De 11 ingediende projectideeën (waarvan 4 een positief advies en 6 een neutraal advies hebben 
gekregen) hebben geleid tot indiening van 4 projectvoorstellen. Van deze 4 voorstellen zijn 
uiteindelijk 2 voorstellen positief beoordeeld, waarvan 1 met een go-no go na 1 jaar. 

De commissie is kritisch over de kwaliteit van de ingediende voorstellen. Deze MMIP leent zich 
mogelijk niet zozeer voor een gedetailleerde onderzoeksopzet en exact te definiëren producten, 
maar het moet wel degelijk mogelijk zijn om de voorstellen een stuk concreter te maken: wat ga ik 
doen en wat wil ik bereiken. Dit kan ook als een meer procesmatige benadering nodig is (b.v. bij een 
sterkere bottom up benadering). 

Nummer Titel Gevraagd budget 
totaal  (k€) 

Honoreren (max.) 
(k€) 

Financiering 

LWV21.211 Verdien- en ontwikkelmodellen naar 
regeneratieve landbouw 

           840            840  WR-capaciteit / 
30% cofi  

LWV21.213 Slimme verdienmodellen in de akkerbouw            464            464  WR-capaciteit / 
30% cofi  

LWV21.124            164 

LWV21.074            577 

TOTAAL         2.045         1.304 
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D2 De consument, duurzame & gezonde voeding, in een groene leefomgeving 

Voor dit MMIP zijn 20 voorstellen ingediend. Gekozen is om deze in twee subcommissies te beoordelen; één 
commissie samen met TKI LSH en één commissie voor de rest. In de commissie met LSH zijn 8 voorstellen 
besproken, het voorstel is om er 5 van te honoreren, LSH zal 4 van deze 5 voorstellen financieren. (In de fase 
van projectideeën zijn er 8 ideeën geselecteerd voor mogelijke samenwerking met LSH, 5 zijn uiteindelijk 
ingediend als volledig voorstel, 4 hiervan worden voorgesteld voor honorering). 
In de andere subcommissie zijn 12 voorstellen besproken, grotendeels ingediend voor de zgn. “gereserveerde 
PPS-toeslag”, 9 hiervan scoorden goed en kunnen worden gehonoreerd. 1 voorstel kan ondergebracht worden 
in de WR-capaciteit, de andere twee voorstellen hadden een minder goede beoordeling. 
In totaal dus een score van 15 gehonoreerde projecten voor MMIP D2.  

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

D2a LSH en Groen 

LWV21.222 OPSCHALEN FUNCTIONEEL GROEN IN SOCIALE 
WONINGBOUW 

           400            400  WR-capaciteit 

LWV21.086 IMAGINE: Innovations for the manufacturing 
and marketing of fully personalised food 
products 

           613            613  PPS-toeslag LSH 

LWV21.165 healThy fAt, haPpy MIcRobiome (TAPIR)            870            870  PPS-toeslag LSH 

LWV21.160 It takes guts to BBB: Using sustainable omega-3 
rich oils to improve gut-brain health 

           800            800  PPS-toeslag LSH 

LWV21.143 Seaweed to slow down the aging of the 
vasculature: a nutritious approach to battle 
dementia and vascular aging 

25  25   PPS-toeslag LSH 

LWV21.259            170 

LWV21.242            720 

LWV21.082            252 

D2b rest 

LWV21.257 SHIFT-SALT            510            510  WR-capaciteit 

LWV21.170 Improving plant-based meat analogues by 
evaluating effects on human health 

        1.208         1.208  PPS-toeslag A&F 

LWV21.126 Zuiveleiwit voor spierbehoud tijdens 
prehabilitatie 

           150            150  PPS-toeslag A&F 

LWV21.020 Towards optimal nutrient content and taste of 
fresh vegetables: A value chain analysis 

           240            240  PPS-toeslag T&U 

LWV21.270 PREPARE: The impact of synbiotics on the 
preterm gut microbiota and its connection to 
gut- and neuro- development. 

           300            300  PPS-toeslag A&F 

LWV21.052 Opening the 'intestinal black box' of protein 
digestion and absorption 
kinetics in the aging GI tract 

           120            120  PPS-toeslag A&F 

LWV21.286 Investigation of a novel fortified plant-based 
protein mix on acute muscle protein synthesis 
in humans. 

           255            255  PPS-toeslag A&F 

LWV21.057 Zuivel, een duurzame eiwitbron voor gezond 
ouder worden! 

           200            200  PPS-toeslag A&F 

LWV21.110 Dairy products as part of breakfast: the 
DAYBREAK project 

           134            134  PPS-toeslag A&F 

LWV21.104 Gut health models & effects of dairy derived 
ingredients 

40  40   PPS-toeslag A&F 

LWV21.142            410 

LWV21.167            366 

TOTAAL         7.783         5.865 
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D3 Veilige en duurzame primaire productie 

Voor deze MMIP zijn 15 projectvoorstellen ingediend. Voorgesteld wordt er 8 te honoreren. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.017 Composting and mycoremediation of low-value 
residual streams for safe insect rearing 
(COMYSECT) 

           420            420  WR-capaciteit 

LWV21.196 Beheersing van Influenza op varkensbedrijven            883            883  PPS-toeslag A&F 

LWV21.215 Duurzame verlaging antibioticumgebruik 
varkenshouderij. 
Collectieve aanpak bedrijfsgebonden 
dierziekten te beginnen bij PRRSv 

           400            400  PPS-toeslag A&F 

LWV21.217 De integrale aanpak van Escherichia coli in de 
pluimveeketen, de essentiële stap voorwaarts 

           290            290  PPS-toeslag A&F 

LWV21.136 Creating Resilience in Pigs Through Artificial 
Intelligence 

           700            700  PPS-toeslag A&F 

LWV21.187 Ontwikkeling van een duurzame aanpak 
wormbeheersing bij legpluimvee 

           281            281  WR-capaciteit 

LWV21.115 Customized nutrition in layer pullets            306            306  PPS-toeslag A&F 

LWV21.045 Enrichment of the diet with insect-based feed 
ingredients for 1 Star Better Life labelled 
broilers 

           231            231  PPS-toeslag A&F 

LWV21.148 Adaptation of pig and poultry production to 
heat stress 

        1.000            1000  PPS-toeslag A&F 

LWV21.109            628 

LWV21.139            800 

LWV21.151            640 

LWV21.122            353 

LWV21.130            322 

LWV21.062            600 

TOTAAL         7.854         4.511 
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D4 Duurzame en veilige verwerking 

Er zijn 27 project ideeën ingediend, daarvan zijn er 12 ingediend als projectvoorstel. Deze zijn als volgt verdeeld 
over de prioriteiten vanuit D4: 

- 36. Inzichtelijk maken verbeteropties duurzaamheid in voedselketen: geen projectvoorstellen

- 37. Verhogen duurzaamheid voedselverwerking in de keten: 4 projectvoorstellen

- 38. Voorkomen voedselveiligheidsincidenten en crisis in circulaire voedselsystemen: 8 projectvoorstellen.
Voorstellen voor prioriteit 38 kunnen in aanmerking komen voor een lagere cofinanciering (30% i.p.v. 50%). Dit
is besproken bij de relevante projectvoorstellen. Om in aanmerking te komen voor een lagere bijdrage van het
bedrijfsleven moet het voorstel een sterk maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog beperkt direct belang van
marktpartijen hebben.
Voorgesteld wordt 7 projecten te honoreren, 2 daarvan hebben een lagere cofinanciering (LWV21.176 en
LWV21.144). Project LWV21.016 is ook ingediend met 30% cofinanciering. Dit voorstel voldoet echter niet aan
de criteria hiervoor en kan derhalve niet worden gehonoreerd (conform de eerdere reactie op het projectidee).

Nummer Titel Gevraagd 
budget totaal  
(k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.176 Voedselveiligheid in een circulair water- en 
voedselsysteem 

           340            340 WR-capaciteit/ 
PPS-t WT/PPS-t DT  
30% cofi (fin. nog niet 
geheel rond) 

LWV21.159 PROSPECT            788            788  PPS-toeslag A&F 

LWV21.137 Uitgekookt: investeren in 
procestechnologieën voor betere benutting 
van grondstoffen? 

           492            492  PPS-toeslag A&F 

LWV21.264 SUS-Bake         1.040         1.040  PPS-toeslag A&F 

LWV21.144 Food Safety by Design         1.267         1.267  WR-capaciteit / 
30% cofi 

LWV21.011 Controlling microbial contaminants in plant-
based foods to reduce waste and ensure 
safety 

           855            855  PPS-toeslag A&F 

LWV21.073 Integral sustainability improvement of the 
frozen vegetables and potato processing chain 

           600            600  PPS-toeslag A&F 

LWV21.016            933 

LWV21.032            800 

LWV21.212            501 

LWV21.006            600 

LWV21.133            400 

TOTAAL         8.616         5.382 
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E12345 Duurzame en Veilige Noordzee en andere wateren 

Voor deze missie zijn 7 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt 5 projecten te honoreren. 
De projecten in deze missie scoren allemaal relatief hoog en liggen dicht bij-elkaar. Voorstel LWV21.186 
scoorde het laagst en voldoet niet aan de gestelde financieringseisen. LWV21.177 past minder/niet bij de 
prioriteiten van de missie.  

Nummer Titel Gevraagd budget 

totaal  (k€) 

Honoreren 

(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.269 pelAcousticAI: automatic processing of echosounder 

data from pelagic fishing vessels and derived product 

to science and the fishing industry 

           587            587  WR-capaciteit 

LWV21.244 AI-MEG: Artificial Intelligence voor herkenning 

megafauna (zeevogels en -zoogdieren) in en rond 

offshore windparken 

           500            500  PPS-t A&F 

LWV21.181 MASENRO 3 Visdetectie en robotisering voor afslag, 

verwerking en schepen 

           480            480  PPS-t A&F 

LWV21.175 MASENRO 2 Visdetectie en visvriendelijke vangst tbv 

sleepnet visserij 

           160            160  PPS-t A&F 

LWV21.204 Sustainable and Circular Organic Waste and 

Sargassum Management on Bonaire  (BonCirc) 

           943            943  WR-capaciteit 

30% cofi  

LWV21.177            200 

LWV21.186         1.536 

TOTAAL         4.406         2.670 

F1-F4 Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100 

Voor Missie F zijn 2 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt ze beide te honoreren. De reviewcommissie 
heeft aan het consortium van voorstel LW21.120 meegegeven dat zij de mate van concretisering van de 
beoogde resultaten nog beperkt vinden en adviseren om dit met de beoogde partners verder uit te werken. 

Nummer Titel Gevraagd budget 
totaal  (k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.164 Duurzaam nat grondverzet voor klimaat en 
natuur (DuNaG) 

           549            549  IenW/PPS-t DT / 
30% cofi 

LWV21.120 WWW.veiligheidslandschappen  
(Waarderijke, Waterrijke en 
Water.veiligheidslandschappen) 

        1.152         1.152  IenW/PPS-t DT/ 
WR-capaciteit 
30% cofi  

TOTAAL         1.701         1.701 
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ST1 Smart technologies in Agri-Horti-Water-Food 

Er zijn 10 voorstellen ingediend in dit MMIP. Voorgesteld wordt er 7 te honoreren. 
De reviewcommissie heeft bedenkingen bij de voorstellen LWV21.233, LWV21.282 en LWV21.102 en 
LWV21.207, m.n. op het gebied van haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze opmerkingen worden aan de 
indieners meegegeven. LWV21.117 is een sterk voorstel en een duidelijke aanvulling op het portfolio van ST1. 

 

Nummer Titel Gevraagd budget 

totaal  (k€) 

Honoreren 

(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.218 Digital Twin voor decision support in de 

tomatenteelt 

           240             240   WR-capaciteit  

LWV21.183 Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid 

van plantenpathogenen in het kader van IPM 

           600             600   PPS-t T&U  

LWV21.233 Chain Transparency 4.0 – Duurzaam Transparant 

met Blockchain 

           240             240   WR-capaciteit  

LWV21.282 Koppeling bestaande Digital Twins (KBDT)         1.356          1.356   PPS-t T&U/PPS-t HTSM 

LWV21.102 ALL-INFORMED (Artificial Intelligence in Innovations 

for Fermented Foods) 

        1.050          1.050   PPS-t A&F  

LWV21.117 DigiShape Open Source Platform (D-OSP)            241             241  IenW 

LWV21.207 Intelligent Crop Protection            400             400   PPS-t T&U  

LWV21.275             900      

LWV21.241             840      

LWV21.103             300      

  TOTAAL         6.167          4.127    
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ST2 Biotechnologie en Veredeling 
De bespreking van de 19 voorstellen voor dit MMIP heeft in 3 subcommissies plaatsgevonden: ST2a met de 
diervoorstellen, ST2b Groene Veredeling en ST2c met de plantaardige voorstellen. Voorgesteld wordt 12 
projecten te honoreren. Bij de 12 zitten er 4 waarbij de cofinanciering 30% is, waaronder 2 voorstellen die 
vallen onder Groene Veredeling en 2 die een nieuw klein gewas betreffen (LWV21.096, LWV21.013).  
ST2a: Beide voorstellen worden als ‘goed’ beoordeeld. LWV21.061 vraagt relatief veel budget. Er is discussie 
over de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het palingproject alsmede over de hoogte van het 
budget én daarnaast de mogelijkheid om in de toekomst vanuit andere middelen (Visserijfonds) budget te 
kunnen krijgen. Het project krijgt het advies om na twee jaar een evaluatiemoment in te bouwen. Op dat 
moment kunnen ook andere mogelijkheden voor financiering worden onderzocht voor de resterende looptijd. 
ST2b: Groene Veredeling. Er zijn twee projectvoorstellen ingediend. Beide voorstellen krijgen een hoge score 
en worden voorgesteld voor honorering.   
ST2c. Er zijn 15 voorstellen ingediend. 8 voorstellen worden voorgesteld voor honorering. 

Nummer Titel Gevraagd 
budget (k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

ST2a (dier) 

LWV21.061 Ontwikkeling van reproductietechnologieën voor de 
productie van vitale Europese palinglarven (LARVitAAL) 

        1.000         1.000  WR-capaciteit 

LWV21.030 Automated broiler phenotyping using smart technologies to 
improve health, welfare and performance 

           310            310  PPS-toeslag A&F 

ST2b (GV) -  

LWV21.261 Exploitation of the onion genome to develop breeding tools 
for resistance against three pathogenic fungi 

           737            737  WR-capaciteit / 
30% cofi 

LWV21.024 Aphid and whitefly resistance in pumpkin and squash            741            741  WR-capaciteit / 
30% cofi 

ST2c (rest) -  

LWV21.027 Variation in S gene and S gene dosage to increase Botrytis 
resistance in rose and strawberry 

           672            672  PPS-toeslag T&U 

LWV21.226 Towards broad and sustainable geminivirus resistance: 
Novel tomato resistance genes and 
their associated mechanisms 

           400            400  PPS-toeslag T&U 

LWV21.113 Unravelling phytochemical diversity in potato and lettuce 
through molecular networking 

           588            588  PPS-toeslag T&U 

LWV21.018 Effector-screening and Genome Wide Association Studies to 
enable breeding for resistance to Phytophthora capsici 

           720            720  PPS-toeslag T&U 

LWV21.173 Unlocking the hidden potential in polyploid crops: 
unmasking the value of favorable recessive alleles using 
gene editing as a tool 

           320            320  PPS-toeslag T&U 

LWV21.140 BABY BOOM-Mediated Plant Propagation            308            308  PPS-toeslag T&U 

LWV21.096 Breeding improved varieties to valorise hemp fibres for 
biobased materials 

           465            465  WR-capaciteit / 
30% cofi 

LWV21.013 Novel diversity in emerging crops with gene editing by 
chemical mutagenesis and CRISPR 

        1.394         1.394  WR-capaciteit / 
30% cofi 

LWV21.166            308 

LWV21.152            240 

LWV21.035            420 

LWV21.055            607 

LWV21.003            375 

LWV21.127            300 

LWV21.195            360 

TOTAAL       10.265         7.655 



25 

INT Internationalisering 

Voor het onderwerp Internationalisering zijn 6 voorstellen ingediend. Voorgesteld wordt 3 projecten te 
honoreren. Het vierde project zou ook gehonoreerd kunnen worden als er budgetruimte is. De eerste 3 
projecten hebben ook als Seed Money Project gelopen. De reviewcommissie geeft aan dat men beter had 
kunnen aangeven wat het SMP heeft bijgedragen aan het projectvoorstel.  

In het algemeen zouden projecten voor het onderwerp Internationalisering beter moeten aangeven wat de 
bijdrage is aan het NL agrocluster. Dit mede omdat een inhoudelijk kader (MMIP-beschrijving) ontbreekt.  

Nummer Titel Gevraagd budget 
totaal  (k€) 

Honoreren 
(max.) (k€) 

Financiering 

LWV21.001 Sustainability insights of agri commodity flows            594            594  WR-capaciteit 

LWV21.125 Towards Sustainable Flower Distribution from Kenya 
- making the transition from air to sea freight

           360            360  PPS-t T&U 

LWV21.210 Agrivoltaics Mexico            305            305  WR-capaciteit 

LWV21.141            640 

LWV21.005            345 

LWV21.250            600 

TOTAAL         2.844         1.259 



Aanscherping voorschriften mestaanwending 

U heeft op 11 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin u heeft 

aangekondigd in het kader van de PAS de voorschriften voor het aanwenden van mest aan 

te zullen scherpen. 

Op dit moment zijn de voorschriften verschillend voor grasland en bouwland, alsmede voor 

de grondsoorten zand, klei en veen. 

Belangrijkste verschil is dat drijfmest op grasland gelegen op zand- en lössgronden in de 

bodem moet worden toegediend, terwijl dat op grasland op klei en veen ook op de bodem 

is toegestaan.  

U heeft besloten die ongelijkheid ingaande 1 januari 2014 in die zin op te heffen 

dat drijfmest ook op grasland op klei en veen in de bodem moet worden gebracht. 

Er blijven drie uitzonderingen: 

1. Sleepslangen

2. tegelijk met de mest wordt eenzelfde volume water over de uitgebrachte mest

gesproeid.

3. Aanzuren vóór het aanwenden

Punt van aandacht bij de drie uitzonderingen is de handhaafbaarheid 

[[LTO betreurt dat er onvoldoende duidelijk in de brief staat dat deze maatregel deel uit maakt van 

een geheel aan maatregelen in het kader van de PAS en dat de brief prematuur is nu nog geen 

besluiten zijn genomen over de overige maatregelen.]]  
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Ammoniakemissie melkveestallen. 

In Nieuwe Oogst van 06-10-2012 staan twee artikelen over de ammoniakproblematiek 

waarmee de melkveesector lijkt te worden geconfronteerd.  

EL&I en IenM kijken wat minder somber aan tegen het vraagstuk dan de verbeelde 

beschrijving in Nieuwe Oogst. 

Wat is er aan de hand: 

• Om te komen tot erkenning van stalsystemen met een lagere NH3-uitstoot moet er

worden gemeten aan proefstallen.

• De afgelopen jaren zijn daarnaast ook metingen verricht aan bestaande

stalsystemen vanwege de fijnstofproblematiek, daarbij is besloten om ook tegelijk

ook lachgas, geur, methaan en ammoniak mee te nemen in de metingen.

Voor NH3 (gemeten aan 4 traditionele ligboxenstallen) was de uitkomst dat de

emissie hoger ligt dan de RAV-norm voor overige stallen van 9 kg voor weidegang

en 11 kg voor permanent opstallen.

• De reden van de hogere getallen is het verschil in management etc. ten opzichte

van voorheen. Denk aan voerregime, hogere productie per koe enz.

• Ook bij  nieuwe stallen blijkt sprake van een hogere emissie, dat komt o.a. doordat

het beschikbare vloeroppervlak per koe (en dus ook het met mest besmeurde

oppervlak) groter is en dus een hogere ammoniakemissie. Dit ‘nadeel’ ondervindt

ook de vrijekeuzestal van  (Zuidwest Friesland), die scoort dus

minder goed dan werd verwacht/gehoopt.

Zoals in 2011 al aangekondigd worden de huidige emissiefactoren aangepast aan de 

feitelijke situatie: 

• Eerst alle overige staltypen in de melkveehouderij herzien. De huidige waarden van

11 en 9 kg gaan daarmee omhoog.

• Vervolgens alle emissie-arme stalsystemen aanpassen naar aanleiding van de

nieuwe basis. Gevolg is dus dat alle getallenreeksen omhoog opschuiven.

Handelingsperspectief: 

• Met deze aanpassing kan weer worden gewerkt met feitelijke emissies.

• Wel zal de totaal berekende ammoniakemissie door deze aanpassing met enkele

kilotonnen toenemen. Dat kan er toe leiden dat er meer inspanningen nodig zijn om

onder het voor Nederland geldende ammoniakplafond te blijven (in het kader van

de NEC-richtlijn).

• De nieuwe emissienorm per 2014 wordt daarbij gebaseerd op emissiearme

stalsystemen die als ‘beste beschikbare technieken’ kunnen worden aangemerkt.

• Dat betekent dat conventionele technieken niet meer mogen worden toegepast in

nieuwe stallen.

/09-10-2012 
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Notitie voor informeel overleg met dhr.  en  over aanpak mestfraude 

Aanleiding 
• Op woensdag 28 maart heeft u bestuurlijk overleg gevoerd over de stand van zaken van het

sectorplan van aanpak “Samenwerken in een eerlijke keten” met daarin activiteiten van de

sector om fraude met mest tegen te gaan.

• In het bestuurlijk overleg bleek dat er wel stappen worden gezet, maar van veel urgentie en

daadkracht leek geen sprake. Na het overleg heeft u overwogen om een informeel gesprek te

plannen met de heren  (Rabobank) en (LTO) om meer urgentie op bestuurlijk

niveau bij de sector te creëren.

• U heeft tijdens het directeurenoverleg van vorige week aan  gevraagd

om een A4-tje voor het inplannen van dit gesprek. Deze notitie voorziet daarin.

Stand van zaken uitvoering sectorplan van aanpak mestfraude 
• Bij het bestuurlijk overleg van 28 maart waren aanwezig dhr.  (LTO),  mevr.

 (POV), dhr.  (CUMELA), dhr.  (TLN) en dhr.  (Rabobank). Op drie

relevante onderwerpen bleek de geplande realisatie van het plan van aanpak niet volledig te

zijn gehaald. Het gaat om (1) opstellen en ondertekenen integriteitsverklaring bestuurders, (2)

opstellen en verankeren gedragscode voor leden en (3) mestscan en ondernemerscoach.

• De bestuurders overleggen wel bij het plan van aanpak mestfraude maar formuleren geen

gezamenlijk vertrekpunt. Het gaan dan om onderwerpen zoals een integriteitverklaring en

certificering waarbij men afspreekt de eigen bestaande integriteitsdocumenten of

certificeringsschema’s aan te passen.

• U heeft de sector gevraagd om voor het bestuurlijk overleg van juni een certificeringsschema

aan u voor te leggen dat van toepassing wordt op de gehele keten ongeacht het

certificeringssysteem waar het in ondergebracht wordt.

• U heeft erop gewezen dat er snel tastbare resultaten nodig zijn voor bespreking met de

Europese Commissie over een nieuwe derogatie. U kunt de Europese Commissie niet op een

geloofwaardige manier meerdere afzonderlijke certificeringsschema’s voorleggen.

Input voor gesprek met  en  
• U moet voor 30 september 2018 een versterkte handhavingsstrategie indienen bij de Europese

Commissie. In juni is een eerste overleg met de Europese Commissie voorzien. We willen dan

een concept strategie presenteren.

• De Europese Commissie zal van u willen horen welke acties u zelf neemt maar ook welke

stappen de sector heeft gezet om fraude terug te dringen.

• Om met de Europese Commissie in gesprek te kunnen gaan, moet de sector minimaal in juni

a.s. een concreet certificeringsschema aan u overleggen waaruit blijkt dat er gewerkt wordt

aan één certificeringsschema dat voor de gehele keten van toepassing is.

• De sector streeft naar aansluiten bij bestaande systemen onder het argument dat de

maatregelen beter te verkopen zijn aan de achterban. Echter juist het gezamenlijk (sector

doorbrekend en ketenbreed) verantwoordelijkheid nemen is noodzakelijk voor een robuust en

effectief systeem.

• Het (voorlopig) achterblijven van het ondertekenen van integriteit- en gedragsverklaringen en

de afgebakende samenwerking kan ook een symptoom zijn van ongemak of onwil.

Ondertekenen van een integriteitsverklaring en deelname aan een certificeringsschema door

bestuurders staat immers niet los van gedrag in het verleden en mogelijkheden in de

toekomst.

• U kunt de voormannen vragen daadwerkelijk de leiding te nemen en/of op zoek te gaan naar

een stevige persoonlijkheid die leiding wil geven en kan functioneren als boegbeeld.

• U kunt benadrukken dat u serieuze stappen moet zetten indien de sector onvoldoende

presteert. Beide Kamers zijn immers steeds kritisch geweest op uw beleid om de sector zelf

verantwoordelijk te houden voor mestfraude.

• U kunt erop wijzen dat de aan de Commissie aan te bieden handhavingsstrategie gebaseerd is

op de bestaande capaciteit van de NVWA. De rol die de sector pakt zal nadrukkelijk meewegen

in de beoordeling door de Europese Commissie van de handhavingsstrategie. En daarmee

essentieel zijn voor het aanvragen van een nieuwe derogatie (vanaf 2020).
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Bij uw toelichting kun u vooral ingaan op uw motief om met een visie te komen, uw 
toekomstperspectief in kort bestek en op de vier veranderlijnen 

o Motief voor een visie: er speelt veel (dilemma’s, incidenten, ogenschijnlijk
losstaande zaken), en er komt veel op het veld af. Alom roep om visie, stip op
horizon. Zelf ook behoefte aan om richting te geven aan beleidsinzet komende jaren

o Toekomstperspectief in ultrakort bestek: brede maatschappelijke waardering voor
voedsel; gezondheid hoog in het vaandel; positieve impact op leefomgeving
(ecologisch en sociaal); landbouw en natuur verbonden; sterk gericht op circulariteit;
internationaal erkend als top in duurzaamheid.

o Vier veranderlijnen: economische basis bij de tijd houden; landbouw en natuur
verbinden; circulariteit als norm; afstand boer-burger overbruggen.

• U stelt voor over de visie te spreken aan de hand van deze vier vragen:
o Zijn het toekomstperspectief en de veranderlijnen herkenbaar?
o Wat zijn voor u onmisbare bouwstenen van de visie?
o Hoe ziet u uw eigen rol in het werken aan een duurzame toekomst?
o Hoe kan de samenwerking – waar nodig – versterkt worden?
o Wat zijn uw ideeën over wat er moet gebeuren als de visie uitgebracht is?

• U sluit af met toelichting op het vervolg:
o In versnellingskamers van 13/14 juni wordt met brede groep betrokkenen een

ontwerp gemaakt voor het verdere veranderproces.
o Streven is om na instemming door de ministerraad op 29 juni (en dat moet 26 juni

duidelijk kunnen worden), de visie publiek te  ‘lanceren’, op locatie bij een
boerenbedrijf.

Groet, 
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Werkgroep Financiering Landbouw en Landgebruik 

Doel 
Inzicht te krijgen en te houden in de kosten van de klimaattransitie op bedrijfs- en 

sectorniveau, dit voor de korte, middel lange en lange termijn. Vertrekpunt is het bestaande 

overzicht van de kosten per maatregel wat door de werkgroep financien onder de Klimaattafel 

Landbouw en Landgebruik in kaart is gebracht.  

Dit inzicht geeft een goed beeld van de kosten van de transitie (in CAPEX en OPEX) en is een 

indicatie wat er (aanvullend) nodig is om de opgave en ambities in het klimaatakkoord te 

realiseren. Dit op basis van realistische en geverifieerde aannames. 

Uitgangspunten 
De werkgroep monitort en actualiseert op gebied van investeringen en financiering om de 

opgave en de ambities in het klimaatakkoord waar te maken. Dit doet zij op basis van: 

• Voldoende draagvlak (van samenleving en/of doelgroep);

• Uitgangspunten die passen binnen de kaders van het Regeerakkoord en nadere

kabinetsstandpunten voorafgaand aan dit proces, niet contrair met de visie van LNV;

Waardevol en verbonden;

• Een reikwijdte die de invloed van de verschillende deelnemers niet overschrijdt (bv

geen finale uitspraken over aanpassing van EU regelgeving).

• De al lopende beleidstrajecten op hetzelfde terrein, waar mogelijk ook met dezelfde

partners als aan de tafel samengewerkt wordt, te versterken.

• Voorstellen die niet één van de deelnemende partners extra zal bevoordelen

(marktverstoring) tov concullega’s in de markt.

De voorstellen zullen aan het klimaatoverleg worden voorgelegd voor een ‘werkbaarheid 

check’ en geeft daartoe: 

• Zicht op bestaande en zo nodig aan te passen of nieuw te ontwikkelen investerings- 

en/of financieringsinstrumenten op de gehele innovatiecurve tbv de te onderscheiden

doelgroepen en organisatievormen (MKB bedrijven en terreinbeherende organisaties);

• Zicht op publieke en private sturingsprikkels, die een verdienmodel tbv

klimaatinvesteringen kunnen bieden;

• Zicht gegeven wordt op terugverdientijden en verdienmodellen irt investeerders en

risicoreductie in ‘verkeerde technieken’;

• Specifiek voor landgebruiksveranderingen en trage processen handvatten om grote

tijdspannen tussen investering en rendement te overbruggen;

Opdracht 

Continueer het werk om samen (overheden en bedrijfsleven) een goed beeld te hebben van 

de kosten van de transitie (in CAPEX en OPEX) en geef advies wat er nodig is om de opgave 

en ambities in het klimaatakkoord te continueren. Dit op basis van realistische en 

geverifieerde aannames. 

Focus hierbij op de volgende aspecten: 

1. Publicatie van overzicht van kosten van transitie tbv Klimaatakkoord

2. Doorontwikkelen van informatie over kosten van de transitie (CAPEX en OPEX) en

welk deel hiervan rendabel is voor de bedrijven zelf.

3. Verbetervoorstellen voor bestaand publieke en private instrumentarium op realiseren

van klimaatwinst.

4. Voorstellen voor evt nieuw instrumentarium.

5. Kaders voor nieuwe of aangepaste verdienmodellen.
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6. Ontsluiten van kapitaal om innovatie- en investeringsagenda (ook die irt

functieveranderingen in gebiedsprocessen, waaronder veenweide en bosaanleg) vorm

te geven

Publicatie als basis 

Voorstel is om de financiële analyse te publiceren onder het toezicht van het Klimaatoverleg 

Landbouw en Landgebruik, dat op dit moment de governance rondom de uitvoering van de 

klimaatafspraken vorm geeft.  

Omdat het rapport eigenlijk onderdeel is van de fase van de Klimaattafel wordt voorgesteld 

om het document te publiceren op de website van SER bij de documenten van de Klimaattafel 

Landbouw en Landgebruik. 

Voorgesteld wordt de werkgroep Financiën voor het voltooien van de taak tijdelijk in te stellen 

als onderdeel van het Klimaatoverleg. 

Afstemming 

De werkgroep zoeken waar nodig afstemming met andere werkgroepen en het secretariaat 

van het klimaatoverleg via periodieke rapportages van de voortgang én zal zelf actief 

verbinding met inzet van de andere werkgroepen zoeken tbv financieringsvragen. 

Suggesties voor samenstelling 

Naam Organisatie 
) Rabobank 

 Invest-nl 

 Rijk 
 LTO 

 NZO 

 NAJK 

 Glastuinbouw NL 

 PBL 

? RVO 

? Provincie 

? Groene Coalitie 

Frequentie  

De werkgroep komt zo vaak als nodig bij elkaar, met een minimum van twee keer per jaar. 

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e









95



Intern gebruik 

Intern gebruik 

Afspraak  en  Rabobank Foundation voor kennismaking en om 
mogelijk terreinen van samenwerking te verkennen. Secretariaat  tel: 030-  

Data Vr 20 jan Ma 23 jan 
na 15.00 uur 

Vr 27 jan tot 
12.00 of van 

15.00-16.00 uur 

Ma 30 jan vanaf 
13.30 uur 
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RaboResearch – Global Economics & Markets

How most of us have been 
brought up: “Free trade is good”

• The Ricardian view: comparative advantage
• But excessive specialization usually does not end well...

• ... And it may pay to shield industries from competition

• The Network view: global supply chains
• Diversity in an international trade network attributes to

long-term per capita growth

• Increasing returns to scale

• Global financial flows and foreign direct investment

• Role of technology and productivity
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Although a sizeable part of Dutch 
trade is ‘low value’ added

9

Source :CBS
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Global trade slowdown – key 
trends
• Weak post-GFC investment spending and (relative) shifts in demand from

durable to non-durable manufactured goods

• Waning pace of trade liberalization (with focus on complex all-
encompassing agreements) and rising protectionism more recently

• Cyclical and structural slowdown in growth of Global Value Chains

• Transformation of China

• Export-focus to consumer-led economy
• Move towards more advanced production and processes

• Reshoring - Technology (robotics) making it possible/attractive to move
production back from low-wage countries to medium-wage countries
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Impact of 20% import tariff (without 
retaliation) – NIGEM simulation

12

Deviation of economic growth (% point) from baseline

GDP volume (%) 2017 2018

Global -0.2 -0.6

US -0.7 -1.4

Euro Area -0.2 -0.4

- Germany -0.2 -0.4

- France -0.2 -0.3

- Italy -0.1 -0.4

- Spain -0.2 -0.5

- Netherlands -0.4 -0.7

UK -0.1 -0.4

China -0.2 -0.4

Canada -0.5 -2.6

Mexico -0.3 -1.0

P.M. Global trade (%) -1.0 -2.4
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Post-election trade implications

• The future of globalization and world trade is unsure; “Brexit”, “Trump” and
“Euroskepticism” are all, to some degree, the consequence of globalization

• Do not under-estimate the risk that the broader backlash of global
protectionism we are witnessing will have repercussions for future growth

• Not implementing TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
would imply that Dutch economy would forego 1.7% of GDP (and a doubling
of US-NL exports and imports) until 2030 (CPB)

• With the tearing up of Trans Pacific Partnership (TPP), regional initiatives
(such as RCEP and China’s OBOR) may take center stage, creating a “multi-
polar” network of regional hubs
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Post-election challenges

• Dutch economy has a strong starting point, but it is relatively exposed to a
global trade slowdown

• High share of re-exports  focus needed on multilateral trade agreements
(unilateral too ‘expensive’)

• UK is one of our main trade partners  focus required on trade after Brexit

• Need to make (export) sector more resilient to structural changes in demand and
changing trade patterns

• Re-shoring may also lead to changing trade-patterns  invest in technology
(R&D) to raise market share in high value-added exports

• Need to ensure that the benefits from ongoing globalization are shared in
the broader society

• Further integration in services/financial sector necessary to stimulate cross-
border transactions
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Post-election trade perspectives
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Thank you for your attention!

More research from Rabobank on:

https://mr.rabobank.com (login required) https://economics.rabobank.com
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Staatssteun en agrarisch natuurbeheer 

Vraag van RVO: 

Voor de categorieën die betrekking hebben op agrarisch natuurbeheer geldt de bijzonderheid dat 

de hoogte van het projectvermogen niet is gebaseerd op investeringskosten (conform definitie), 

maar op een bedrag per hectare (artikel 17, lid 1 en 2).  In geval van artikel 2, lid 1 e is dit € 

5.000 per hectare, opgenomen in het beheersplan en voor artikel 2, lid 1 f is dit de boekwaarde 

van de grond waarop maatregelen met een grote impact worden uitgevoerd. 

Bijzonderheid is dat ik nergens lees dat de met de groenverklaring verkregen financiering ook 

daadwerkelijk gebruikt moet worden voor de investeringen in agrarisch natuurbeheer. Bovendien 

worden die investeringen vanuit de overeenkomst voor het agrarisch natuurbeheer gesubsidieerd. 

Bij mijn weten is agrarisch natuurbeheer streng getoetst aan Staatsteun en is er niet veel ruimte 

voor aanvullende steun.  

Ik interpreteer de groenverklaring dan als een soort “extra” beloning voor het meedoen met 

agrarisch natuurbeheer. Op zich niets mis mee, maar ik vraag me af hoe dit qua staatssteun 

gerechtvaardigd is. 

Reactie: 

In 2009 is de Regeling groenprojecten door de EC goedgekeurd (Steunmaatregel N 249/2008). In 

overweging 121 van deze steunmaatregel merkt de Commissie op dat de bevoegde instantie die 

onderzoekt of een groenverklaring kan worden afgegeven nagaat of de maximum steunintensiteit 

al dan niet is bereikt, waarbij tevens rekening wordt gehouden met steun die in het kader van 

andere instrumenten is verleend. In overweging 122 geeft de Commissie aan ervan overtuigd te 

zijn dat steun die in het kader van de steunregeling groenfondsen wordt verleend, beneden de 

toegestane steunintensiteit van 40% van de subsidiabele kosten zal blijven. 

In 2016 is een deel van de Regeling groenprojecten omgezet in een kennisgeving op grond van de 

LGVV en gebaseerd op artikel 14 van de LGVV. Subsidiabel zijn de niet-productieve investeringen 

(artikel 14, derde lid, onder d). Onder niet-productieve investering wordt verstaan: investering die 

niet leidt tot een aanzienlijke stijging van de waarde of de rentabiliteit van het bedrijf. 

Verder is in de kennisgeving aangegeven dat de maximale steunintensiteit 2,14% is. 

De groenverklaring stelt de projectbeheerder in staat een langlopende lening uit de 

groene investeringsfondsen aan te vragen. Voor het agrarisch natuurbeheer is die lening dus 

bedoeld voor niet-productieve investeringen. 

Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Regeling groenprojecten komt voor een groenverklaring 

in aanmerking een bedrag van ten hoogste €5.000 per hectare voor projecten als bedoeld in 

hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016. In artikel 

3.2 van deze subsidieregeling staat dat subsidie kan worden verstrekt voor een project met 

beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied. 

Op grond van artikel 17, tweede lid, van de Regeling groenprojecten komt voor een 

groenverklaring in aanmerking de waarde van de grond in eigendom of in gebruik waarop de 

activiteit wordt uitgevoerd. Ook hier gaat het om beheeractiviteiten. 

De groenverklaring moet hier dus gebruikt worden voor beheeractiviteiten en de groenverklaring 

wordt gebaseerd op een bedrag van ten hoogste € 5.000 per hectare of op de waarde van de 

grond. Beheeractiviteiten leiden niet tot een aanzienlijke stijging van de waarde van de grond. De 

check die gedaan moet worden is of de maximale steunintensiteit(op grond van EU regelgeving) 

niet wordt overschreden. Als het beheer al volledig via de overeenkomst voor agrarisch 

natuurbeheer wordt gesubsidieerd is er geen ruimte meer voor subsidiëring via een 

groenverklaring. 

Concluderend:  
De groenverklaring en de subsidie ogv SNL kan alleen samenlopen als het maximale 

steunpercentage uit de LGVV niet overschreden wordt. Maximale percentage voor de niet-
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productieve investeringen is 100%. Checkt Rvo de aanvragen op samenloop van steun? 

Tevens vroegen wij ons nog af: kun je in aanmerking komen voor art. 17 lid 1 en lid 2 voor 

hetzelfde terrein?  
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een hoge vruchtzetting en een groeizame zomer zorgden 
voor deze prima oogst. Er werd echter veel minder geëxpor-
teerd: 10% minder appels en 16% minder peren. Geen won-
der dat de voorraadniveaus op 1 januari veel hoger waren 
dan een jaar eerder. Alleen al dankzij deze hoge voorraden 
zal er dit jaar een volumegroei worden gerealiseerd. De voor 
uitvoer gunstige ontwikkeling van de euro in het eerste half-
jaar doet daar nog een schepje bovenop. ING gaat uit van 
een volumegroei van 5% en circa 3% lagere prijzen, resulte-
rend in een toename van de productiewaarde van 2%. De 
Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft de afzetprijsindica-
tie voor de lange termijn voor peren vanwege kwaliteitspro-
blemen en het toenemende aanbod al neerwaarts bijgesteld.  
De groei van het productievolume is volgens het LEI vorig 
jaar uitgekomen op 6%. Vanwege een geschatte prijsdaling 
van 6,5% resulteert echter een krimp van de productiewaar-
de van bijna 1%.  

Sierteelt blijft in 2012 onder druk 
De voor dit jaar door ING voorziene economische recessie 
(het BBP krimpt met 0,6% en de export groeit niet) zal leiden 
tot een magere prijsontwikkeling van bloemen en planten in 
de eurozone. Door voor de uitvoer gunstige wisselkoersont-
wikkelingen kan buiten de eurozone volumegroei geboekt 
worden. De waardeontwikkeling zal daardoor minder nega-
tief uitpakken dan in het crisisjaar 2009. In dat jaar versterkte 
de euro, terwijl deze de komende maanden naar onze ver-
wachting zal verzwakken. 
De productiewaarde voor planten zal naar onze verwachting 
met 2,5% toenemen. Voor bloemen is de raming van de groei 
van de productiewaarde magertjes: 1% (figuur 4 en tabel 2). 
De prijzen zullen dit jaar iets toenemen (1,5%). Dankzij de 
combinatie van een zwakkere euro en een lichte verminde-
ring van het aanbod zal met name de vraag uit het Verenigd 
Koninkrijk en Rusland versterken. 

Matig 2011, maar markt Oost-Europa groeit verder 
2011 is uiteindelijk een matig jaar geworden. De omzetgroei 
van FloraHolland kwam toch nog uit op 0,7%. Dit valt wel wat 
tegen omdat 2010 in feite twee winterperiodes kende (januari 
en december). Bij de snijbloemen was de omzetgroei 1% 
(volumes stegen, prijzen daalden) en bij de planten 1,5% (vo-
lume daalde, prijzen stegen).  
De Nederlandse export van bloemen en planten is in 2011 
met 2% gestegen. De Duitse afzetmarkt kromp licht en ook 
de uitvoer naar Zuid-Europese landen bleef achter ten op-
zichte van 2010. Daarentegen nemen Scandinavische en 
Oost-Europese landen flink meer bloemen en planten af. De 
export naar Rusland steeg zelfs met 30%.  

Uitdagingen voor ondernemers in de sierteelt 
De sierteelt zal het de komende jaren moeten hebben van 
een uitbreiding van het aantal afzetmarkten, in combinatie 
met het brede en diepe assortiment en verdere productie-
verhoging per m2 (o.a. hogere belichting). 

Een opvallende trend is dat de daghandel via de klok terug-
loopt (in 2011 met 5%). Het aandeel termijnverkopen via be-
middeling ten opzichte van de daghandel stijgt. Dit blijkt een 
positief versterkend effect te hebben op de prijsvorming. 

Figuur 4 Maandelijkse ontwikkeling cumulatieve 
exportwaarde (in % j.o.j.) van snijbloemen en pot-
planten in 2011 en 2012 
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Bron: Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel; ramingen: ING 

Tabel 2 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) voor 
bloemen en planten 
 
Bloemen 2010 2011 2012    
Prod.volume   1,0   0,0 -0,5
Prijs   7,0   0,0 1,5
Prod.waarde 12,0   0,0  1,0 

Planten  2010 2011 2012 
Prod.volume  2,0 - 2,0  1,0 
Prijs  2,0 2,5  1,5 
Prod.waarde  4,0   0,5  2,5 

Bron: LEI en FloraHolland, raming 2012: ING Economisch Bureau 

Magere vooruitzichten voor prijzen en productiewaar-
des in de akkerbouw 
De akkerbouw werd vorig jaar na het topjaar 2010 gecon-
fronteerd met een negatieve ontwikkeling van de prijzen en 
de productiewaarde. ING verwacht dat tot het nieuwe oogst-
seizoen de prijstendens licht negatief zal zijn. De volume-
groei is groeiseizoenafhankelijk en conform het lange termijn 
gemiddelde geraamd (1,7%), waardoor de totale productie-
waarde van de akkerbouw dit jaar naar verwachting met cir-
ca 0,5% zal dalen. Het gros van de akkerbouwers zal het lo-
pende seizoen waarschijnlijk verlies lijden op consumptie-
aardappelen en uien.  

Krimpend aardappelareaal verwacht 
In Nederland zijn door het gunstige groeiseizoen in 2011 12% 
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meer consumptieaardappelen geoogst. De exportontwikke-
ling viel met -20% echter tegen, ondanks de gunstige prijzen. 
Hoewel in 2011 het aardappelareaal groeide, zal dit jaar naar 
verwachting de trend van krimpend areaal zich weer voort-
zetten. 
De aardappelprijzen zijn momenteel laag. In de handel lijkt 
een verharding op te treden, waarbij de markten bij tekorten 
en overschotten heftiger reageren. De ontwikkelingen op de 
termijnmarkt wijzen op een prijsdaling richting € 7,50 per 100 
kg voor consumptieaardappelen. 
De uitvoer van pootgoed steeg wel, met bijna 7%. Deze posi-
tieve ontwikkeling, die vooral te danken is aan stijgende 
vraag uit Algerije (exportland nr.1) en andere landen in deze 
regio, leiden tot een gunstig effect op de prijs. Een gevolg 
van de Arabische lente is dat er door boeren meer vooruit 
wordt gekeken. Dit blijkt bijvoorbeeld een impuls voor de 
aardappelteelt in en de vraag naar pootgoed. 
Pootgoedtelers kunnen op het langjarig gemiddelde (€ 25 
per ton) zaken doen, hoger dan wij eerder verwachtten. De 
slechte prijzen in de consumptiehoek zullen echter zeker hun 
weerslag krijgen bij het pootgoed. 

Slecht jaar voor de uientelers 
De prijsontwikkeling van uien is in de tweede helft van 2011 
dramatisch slecht geweest. Het prijsniveau ultimo vorig jaar 
was € 1,50 per 100 kilo, terwijl dat een jaar geleden € 23 was. 
Bovendien heeft de overvloedige regenval in het groeisei-
zoen de kwaliteit flink aangetast. Zowel de exportvolumes als 
de exportwaarde staan daarmee onder druk. Het uienareaal 
voor het nieuwe seizoen zal volgens zaadverkopers met min-
stens 5% krimpen. 

Graanprijzen dalen, maar blijven relatief hoog 
Graanprijzen kennen onmiskenbaar een dalende tendens, 
maar zijn ten opzichte van het langjarige gemiddelde nog 
altijd relatief hoog (figuur 5). Volgens de FAO is de wereld-
graanoogst in 2011 met 3,5% gestegen en wordt voor vol-
gend jaar een verdere groei verwacht.  
Uit cijfers van de International Grain Council blijkt dat we-
reldconsumptie en -productie van graan in het seizoen 2011-
2012 dichter bij elkaar komen, waardoor de prijzen eind vo-
rig jaar een dalende tendens konden inzetten. De balans is 
echter wankel: kleine congesties in de productie of juist hoge 
opbrengsten hebben direct invloed op de prijs. De komende  

Tabel 3 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) in de 
akkerbouw 

Akkerbouw 2010 2011 2012 
Prod.volume -1,0   2,0  1,5 
Prijs  28,0 - 7,0 -2,0
Prod.waarde 27,0 - 5,0 -0,5

Bron: LEI, raming 2012: ING Economisch Bureau 

maanden zullen de graanprijzen normaliter rond of nog iets 
onder de huidige niveaus noteren. 
De prijsniveaus zullen echter de komende jaren niet substan-
tieel gaan dalen. Wereldwijd stijgt immers de vraag naar 
granen, niet alleen vanwege de groeiende bevolking, maar 
ook omdat een steeds groter deel van maïs wordt gebruikt 
door producenten van bio-ethanol. 

Figuur 5 Ontwikkeling wereldmarktprijzen olie en 
tarwe (index januari 2006 = 100) 
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Productiewaarde melkveehouderij in 2012 in de min 
De uitvoer- en productiegroei van melk en melkproducten 
kan in de eerste zes maanden van dit jaar een positieve im-
puls tegemoet zien van de verzwakking van de euro. De we-
reldvraag naar melkpoeders en boter blijft immers sterk 
groeien (met minstens 10% tot 2015), vooral in China, Brazilië 
en Mexico.  
Nederland is één van de landen die in deze vraag zou kun-
nen voorzien. De hoeveelheid beschikbare grond is echter 
de beperkende productiefactor, waardoor uiteindelijk ook 
andere landen die meer groeimogelijkheden hebben deze 
vraag zullen gaan invullen. 
Omdat de vraag de komende jaren groter blijft dan het aan-
bod zullen de prijzen op een relatief hoog niveau blijven. De 
melkprijzen zullen dit jaar echter minder hoog zijn dan in 
2011. ING verwacht een gemiddeld prijsniveau dat ongeveer 
4% lager ligt dan vorig jaar. Omdat de volumes mogelijk iets 
stijgen, kan de daling van de productiewaarde beperkt blij-
ven tot circa 2%. 
Hoewel de kosten voor onder meer ruwvoer hoog blijven, is 
de verwachting voor de rendementen voor 2012 gematigd 
positief. Ook de rendementen zullen de langjarige gemid-
delden echter nauwelijks overstijgen. 

Melkveehouderij in 2011 sterkste groeier 
De melkveehouderij was in 2011 de agrarische sector met de 
hoogste groei van de productiewaarde (+13%). Deze positie 
is volledig te danken aan de goede prijsontwikkeling. In de 
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tweede helft van vorig jaar vond al een neerwaartse correctie 
plaats en momenteel wordt circa € 32 per 100 kg betaald 
(figuur 6). Dit niveau ligt maar € 3 boven het zesjarig gemid-
delde. 
De volumeontwikkeling was vorig jaar licht dalend. Er werd 
0,4% minder melk aangevoerd. Er is een reële kans dat het 
quotum voor 2011 niet wordt vol gemolken. Dit remt de 
vraag naar melkquotum in koop en lease maar in zeer be-
perkte mate. De prijzen liggen slechts een fractie lager.  
De productie van zowel kaas (-1%), boter (-7%) als melk-
poeder (-5%) daalde in de eerste elf maanden van 2011 ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 

Quotumhandel blijft hoog 
Opvallend blijft de toenemende omvang van de quotumhan-
del. Er zijn weliswaar steeds minder veehouders, maar het 
aantal transacties neemt toe. Er is in 2011 iets minder quotum 
aangekocht, maar er is wel meer geleased. Melkveehouders 
zijn bezig om meer productierechten vast te leggen met het 
oog op het afschaffen van de quotering in 2015. Deze trend 
wijst op het aanhoudende belang van schaalgrootte1 in de 
zuivelsector de komende jaren.  

Figuur 6 Opbrengst van melk * 
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Bron: Nieuwsbrief december 2011 van Productschap Zuivel. 
* Op basis van Nederlandse noteringen resp. wereldmarktprijzen voor
boter en mager melkpoeder (in € per 100 kg melk met 3,7% vet). 

Tabel 4 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) melk 

Melk 2010 2011 2012 
Prod.volume   2,0 - 0,5   2,0 
Prijs 20,0 13,5  -4,0
Prod.waarde 22,0 13,0  -2,0

Bron: LEI, raming 2012: ING Economisch Bureau 

Varkens: prijzen en rendementen blijven in de plus 
2012 zal een matig, maar positief jaar worden voor varkens-

1 Tussen 2000 en 2011 daalde het aantal melkveebedrijven met 35%, 
maar steeg de gemiddelde melkproductie per bedrijf met 64%.

houders. De voerprijzen dalen eindelijk, maar het niveau blijft 
hoog. De opbrengstprijzen gaan weliswaar omhoog, maar 
minder sterk dan vorig jaar. De krappe markt zal zich naar 
verwachting ook dit jaar manifesteren in een hoger prijsni-
veau (bijna 5%). De vleesverkopen lopen ondanks de nega-
tieve koopkrachtontwikkeling dit jaar redelijk goed door. 
De productievolumes zullen naar verwachting fractioneel 
stijgen. De rendementsontwikkeling is na de zorgelijke ten-
dens in 2010 en 2011 eindelijk weer positief: de varkenshou-
derij zal profiteren van een verdere verlaging van de voer-
kosten, een kleinere varkensstapel en hogere biggenprijzen. 

Tabel 5 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) varkens 

Varkens 2010 2011 2012 
Prod.volume - 0,5   0,0 0,5 
Prijs  - 1,0 12,0 4,5
Prod.waarde  -1,5 12,0 5,0

Bron: LEI, raming 2012: ING Economisch Bureau 

Positieve ontwikkeling voerwinst in 2012 
De voerwinst voor zeugen is in twee jaar tijd met 40% ge-
daald, naar een niveau van circa € 359. Voor vleesvarkens 
daalde het voersaldo na een opleving in 2010 vorig jaar met 
ongeveer 10% tot € 68 (figuur 7). Voor dit jaar is op basis van 
de langjarige gemiddelden een positieve ontwikkeling van 
de voerwinsten te verwachten. 

Figuur 7 Voerwinst (in €, exclusief BTW) voor var-
kens en zeugen 
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Varkensexport in 2011 omlaag, prijzen in de lift 
Ook 2011 was een zwak jaar, misschien wel goed aan de 
opbrengstkant, maar zeker niet aan de kostenkant. De export 
liep vooral vanwege de Duitse dioxinecrisis van een jaar ge-
leden terug met 9%. De biggenexport herstelde zich wel van 
de valse start en kwam uiteindelijk 1% hoger uit (figuur 8).  
De stijging van het productievolume was voor varkens per 
saldo vrijwel nihil, maar de gunstige prijsontwikkeling zorgde 
voor een waardegroei van ruim 10%. De vleesvarkensprijs is 
de laatste maanden naar een stabiel en hoog niveau ge-
klommen, terwijl deze normaliter in het vierde kwartaal daalt. 
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Oorzaak is een behoorlijke uitval van productie door te lage 
rentabiliteit in Nederland, maar ook in Europa. De vraag is 
wereldwijd groot, waarbij ook bijproducten als oren, poten 
en staarten geld opbrengen. 

Figuur 8 Ontwikkeling*1 export vleesvarkens en 
biggen per week in 2011 ten opzichte van 2010 en 
prijs vleesvarkens 2011*2 
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Bron: PVE; *1 in % j.o.j., cumulatief, *2 in € per kg geslacht gewicht. 

Kansen voor boeren die kiezen voor conceptvarkens  
Vooral varkenshouderijen die kiezen voor de strategie van 
productie voor vernieuwende marktconcepten zullen profite-
ren van de gunstige trend, zoals uitgediept in een ING the-
mastudie van vorig jaar2. 

Verwachtingen voor rosé kalfsvlees gematigd positief 
2012 lijkt vanwege de koopkrachtdalingen een minder jaar te 
worden voor de kalverhouderij dan 2011. 90% van de kalfs-
vleesproductie in Nederland is voor de export bestemd. De 
financiële crisis in Zuid-Europa pakt ongunstig uit voor de 
vraag naar rosékalfsvlees, ook al is deze ten opzichte van 
witvlees goedkoper. Alleen buiten de eurozone kan de ex-
port vanwege de verwachte verdere verzwakking van de 
euro in het eerste halfjaar van 2012 nog meevallen. De ver-
wachting is dat de prijs door de neerwaartse druk op de Eu-
ropese consumptie minder snel zal toenemen dan vorig jaar. 
ING gaat uit van een productiegroei van 1% en een prijsstij-
ging van 2%. 

Prima prijsontwikkeling kalfsvlees in 2011 
Vorig jaar werden 0,3% minder kalveren geslacht. De prijs-
ontwikkeling was met een plus van ruim 10% voor zowel wit- 
als rosévleeskalveren prima (figuur 9). Rosékalverhouders 
realiseerden dan ook een goede ontwikkeling van de voer-
winstsaldi. Qua rentabiliteit was 2011 echter een slecht jaar 
voor de witvleeskalverhouderij, die te maken had met circa 
20% hogere voerkosten. Ongunstig voor witvlees was vooral 
de hoog opgelopen prijs van het voor afmesten van blanke 

2 Zie rapport “Consument bepaalt succes ketenconcepten varkensvlees” 
van juni 2011.

vleeskalveren noodzakelijke weipoeder. De voerwinst is 
daarmee in drie jaar tijd gezakt van ruim € 50 naar negatieve 
waardes, exclusief de toeslagrechten. Contractgevers zijn op 
grote schaal overgeschakeld op vloeibare melkproducten. 
Daarnaast wordt steeds meer ruwvoer verstrekt. Deze kalve-
ren komen dan als rosékalveren op de markt.  

Figuur 9 Prijsontwikkeling kalfsvlees* 
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Tabel 6 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) kalve-
ren 

Kalveren 2010 2011 2012 
Prod.volume 2,5 - 0,5 1,0
Prijs  1,0 10,0 2,0 
Prod.waarde 3,5   9,5 3,0 

Bron: LEI, raming 2012: ING Economisch Bureau 

Productiewaarde pluimveevlees en eieren in 2012 ver-
der in de lift 
In 2012 zal de pluimveesector verder kunnen profiteren van 
de hogere en verder stijgende prijzen van rundvee- en var-
kensvlees, juist vanwege het aanhoudende koopkrachtverlies 
bij consumenten. Het goedkopere kippenvlees belandt dan 
nog vaker in het winkelmandje van de consument dan in 
2011. Bovendien zal de goedkopere euro resulteren in een 
exportimpuls richting de landen buiten de eurozone. ING 
verwacht een volumestijging van circa 4%. 
De dalende graanprijzen zorgen voor gunstigere vooruitzich-
ten voor de ontwikkeling van voerkosten en rentabiliteit dan 
in voorgaande jaren. In 2010 en 2011 bleef deze vooral door 
de verhoudingsgewijs hoge graan- en mengvoerprijzen ruim 
achter bij de langjarige gemiddelden. 
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Tabel 7 Ontwikkeling productievolume, prijs en 
productiewaarde 2010-2012 (% jaar op jaar) pluim-
vee en eieren 
 
Vleespluimvee  2010 2011 2012 
Prod.volume   1,5    4,0    4,0 
Prijs   2,0    6,0    3,0 
Prod.waarde   3,5  10,0    7,0 

Eieren 2010 2011 2012 
Prod.volume   2,0    4,0    2,0 
Prijs -16,0    1,0    5,0 
Prod.waarde -14,5    5,0    7,0 

Bron: LEI en PVE, raming 2012: ING Economisch Bureau 

Kip is hip… 
De productie van pluimveevlees is vorig jaar met bijna 4% 
gestegen. Een hogere import van Duitse vleeskuikens en een 
hoger geslacht gewicht per dier waren hiervoor verantwoor-
delijk. De vleeskuikenrichtlijn zorgt wel voor een lagere be-
zetting van vleeskuikens per m2, maar leidt niet tot produc-
tiebeperking. Voor 2012 voorzien we door de gunstige 
vraagontwikkeling zeker in het eerste halfjaar positieve prijs-
effecten. Gemiddeld zullen de prijzen dit jaar naar verwach-
ting circa 3% hoger zijn dan vorig jaar. 

…en het ei hoort er weer helemaal bij 
De productie en consumptie van eieren zitten in een stijgen-
de lijn. De eierconsumptie steeg van 185 naar 188 stuks per 
hoofd van de bevolking en de productie kwam met 10,6 mil-
jard eieren bijna 4% hoger uit dan in 2010. 

De prijzen waren in het tweede halfjaar van 2011 beter dan 
een jaar eerder, in het eerste halfjaar was het omgekeerd 
(figuur 10). De verwachting van ING is dat de huidige prijsni-
veaus, die dubbel zo hoog zijn als een jaar geleden, zich tot 
Pasen kunnen stabiliseren of nog iets kunnen doorstijgen. Op 
jaarbasis is een gemiddelde prijsstijging van minstens 5% 
dan een reële veronderstelling. 
Op het per 1 januari geplande verbod op de traditionele 
kooihuisvesting worden tot 1 juli al uitzonderingen gemaakt. 
Ook in andere landen wordt een oogje dichtgeknepen. Voor 
de Nederlandse scharreleieren is dit vanwege het uitblijven 
van een impuls voor vraag en prijs een tegenvaller. 
De gunstige ontwikkeling van de voerprijzen zouden ook de 
negatieve rendementsontwikkeling bij legkippenhouders van 
de laatste jaren eindelijk weer kunnen doorbreken. 

Figuur 10 Goede prijsontwikkeling eieren in laatste 
kwartaal 2011 en begin 2012 
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aaneengesloten is opgegeven als grasland. Deze data worden opgenomen in KLW database. Op basis 

van deze registratie is het mogelijk het percentage blijvend grasland (land dat uitsluitend gras is), 

percentage tijdelijk grasland ( maximaal 5 jaar grasland) en percentage bouwland te bepalen.  

KPI: De streefwaarde die behaald moet worden op deze KPI om voor certificering en vervolgens 

groenfinanciering in aanmerking te komen is > 85% aandeel grasland (blijvend en tijdelijk) van het 

totale areaal. 

4 Percentage blijvend grasland  

Naast het aandeel speelt ook de leeftijd van het grasland een belangrijke rol. Hoe ouder het grasland, 

hoe minder bodembewerking is toegepast, hoe meer het ecosysteem intact blijft, hoe meer kans 

voor biodiversiteit boven en onder de grond. In ouder grasland loopt het organische stofgehalte op 

met een stijging van de bodembiodiversiteit, omdat er geen of heel weinig grondbewerking 

(gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland) wordt uitgevoerd waardoor er ondergronds een stabiel 

milieu ontstaat met voldoende voeding en meer biodivers leven.  

Het percentage blijvend grasland kan worden vastgesteld door het uitvoeren van enquêtes en 

gebruik maken van satellietbeelden of data over aankoop graszaad uit financiële administratie in 

centrale database KLW.  

KPI: De streefwaarde die behaald moet worden op deze KPI om voor certificering en vervolgens 

groenfinanciering in aanmerking te komen is < 75% van het areaal grasland > 15 jaar (leeftijd 

grasland). 

Naast leeftijd van grasland is het belangrijk om blijvend grasland te stimuleren in combinatie met het 

in rotatie brengen van tijdelijk grasland om de functionale agrobiodiversiteit het meest optimaal te 

benutten. 

KPI: De streefwaarde die behaald moet worden op deze KPI om voor certificering en vervolgens 

groenfinanciering in aanmerking te komen is de verhouding:  > 70% blijvend grasland/ < 15% tijdelijk 

gras/ bouwland = aandeel tijdelijk grasland van het totale areaal. 

5. Aantal uren weidegang en oppervlakte beweid

Het minimum van de weidegang voor gangbare bedrijven is nu 120 dagen met 6 uur weidegang. De 

beweidingsduur, het oppervlakte dat beweid wordt en de startdatum van de weidegang zijn van 

invloed op het effect van functionele agrobiodiversiteit en op de stand van specifieke soorten. Zo 

heeft weidegang o.a. een positief effect op de botanische samenstelling  (o.a. witte klaver) die de 

functionaliteit van de natuurlijke stikstofbinding verhoogt onder stikstofarme condities, op wormen 

die de bodemstructuur verbeteren en op groeiverschil van gras (mozaïek) door begrazing. 

KPI: De streefwaarde die behaald moet worden op deze KPI om voor certificering en vervolgens 

groenfinanciering in aanmerking te komen is > 2160uur aan dagen en beweidingsuren, > 75% 

oppervlakte beweid en start weidegang vanaf 1 april. 

Oppervlakte beweid kan in kansenkaart in beeld gebracht worden. Startdatum 1 april foto met 

datum. Aantal dagen en uren registreren in boekhouding. 

Pijler 2 en 3: Landelijke diversiteit (landschapselementen) en specifieke soorten 

De biodiversiteitmaatregelen die vallen onder landschapselementen en specifieke soorten vormen 

voor een groot deel een onderdeel van de  natuurbeheerpakketten  zoals genoemd in de categorie 

“Agrarisch natuurbeheer met grote impact, en Subsidie ANLb 2016”.  
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Hieronder vallen de volgende elementen: 

a. Grasland met rustperiode van tenminste 12 weken

b. Inundatie (onderwater zetten van een gebied) van tenminste vier weken

c. Kruidenrijk grasland

d. Botanisch waardevol grasland

e. Insectenrijk graslandbeheer

f. Insectenrijke graslandrand.

Tezamen met de hierboven beschreven indicatoren die vallen onder ‘functionele agrobiodiversiteit’ 

vormen de in de categorie “Agrarisch natuurbeheer met grote impact, en Subsidie ANLb 2016” van 

de Groenregeling de nieuwe categorie “Biodivers melkveebedrijf met grote impact met Subsidie en 

Geen Subsidie ANLb 2016”. 

Kruidenrijk grasland  

Kruidenrijkgrasland bestaande uit verschillende grassoorten en kruiden, geeft een stabielere productie en is 

meer droogtetolerant. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat kruiden een positieve uitwerking hebben op 

diergezondheid en via de eiwitvertering een verlagend effect op de ammoniak- en methaanuitstoot door 

koeien. Bovendien heeft een diverse graslandsamenstelling ook een positieve uitwerking op bovengrondse 

biodiversiteit (o.a. via nectar als voedsel voor bijen en via insectensamenstelling als voedsel voor 

(weide)vogels.  
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Biodiversiteit levert ecosysteemdiensten, zoals een gezonde, microbiologisch rijke en vruchtbare 

bodem, een gevarieerde cultuur aan grassoorten en bruikbaar schoon water en het sluiten van 

kringlopen. Door biodiversiteit als een economische productiefactor te zien en te gebruiken, is een 

boerenbedrijf op natuurlijke wijze weerbaar tegen weersomstandigheden en ziekten met als gevolg 

lagere bedrijfskosten. Bovendien draagt een goed biodiversiteitsbeheer bij aan maatschappelijk 

draagvlak. Sommige maatregelen kan een boer toepassen, die direct aan zijn bedrijfsvoering zijn 

gerelateerd, waarbij de bodem van zijn grasland het uitgangspunt vormt. Dit wordt aangeduid met 

functionele agrobiodiversiteit (pijler 1 van de biodiversiteitmonitor). Andere maatregelen verbeteren 

vooral de biodiversiteit rondom het bedrijf en zorgen zo voor de maatschappelijke acceptatie van het 

bedrijf via een positief imago als ‘biodiverse melkveebedrijf’. Zij versterken de functionele 

agrobiodiversiteit en leveren zo een indirecte bijdrage aan de bedrijfsvoering van het bedrijf. Deze 

maatregelen hebben betrekking op landschapselementen en specifieke soorten (pijler 2 en 3 van de 

monitor).  

Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij 

De biodiversiteitsmonitor, die vanaf 2017 operationeel is, is een instrument waarmee een boer 

inzicht krijgt waar hij met biodiversiteit staat (nulmeting) en richting kan geven aan verbeteringen. 

De monitor biedt handvatten voor het verbeteren van de biodiversiteit op het boerenbedrijf en in de 

omgeving. De monitor sluit aan bij de bestaande instrumenten die de boer tot zijn beschikking heeft 

en voorkomt zo extra administratieve lasten. De impact wordt gemeten met behulp van een set van 

Kern Prestatie Indicatoren (KPI). De KPI’s tonen aan welke resultaten melkveehouders boeken met 

het toepassen van maatregelen in de praktijk op het gebied van functionele agrobiodiversiteit (pijler 

1), landschapselementen (pijler 2) en specifieke soorten (pijler 3). Aan de hand van de set van KPI’s 

kan een melkveehouder een handelingsplan vanuit een bepaald handelingsperspectief opstellen. Dit 

plan bevat streefwaarden (doelen) en een geïntegreerde set van biodiversiteitsmaatregelen die 

passen bij zijn type melkbedrijf, bodemsoort en regio. Sommige van deze maatregelen kan de boer 

intekenen op een grafische (kansen)kaart.  

Definitie biodivers melkveebedrijf 

Een biodivers melkveebedrijf is een bedrijf dat de biodiversiteit rondom een boerderij versterkt door het 

integraal toepassen van biodiversiteitsmaatregelen waardoor de ecosysteemdiensten die de biodiversiteit 

levert, een positief effect hebben op het bedrijf en zijn omgeving. Biodiversiteit vormt zo een gezonde 

omgeving om melk te produceren. 
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Set van kernprestatie-indicatoren 

Op basis van een praktijkonderzoek onder twintig melkveehouders is het rapport “Verkenning 

Kritische Prestatie Indicatoren voor stimulering van een biodiverse melkveehouderij”
1
  geschreven. In 

het rapport staat een set van geselecteerde primaire KPI’s beschreven, die de basis vormen voor de 

beoordeling en certificering van melkveehouders voor het effectief toepassen van 

biodiversiteitsmaatregelen op hun land. Voor het samenstellen van deze indicatorenset zijn de 

volgende uitgangspunten gebruikt:  

• Deze KPI’s sluiten aan op één van de pijlers van het adaptieve model  te weten 1. Functionele

agrobiodiversiteit, 2. Landschappelijke diversiteit op het bedrijf, en 3. Specifieke soorten

• De KPI’s voldoen aan de randvoorwaarden om in de monitor te worden opgenomen, te weten

(1) de KPI’s zijn voor alle melkveehouders In Nederland beschikbaar, (2). De KPI’s zijn

betrouwbaar in kaart te brengen en te borgen (3) KPI’s doen recht aan noodzaak tot integraliteit

en samenhang van de onderliggende maatregelen en (4) een 0-meting of referentiewaarde is

beschikbaar.

Deze indicatorenset is verder berekend op haalbaarheid door de WUR en Louis Bolk Instituut. 

Ondanks het uitgevoerde onderzoek tot nu toe, zal ervaring uit de praktijk moeten uitwijzen in welke 

mate de indicatoren bij een geïntegreerde aanpak elkaar positief versterken. Een optimaal effectief 

resultaat wat betreft biodiversiteitsverbetering rondom het melkveebedrijf is alleen haalbaar, indien 

de KPI’s en de onderliggende biodiversiteitmaatregelen goed op elkaar zijn afgestemd.  

In bijlage 1 wordt de set van KPI’s met de daarbij behorende streefwaardes nader toegelicht. 

Stichting Biodiverse Melkveehouderij 

Voor een goede invoering en toepassing van de Biodiversiteit Monitor wordt een nieuwe 

onafhankelijke stichting opgezet: Stichting “Biodiverse Melkveehouderij”. Naast de verdere 

ontwikkeling en toepassing van de Biodiversiteit Monitor is de stichting ook verantwoordelijk voor 

het uitgeven van verklaringen als bewijs dat de boeren het gewenste niveau (drempelwaarde) 

behaald hebben. Dit is vergelijkbaar met het certificaat van Stichting Veldleeuwerik voor de 

akkerbouw. De beoordelingseisen van de “verklaring Biodivers Melkveebedrijf” zijn gebaseerd op de 

set van KPI’s van de Biodiversiteit Monitor en op de activiteiten zoals beschreven in de huidige 

categorie “Agrarisch natuurbeheer met grote impact, en Subsidie ANLb 2016”.  

Melkveehouder belonen met economische voordelen 

Een belangrijk uitgangspunt bij het versterken van de biodiversiteit rondom een melkveebedrijf is dat 

de melkveehouder voor zijn inspanningen op biodiversiteit, gemeten door de biodiversiteit monitor, 

beloond wordt. Zo’n beloning kan uit verschillende economische prikkels of voordelen bestaan. Te 

denken valt aan consumentenmarketing door zuivelbedrijven waarin biodiverse melk wordt 

aangeprezen, een betere kredietbeoordeling door banken, het sneller verkrijgen van een vergunning 

voor grondgebonden uitbreiding van het bedrijf en/of afspraken over waterstanden met 

waterschappen die ook steeds vaker doelstellingen op het gebied van biodiversiteit hebben. De 

rentekorting via de groenfinanciering is de meest waarschijnlijke op korte termijn te realiseren 

economische prikkel, maar dan moet de huidige groenregeling wel verbreed worden om de integrale 

aanpak van de maatregelen behorende tot de biodiversiteitmonitor succesvol in heel Nederland te 

kunnen introduceren. 

1
 Data KPI’s gebaseerd op rapport “Verkenning kritische prestatie-indicatoren voor stimulering van een 

biodiverse melkveehouderij” (Van Eekeren, Verhoeven, Erisman 2015). 
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Categorie ‘agrarisch natuurbeheer met grote impact’ ook voor 

melkveehouders zonder subsidie 

De basis van de Biodiversiteit Monitor vormt een set van KPI’s om op een bepaald tijdstip het niveau 

van de biodiversiteit rondom het melkveebedrijf te peilen. Hiermee krijgt een melkveehouder een 

indicatie waar zijn bedrijf staat ten opzichte van zijn ambitie om een biodivers melkveebedrijf te 

worden. Zo wordt inzicht verkregen of hij de basisvoorwaarden heeft gehaald op weg naar de 

gestelde streefwaarden per KPI. In deze transitie kan de groenfinanciering een belangrijke stimulans 

zijn. De groenfinanciering kan vooral een belangrijke impuls geven bij de beslissing van een boer om 

om te schakelen naar een biodiverse melkveebedrijfsvoering als hij de tijdelijke extra kosten die hij 

maakt en de tijdelijke inkomsten die hij derft o.a. via de groenfinanciering voor een deel krijgt 

vergoed. Dit kan het beslissende zetje in de rug zijn om voor ‘biodivers boeren’ te kiezen. Belangrijke 

voorwaarden daarbij zijn:  

- integraliteit en samenhang in de toepassing van de aan KPI’s onderliggende maatregelen;

- bij een positieve beoordeling kan een melkveehouder, ongeacht actief in groene of witte

gebieden, een groenfinanciering ontvangen.

Om de melkveehouders vanuit de Groenregeling de juiste financiële prikkel te geven voor het 

effectief uitvoeren van de biodiversiteitsmaatregelen rondom hun bedrijf dient de Groenregeling op 

twee punten te worden aangepast: 

1. De huidige categorie “Agrarisch natuurbeheer met grote impact, en Subsidie ANLb 2016”

dient te worden uitgebreid met activiteiten die vallen onder de KPI’s die functionele

agrobiodiversiteit mogelijk maken. Deze KPI’s zijn: (1) percentage eiwit van eigen land, (2)

stikstofbedrijfsoverschot, (3) percentage aandeel grasland t.o.v. totaal areaal, (4) percentage

blijvend grasland en (5) aantal uren weidegang en oppervlakte beweid.

2. Deze aangepaste categorie is bestemd voor alle melkveehouders die voldoen aan de

beoordelingseisen van de verklaring “Biodivers Melkveebedrijf”, inclusief die

melkveehouders die hun bedrijf hebben in de witte gebieden (geen subsidie) van de

collectieven. De beoordelingseisen van de verklaring “Biodivers Melkveebedrijf” zijn

gebaseerd op de set van KPI’s van de Biodiversiteit Monitor en op de activiteiten zoals

beschreven in de huidige categorie “Agrarisch natuurbeheer met grote impact, en Subsidie

ANLb 2016”.

Deze aangepaste categorie zou aangeduid kunnen worden als “Biodivers melkveebedrijf met grote 

impact met Subsidie en Geen Subsidie ANLb 2016” 

In de eerste jaren na de invoering van de biodiversiteitmonitor zal er een overgangsperiode zijn 

waarin de boer transitiekosten maakt om op termijn (7 tot 10 jaar) de voordelen te kunnen plukken 

van de adaptieve aanpak in de vorm van meer functionele agrobiodiversiteit, meer landschappelijke 

diversiteit, meer specifieke soorten en een betere groenblauwe regionale dooradering. Ook is de 

hoop en verwachting dat de consument bereid zal zijn iets extra te betalen voor melk die op deze 

manier geproduceerd is. Dit kost echter tijd. Het is dus relevant om deze transitiekosten in beeld te 

brengen. Dit is in eerste instantie een indicatieve kostenraming, gebaseerd op deelonderzoeken
2
 en 

interviews met melkveehouders.  

2
 Rapport” Bedrijfseconomische aspecten van biodiversiteit op melkveebedrijven”, Louis Bolk, MRGN en 

Rabobank, juli 2016 
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De indicatieve netto kosten voor een melkveehouder zijn ca. EUR 725,- per hectare per jaar
3
. Deze 

kosten worden gemaakt voor het beheer van plasdras, kruidenrijk grasland, maaien na 15 juni, 

legselbeheer en gebruik van ruw mest met daar bovenop de kosten voor het bemesten, het maaien 

en het inkuilen (pakken i.p.v. een grote kuil)  van het gras en het eventueel in te huren loonwerk.  

Dit cijfer is aan de behoudende kant gesteld, omdat nog niet de aanpassingskosten voor een 

integraal beheer zoals de Biodiversiteit Monitoraanpak dat voorstaat, erin zijn meegenomen. Ook –

zo blijkt uit interviews met boeren - is het te gebruiken kruidenmengsel niet voor elke stal gelijk, 

hetgeen ook in meer of minder kosten tot uitdrukking kan komen. Verder betreft het hier 

beheerskosten en niet kosten die gemaakt worden tijdens de transitie, zoals extra kosten voor 

inkoop graskruidzaden, aangepast veevoeder en graslandvernieuwing.  Voor het berekenen van deze 

kosten is meer onderzoek in de praktijk nodig.  

De voordelen voor de melkveehouder zullen op termijn van maximaal 10 jaar moeten voortkomen 

uit een hogere melkprijs die door de markt wordt gegeven. 

Gedeeltelijke dekking van netto kosten door groenfinanciering 

Wij stellen voor om de dekking van de geschatte netto kosten voor de helft via groenfinanciering te 

laten plaatsvinden door een forfaitair groen te financieren bedrag per hectare. Op basis van een 

gemiddelde rentekorting van 0,75% en een te dekken bedrag van EUR 360,00 (driehonderdzestig 

euro) is een forfaitair groenfinancieringsvolume per hectare van ongeveer EUR 50.000,00 

(vijftigduizend euro) vereist. 

Wat levert de biodiversiteit monitor op om te komen tot een toekomstbestendig biodivers 

melkveebedrijf: 

• Nieuw is de integrale toepassing van maatregelen die gerelateerd zijn aan KPI’s op en dusdanige wijze

dat de totale impact van alle maatregelen veel groter is dan elke maatregel afzonderlijk.

• Nieuw is ook de benadering van biodiversiteit als economische factor voor de melkveehouder waarbij de

bodem het uitgangspunt is.

• Nieuw is de ambitie om melkveehouders met economische prikkels te belonen, die kunnen aantonen op

een balanceerde, integrale wijze biodiversiteitmaatregelen toe te passen, waarmee de biodiversiteit van

de melkveehouderij direct en indirect verbetert.

• Nieuw is de oprichting van een stichting ‘Biodivers Melkveehouderij’ die de biodiversiteit monitor in

beheer heeft, die melkveehouders op hun biodiversiteitprestatie laat toetsen en die de totstandkoming

van positieve economische prikkels stimuleert.

• Landelijk dekkend voor zowel de groene als de witte gebieden van de collectieven.

3
 Dit indicatieve cijfer is gebaseerd op een plan van GroenLinks voor behoud van weidevogels dat stelt dat voor 

zwaar mozaïekbeheer van grasland 575 euro per hectare nodig is. Dit is berekend door Alterra, WUR en de 

Vogelbescherming. 



Werkplan + begroting detachering  tbv Topsector AF via Rabo 2014 

Inleiding 
Het Topteam heeft in januari jl. ingestemd met de vervolgstrategie van de uitvoeringslijn 
international. Deze komt op hoofdlijnen neer op: 

A. voortzetten / uitrollen business development via public private partnerships in de 10
gekozen focuslanden

B. toewerken naar een ‘one-stop-shop’ voor het (potentieel) internationaal
ondernemende agribusiness MKB

C. loket- en makelaarsfunctie blijven vervullen voor (de verbinding tussen) Topsector
bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties

Voorgenomen activiteiten van de Strategic Program Manager: 

Ad A. (naast continue fungeren als aanspreekpunt voor deze landen) 
1. Mexico: ism Ambassade afronden vorming pluimveehouderijconsortium en leads

overdragen aan business met evt local business support oplossing
2. Indonesie: ism Ambassade toewerken naar local business support oplossing om drie

lopende pluimveehouderij-initiatieven te verbinden / vooruit te helpen tot echte
business development

3. India: toewerken naar business support oplossing om cold chain projecten NAFTC en
FoodTech te verbinden/vooruit te helpen tot echte business development

4. Rusland: afronden Russische projecten (aardappelketen rondom Moskou, dierlijke
eiwitproductie in Belgorod regio en stedelijke voedselvoorziening/agrologistiek
Moskou) en overdragen aan private sector, overige business opportunities Rusland
stroomlijnen via nauwe samenwerking met RF Handelsvertegenwoordiging (in
afstemming met Landbouwraad Moskou)

5. Zuid-Afrika: in afstemming met Ambassade de Seed Money projectbevindingen en
NAFTC verkenningen mbt agropark Gauteng koppelen aan tuinbouwprogramma en
missie MP Rutte (?) juli hierbij strategisch inzetten, uitwerken tot business leads en
overdragen aan business (evt inclusief local business support)

6. Brazilie: in afstemming met ambassade de Seed Money zuivelbevindingen en
vorming zuivelconsortium inzetten op business development (met oa inzet Jong EZ
studiereis en evt gefocuste missie)

7. Verenigde Staten: IFT beurs New Orleans  ism Food Valley, NFIA en Ambassade
Washington strategisch inzetten om zoveel mogelijk MKB mee te laten ‘profiteren’
en B2B te ontwikkelen, vertegenwoordigen Topsector op deze beurs

Ad B. 
1. in afstemming met de Business Unit DG Agro en RVO en BZ-relevante directies het

agribusiness netwerk structureel in kaart brengen door bestaande
bestanden/gegevens/netwerken bijeen te voegen

2. in afstemming met de Business Unit DG Agro en RVO en BZ-relevante directies het
instrumentarium overzichtelijker, toegankelijker en laagdrempeliger te maken

3. project ‘Hillenraad Agri&Food Top 100” naar voorbeeld van Tuinbouw.
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Ad C. 
1. minimaal 1 pilot project maatschappelijke organisatie (Unicef/ICCO/Hivos) en een

cluster van MKB bedrijven om gezamenlijke business development op te starten.
2. communicatie-verbeteringen (oa in afstemming met DG Agro E-communicatie

traject):
- international portal van de Topsector website doorontwikkelen en ontsluiten
- interviews met ondernemers uit multinationals, MKB plus en MKB tbv Nieuwe
Oogst, Boerderij, Berichten Buitenland en Food & Nutrition om belang van
internationalisering t/m niveau primaire sector door te laten dringen

3. Managen Linked-In groep Topsector Agri&Food international
4. Organiseren 4 sectordagen voor verbinding tussen DG Agro/ELV en de

Topsectorbedrijven (te beginnen op 6/2 as met
5. Inventarisatie ondersteuningsmogelijkheden financiele instellingen (oa Rabo en

FMO)

Begroting op hoofdlijnen 

Ad A. 
- Reiskosten ca 10.000 euro (afhankelijk van oa Strategische Reisagenda/inkomende
missies)
- organisatiekosten bijeenkomsten (zakelijke speeddates, matchmaking, seminars): 8.000
euro (2.000 per focusland: Brazilie, Zuid-Afrika, VS, India)

Ad B. Hillenraad Top 100 project: opstartfase ca 7.000 euro (daarna obv advertentie-
inkomsten) 

Ad C. 
- Representatiekosten (visitekaartjes, netwerklunches ed): 2.000 euro
- Promotie, voorlichting, advies webdesigner, en social media: 3.000 euro

Totaalbudget 2014: 30.000 euro 
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Blik op de wereld 

In Europa waren de economische prestaties een stuk minder spectaculair. Het 

BBP van de eurozone kromp in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3% k-o-k. 

Voor het huidige kwartaal voorzien we eveneens een dalend BBP. De economie 

van het Verenigd Koninkrijk werd in het vierde kwartaal van 2011 0,2% k-o-k 

kleiner. En als we de voorlopende indicatoren mogen geloven, lijkt het erop dat 

het VK een recessie net zal weten te vermijden. Kijken we verder naar het 

oosten, dan valt op dat de Japanse economie in het vierde kwartaal van 2011 

met 0,6% k-o-k kromp als gevolg van de zwakkere buitenlandse vraag. Wel 

vertoont de economie daar inmiddels tekenen van herstel, mede ondersteund 

door de wederopbouw na de aardbeving en tsunami van 2011.  

De opkomende markten kregen in 2011 te maken met langzamere groei gedu-

rende een periode van afremmend macro-economisch beleid. Het goede nieuws 

is dat de groei van de economische activiteit zich daarbij wel heeft gestabili-

seerd. De Chinese economie kampt nog wel met een vertraagde groei, maar 

dankzij het geleidelijk versoepelde beleid (de reserveverplichtingen werden 

onlangs voor de tweede keer in korte tijd met 50 basispunten verlaagd) is de 

verwachting dat ook deze spoedig zal stabiliseren. Het is dan ook onwaarschijn-

lijk dat het land een harde landing zal maken, zoals enkele doemdenkers on-

langs voorspelden.  

Hebben we de weg omhoog weer gevonden? 
Tot nu toe vooral positieve geluiden. Maar kunnen we echt stellen dat we het 

ergste achter de rug hebben? Er zijn zeker redenen om optimistisch te zijn! De 

verbeterde macro-economische cijfers kunnen deels het gevolg zijn van het feit 

dat de negatieve invloed van de hogere voedselprijzen en de aardbeving in 

Japan naar de achtergrond zijn verdwenen. Ook de omslag naar positieve 

‘animal spirits’ naar aanleiding van de komst van technocratische kabinetten in 

Griekenland en Italië en de maatregelen van de centrale banken is gunstig. Zo 

combineerde de ECB sinds november een renteverlaging van 50 basispunten 

met een agressieve liquiditeitsoperatie, kondigde de Fed eind september 

‘Operation Twist’ aan en breidde de Bank of England haar aankoopprogramma 

van staatsobligaties in oktober met 75 miljard Britse pond uit en in februari 

2012 nog eens met 50 miljard. Deze maatregelen vormden samen een brede 

basis voor meer rust op de financiële markten.  

Ook het flexibele beleid van de centrale banken in de opkomende economieën 

heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Toen in de tweede helft van 2011 de 

angst voor inflatie plaatsmaakte voor de vrees voor lagere economische groei, 

reageerden zij met een versoepeling van hun monetair beleid (zie figuur 3). In 

de meeste grote opkomende economieën is de inflatie de afgelopen maanden 

gedaald. Nog slechts vier landen (Hongarije, Tsjechië, Mexico en Turkije) hebben 

te maken met stijgende inflatie.  
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Overheidsfinanciën 

woningmarkt, het versneld verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 

combinatie met een verdere koppeling aan de levensverwachting en een 

versobering van de collectieve zorguitgaven gefinancierd uit de AWBZ.  

Hoewel het beperken van de overheidsuitgaven het type bezuinigingsmaatregel 

is dat de financiële markten het meeste vertrouwen geeft, ligt dat politiek gezien 

uiterst lastig. De opbrengsten van deze ‘slimme’ hervormingen zijn op korte 

termijn nauwelijks zichtbaar, terwijl de lasten direct voelbaar zijn. Een reeks 

relatief kleine maatregelen en het hanteren van de kaasschaaf zijn dan op het 

eerste gezicht veel effectiever. Het mag dan ook geen verrassing heten dat 121 

bezuinigingsmaatregelen, die tijdens deze kabinetsperiode worden genomen, 

onvoldoende structureel doorwerken om de langetermijnhoudbaarheid van de 

overheidsfinanciën te garanderen (CPB, 2010).8 Als Nederland in 2013 aan de 

aangescherpte begrotingsregels wil voldoen, ontkomt het kabinet er niet aan om 

snel en zichtbaar actie te ondernemen. Bij gebrek aan grote structurele hervor-

mingen in de komende jaren betekent dit dat noodgedwongen weer de kaas-

schaaf uit de kast zal worden gehaald. Want veel keuze heeft het kabinet niet: 

meteen hard saneren om de overheidsuitgaven te verlagen of de rekening door-

schuiven naar bedrijven en huishoudens (lastenverzwaring).  

Tot slot 
Nederland staat voor een belangrijke afweging. Kiest het kabinet voor structu-

rele hervormingen om te voorkomen dat we een steeds grotere rekening door-

schuiven naar toekomstige generaties? Het politieke onvermogen om de hete 

hangijzers op het terrein van de pensioenen, de arbeidsmarkt voor oudere 

werknemers, de gezondheidszorg en de woningmarkt tijdig aan te pakken kan 

voor financiële markten en kredietbeoordelaars de voornaamste reden zijn om te 

twijfelen aan de solvabiliteit van de Nederlandse overheidsfinanciën. Op korte 

termijn vereist dit dat politici duidelijke structurele keuzes maken die resulteren 

in een geloofwaardige hervormingsstrategie voor de middellange termijn.  

Of zet het kabinet in op korte termijn budgettaire sanering en lastenverzwaring 

om zijn bezuinigingsdoelstelling te realiseren? Onze politici hebben hun eigen 

bewegingsruimte beperkt door in Europa stevig te hameren op spijkerharde 

begrotingsafspraken. Hierdoor kan het kabinet niet anders dan zelf het goede 

voorbeeld geven. Dit betekent dat het voor de geloofwaardigheid van het kabi-

net van belang is om juist snel in te grijpen in de overheidsfinanciën, ook al 

houdt dit in dat de economie daarvan op korte termijn schade ondervindt. De 

relatief beperkte wijzigingen zorgen er bovendien voor dat de urgentie van 

structurele hervormingen slechts tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt. Wat de 

politici zich niet lijken te realiseren, is dat hoe langer de noodzakelijke structure-

le hervormingen op zich laten wachten des te groter de kosten zullen zijn voor 

de belastingbetalers. Zo bezien zou de winst op korte termijn wel eens duur 

kunnen worden betaald op lange termijn.  

8 CPB (2010), Analyse economische effecten financieel kader, CPB Notitie, Den Haag.  

Danijela Piljic

D.Piljic@rn.rabobank.nl
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Rente en valuta 

ECB wacht af 
Ondanks de waslijst aan maatregelen door de ECB zijn de onzekerheden nog 

altijd groot. In de laatste persconferentie van de centrale bank toonde Mario 

Draghi zich iets positiever, vooral dankzij de 

impact van de LTRO en de eerste tekenen van 

stabilisatie in de economie. De meest onzekere 

factor is echter de consument, die wordt ge-

confronteerd met nieuwe bezuinigingsmaat-

regelen. Overheden –op hun beurt– zien de 

effectiviteit van deze maatregelen ondermijnd 

door de zwakke economie. Daarnaast neemt 

de inflatie minder snel af dan gedacht, vooral 

vanwege de stijging van de olieprijzen. 

Wij verwachten dat de ECB de komende 

maanden een afwachtende houding aanneemt, 

ervan uitgaande dat het scenario van een ‘mil-

de recessie’ bevestigd blijft. Het succes van de 

LTRO’s zal uiteindelijk worden bepaald door 

vier aspecten: (i) een voortgaande verbetering 

van de markten voor bankfinanciering, (ii) een daling van de risicopremies, (iii) 

stabilisatie van de rendementen op perifeer overheidspapier en (iv) signalen dat 

hiervan een gunstig effect uitgaat op de kredietverlening door banken aan gezin-

nen en bedrijven. Vooral dit laatste is cruciaal. Zoals wij echter hebben aangege-

ven, is het in onze ogen waarschijnlijk dat de markt opnieuw een poging zal 

doen om een systeem-oplossing door eurozonelanden af te dwingen. Dit bete-

kent dat het recente succes van de LTRO op de eerste drie aspecten niet nood-

zakelijk blijvend zal zijn en dat de ECB wellicht zal worden gedwongen om het 

opkoopprogramma van staatspapier een nieuwe boost te geven, vooral als de 

eurozoneleiders het af laten weten.  

Rente langer laag? 
Wij verwachten dat de ECB haar beleidstarief gedurende de rest van 2012 onge-

wijzigd zal laten, maar dat Euribor-tarieven nog wat verder zullen dalen vanwe-

ge de overliquiditeit in de geldmarkt. Nadrukkelijk houden we de mogelijkheid 

open van een extra 25 bp of zelfs 50 bp-verlaging als de recessie zich verder 

blijkt te verdiepen. Ook volgend jaar zal de rente waarschijnlijk zeer laag blij-

ven. Sinds juli 2008 heeft de ECB renteverhogingen tot tweemaal toe moeten 

terugdraaien en dat werpt natuurlijk een zekere drempel op. Bovendien heeft de 

Fed eerder dit jaar aangegeven de rente zeker tot eind 2014 laag te houden en 

in een scenario van crisis-oplossing in de eurozone en de daarmee gepaard 

gaande stijging van de euro en van de rendementen op Duits papier (zoals 

hierboven aangegeven) is de noodzaak tot snelle normalisering ook minder 

groot. Onze middellangetermijnramingen voor de groei en inflatie in de eurozone 

(1,25% respectievelijk 1,5% in 2013) staan dit in ieder geval niet in de weg. 

Figuur 4: Overliquiditeit houdt geldmarktrente 
laag 

 

Bron: Reuters EcoWin 
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Nederland 

Niet bij de pakken neerzitten 
De kogel die iedereen zag aankomen is door de kerk: de Nederlandse economie 
bevindt zich wederom in een recessie. Na een kwartaal-op-kwartaalkrimp in het 
derde kwartaal van 2011 nam de omvang van de economie in het laatste kwar-

taal met 0,7% af. Toch is dit geen reden om 
bij de pakken neer te gaan zitten. Naar ver-
wachting trekt de economie in de loop van 
2012 alweer aan, hoewel de kwartaal-op-
kwartaalgroeicijfers vermoedelijk mager zullen 
zijn. Voor heel 2012 voorzien we een reële 
krimp van gemiddeld ¾% ten opzichte van 
2011. In 2013 neemt het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) waarschijnlijk met 1% in volu-
me toe.  

Nederland in recessie 
Hoewel de Nederlandse economie nog niet vol-

ledig was hersteld van de dip in 2009, is de 

economie weer in een nieuwe recessie beland. 

Dat het volume van de economie in het laatste kwartaal van 2011 zou afnemen, 

lag in de lijn der verwachtingen, maar het krimpcijfer viel negatiever uit dan 

verwacht (figuur 1). In de loop van 2011 werd al duidelijk dat de netto buiten-

landse handel, door het stilvallen van de wereldhandelsgroei, de kar niet langer 

in haar eentje kon trekken. Consumenten, producenten en de overheid droegen 

echter niet bij aan de groei. Nederlandse consumenten werden in de tweede 

helft van 2011 geconfronteerd met een verdere stagnatie van de huizenmarkt, 

toenemende onzekerheid over toekomstige pensioenuitkeringen en een oplopen-

de werkloosheid. Bovendien was het najaar van 2011 getekend door Europese 

en Nederlandse politieke ontwikkelingen: de Europese schuldencrisis hield aan 

en door tegenvallende groei, mede als gevolg van de Europese schuldencrisis, 

moet de Nederlandse overheid bovenop de geplande € 18 miljard additionele be-

zuinigingsmaatregelen nemen om aan haar eigen en de Europese begrotingsre-

gels te voldoen. Al deze factoren hebben hun stempel gedrukt op het sentiment 

onder consumenten en zorgden ervoor dat zij hun hand op de knip hielden. En 

zonder koopgrage consumenten hebben de op de binnenlandse markt gerichte 

bedrijven weinig prikkels om te investeren. Ook het exportgerichte bedrijfsleven 

heeft door de stagnatie van de groei van het wereldhandelsvolume weinig reden 

om in nieuwe productiecapaciteit te investeren.  

De huidige recessie vormt echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zit-

ten. Inmiddels is het sentiment, in ieder geval op de financiële markten, een 

stuk positiever. Vooral dankzij de Europese Centrale bank (ECB) die in december 

een nieuwe langetermijnfinancieringsfaciliteit (LTRO) voor het bankwezen intro-

duceerde. Door deze actie verminderde de vrees dat minder sterke, maar nog  

Figuur 1: Nederland in recessie 

Bron: CBS, Rabobank 
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Nederland 

wel solvabele banken in liquiditeitsproblemen zouden komen. Bovendien werd 

een deel van de liquiditeit op de geldmarkt door banken gebruikt om overheids- 

papier van de perifere landen te kopen. De tweede langetermijnfinancierings-

faciliteit van eind februari ondersteunde het vertrouwen verder. Ook een hogere 

vrijwillige afschrijving op Griekse schulden in handen van private investeerders 

werd door de markten verwelkomd. De resulterende ontspanning op de financië-

le markten leidde tot opverende beurzen. De financiële markten lijken beleids-

makers hiermee de tijd te geven om aan een oplossing voor de Europese schul-

dencrisis te werken. Voor 2012 is duidelijkheid het toverwoord. Duidelijkheid 

over de diverse dossiers die op het Europese en het Nederlandse front spelen, 

kan ervoor zorgen dat consumenten bereid zijn om de euro’s die ze hebben te 

laten rollen. Veel ruimte hebben ze echter niet. De individuele spaarquote van 

consumenten (beschikbaar inkomen1 minus consumptieve bestedingen als per-

centage van het beschikbaar inkomen) is in ons land gemiddeld slechts licht po-

sitief. Toch kan een aantrekkende consumptie helpen om ondernemers toe-

komstperspectief te bieden, waardoor zij een prikkel hebben om te investeren. 

Van de overheidsbestedingen hoeven we de komende jaren niets te verwachten.  

Volgens onze ramingen vertoont de economie in de eerste helft van 2012 nog 

enige volumekrimp, maar in mindere mate dan in het afgelopen kwartaal. Bo-

vendien trekt de economische groei daarna weer licht aan. Naar verwachting 

neemt de gemiddelde omvang van de economie over heel 2012 in reële termen 

met ¾% af ten opzichte van 2011. Deze sterke terugval komt vooral door het 

negatieve overloopeffect2 (van -0,7) uit 2011. In 2013 is het overloopeffect juist 

positief en neemt de netto-handel de Nederlandse economie weer op sleeptouw. 

Toch voorzien we voor dat jaar slechts een bescheiden reële jaar-op-jaargroei 

van 1%.  

Netto-handel trekt kar niet langer 
Nederland staat al jaren in de top-10 van grootste exporteurs ter wereld. Het 

reilen en zeilen van de Nederlandse economie is dan ook sterk afhankelijk van 

de internationale handel. De verwevenheid is bovendien in de loop der tijd toe-

genomen. Door de grotere mate van verwevenheid is Nederland steeds kwets-

baarder geworden voor internationale vraaguitval. Het aandeel van de wederuit-

voer3 in de totale uitvoer is steeds groter geworden. In 2011 bestond ongeveer 

50% van de uitvoer van goederen uit wederuitvoer (figuur 2). Internationaal ge-

zien is dit een hoog percentage, dat deels kan worden verklaard door de geo-

grafische ligging van Nederland aan zee, de goede infrastructurele verbindingen  

1 Het inkomen dat overblijft na afdracht van belastingen voor inkomen en vermogen en 

sociale en pensioenpremies.
2 De krimp aan het einde van 2011 heeft een negatief effect op de groei van dit jaar.  
3 Elders geproduceerde goederen die eerst in Nederland worden ingevoerd en vervolgens 

vrijwel zonder bewerking worden uitgevoerd naar het buitenland. 
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In 2008 lag de winstquote van de productie in Nederland op 13,4, terwijl deze in 

2011 daalde naar 9,4 (figuur 8). Bovendien is de arbeidsmarkt op dit moment 

aanzienlijk minder krap. In januari was het 

aantal ondernemers dat hun personeelsbe-

stand in de komende drie maanden verwacht 

in te krimpen groter dan het aantal dat dacht 

uit te breiden. Doordat de productie vermoe-

delijk niet aantrekt, krimpt de werkgelegen-

heid in de marktsector. Door geplande bezuini-

gingen op het ambtenarenapparaat neemt de 

werkgelegenheid ook in het openbaar bestuur 

en het onderwijs af, hoewel er in de zorg ver-

moedelijk nog steeds sprake zal zijn van een 

toename. Het arbeidsaanbod blijft naar ver-

wachting ongeveer gelijk. Enerzijds worden 

werknemers ontmoedigd en verlaat een deel 

van hen de arbeidsmarkt door vergrijzing. An-

derzijds stijgt de participatiegraad (maar in mindere mate dan voorheen). Dit 

heeft tot gevolg dat de werkloosheid dit jaar verder oploopt tot 6½%. In 2013 

treedt hier naar verwachting geen verandering in op, doordat de werkgelegen-

heidsontwikkeling onder invloed van het economische herstel weer aantrekt. 

Koopgrage consumenten gevraagd 
In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 consumeerden huishoudens in 

het vierde kwartaal 0,6% minder. Niet verwonderlijk, aangezien het consumen-

tenvertrouwen zeer laag is. Dit lage vertrouwen heeft enerzijds te maken met de 

economische ontwikkelingen. In de afgelopen maanden daalde de koopkracht 

van consumenten verder, stonden de vermogens (aandelenkoersen en huizen-

prijzen) onder druk en liep de werkloosheid op. Anderzijds wordt het zwakke 

consumentenvertrouwen veroorzaakt door de emoties van de consument. Het 

slechte nieuws stapelde zich in de afgelopen maanden op, waardoor consu-

menten angstig en onzeker werden. Dit had tot gevolg dat aankopen werden uit-

gesteld, terwijl we zoals gezegd nu juist koopgrage consumenten nodig hebben 

(Van de Belt, 2012)8. In 2012 blijven veel van de bovengenoemde factoren een 

rol spelen. Het reëel beschikbare inkomen ontwikkelt zich door tegenvallende 

loon- en werkgelegenheidsgroei en (extra) lastenverzwaringen naar verwachting 

negatief. Ook blijft een herstel op de woningmarkt vooralsnog uit: de prijs van 

een koopwoning daalt naar verwachting met gemiddeld 5% (hoewel hiervan 

8 Van de Belt, R. (2012). Consument laat zich put in praten. Themabericht 2012/02, 

Rabobank Nederland. 

Figuur 8: Winstquote is gedaald 

Bron: CPB 
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2,5% uit de overloop uit 2011 komt). Bovendien maakt de oplopende werk-

loosheid consumenten mogelijk angstig om te gaan spenderen. Liever sparen zij 

uit voorzorg een bedrag om een mogelijk toe-

komstig inkomensverlies te kunnen opvangen. 

In 2012 neemt al met al het consumptie-

volume naar verwachting met 1¼% af. In 

2013 blijft de koopkracht onder druk staan 

door aanvullende lastenverzwaringen. 

Bovendien dreigen nog eens 103 pensioen-

fondsen te moeten gaan korten op pensioen-

uitkeringen. Hierdoor neemt de consumptie 

naar verwachting met ½% af. Om de con-

sumptie aan te wakkeren, is het niet alleen 

van belang dat consumenten hun onzekerheid 

overwinnen, maar ook dat zij genoeg geld 

hebben om te spenderen. In dit kader is een 

geforceerde loonmatiging dan ook een slecht 

en overbodig idee. Niet alleen verzwakt dit de binnenlandse bestedingen alleen 

maar verder, maar het is voor de winstgevendheid van het bedrijfsleven ook niet 

noodzakelijk. 

Inflatie 

In januari kwam de inflatie uit op 2,5%. In de loop van dit jaar dalen de bijdra-

gen van voedsel- en energie- en brandstofprijzen. Daarnaast daalt de olieprijs 

naar verwachting licht en voorzien we een appreciatie van de euro ten opzichte 

van de dollar, waardoor de prijs van olie in euro’s lager zal zijn. Door de beperk-

te loongroei dragen de arbeidskosten ook nauwelijks bij aan een hogere inflatie. 

Dit geldt eveneens voor de vraagkant. De binnenlandse vraag is zwak waardoor 

de productiecapaciteit niet volledig wordt benut. Dit stimuleert bedrijven eerder 

om op prijs te concurreren dan om prijsverhogingen door te voeren. Het gemid-

delde prijspeil stijgt in 2012 naar verwachting met 2¼%. In 2013 neemt de in-

flatie af tot 2%, doordat de bijdragen aan de geldontwaarding van voedsel- en 

energie- en brandstofprijzen verder afnemen.  

Tot besluit 
De Nederlandse economie is opnieuw in een recessie beland. De exportmotor 

sputtert en binnenlandse bestedingen laten het afweten. Bij de pakken 

neerzitten is echter geen optie. Gelukkig gloort er hoop. De toename van de 

werkloosheid blijft binnen de perken, in de tweede helft van het jaar trekt de 

conjunctuur naar verwachting weer aan en in 2013 groeit de Nederlandse 

economie naar verwachting licht door.  

Tabel 1: Kerngegevens Nederland 

Bron: CBS, Rabobank 

Ruth van de Belt 

R.Belt@rn.rabobank.nl

Theo Smid 

T.H.Smid@rn.rabobank.nl 

2011 2012 2013

jaar-op-jaar mutatie in %
Bruto Binnenlands Product 1,2 -¾ 1

   Part culiere consumptie -0,9 -1¼ -½

   Overheidsbestedingen 0,4 -1 ‐1¼

   Private investeringen 5,8 -2¼ 2

   Goederen- en dienstenuitvoer 3,7 1¾ 5

   Goederen- en diensteninvoer 3,5 1 4¼

Consumentenprijsindex 2,4 2¼ 2

Werklooshe d (% beroepsbevolking) 5,4 6½ 6½

Begrotingssaldo overheid (% BBP) -5,0 -4½ -4½

Overhe dsschuld (% BBP) 65,4 69½ 73

Saldo lopende rekening (% BBP) 6¾ 7¼ 7
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Verenigde Staten 

Wel wezenlijk anders ten opzichte van het verleden is dat het gat in de werk-

gelegenheid dat gedicht moet worden nu een stuk groter is. De Grote Recessie 

kostte maar liefst 8,7 miljoen banen, ten opzichte van respectievelijk 1,5 miljoen 

en 2,7 miljoen in de recessies van 1990-1991 en 2001 (figuur 2). Het herstel 

van de Grote Recessie heeft tot nu toe pas 3,2 miljoen banen gecreëerd. Dat 

was dus in de vorige twee recessies voldoende voor volledig werkgelegenheids-

herstel, terwijl we daarvoor nu nog 5,5 miljoen banen hebben te gaan (figuur 3). 

Bovendien gaat het met het huidige hersteltempo, dat dus vergelijkbaar is met 

het verleden, nog ruim 40 maanden duren voordat het banenverlies is goed-

gemaakt; dit brengt ons in mei 2015. 

Uiteraard is een voorspoediger herstel mogelijk, maar alleen als de economie 

naar een hoger groeitempo kan doorschakelen. Dit zal naar onze verwachting in 

2012 in elk geval niet gebeuren. Consumenten, bedrijven en de overheid wor-

stelen namelijk nog met dezelfde problemen als in 2011. De huizenprijzen 

(figuur 4) liggen 33% beneden hun piek van april 2006 en dalen nog steeds. 

Consumenten zijn hun uit het lood geslagen huishoudboekje nog steeds op orde 

aan het brengen, maar dit gaat natuurlijk ten koste van de bestedingen. De 

overheidsbestedingen krompen in 2011, terwijl de federale overheid nog maar 

aan het begin staat van noodzakelijke bezuinigingen. De kracht zit in het 

bedrijfsleven, mede door de keiharde sanering tijdens en vlak na de recessie. In 

het laatste kwartaal van 2011 nam het groeitempo van de bedrijfsinvesteringen 

echter sterk af, mede als gevolg van onzekerheid over de Europese schulden-

crisis. Als de crisis uit de hand loopt en banken uit de kernlanden van de euro-

zone in de problemen komen, heeft dat namelijk ook zijn weerslag op Ameri-

kaanse banken. Dit zou het Amerikaanse financiële systeem opnieuw onder druk 

kunnen zetten. De problemen bij de huishoudens en de overheid hebben hun 

weerslag gehad op het BBP-groeitempo dat afnam van gemiddeld 3,5% voor de 

recessie tot 3,0% in 2010 en 1,7% in 2011. Voor 2012 verwachten we per saldo 

dezelfde groei als in 2011 van rond 1¾%. 

Figuur 3: Banengat nog niet gedicht … Figuur 4: … en huizenvermogen verder onder druk 

Bron: Reuters EcoWin Bron: Reuters EcoWin 
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Verenigde Staten 

Sanering overheidsfinanciën uitgesteld tot na verkiezingen 
Het jaar staat in het teken van de verkiezingen waarbij Amerika in november 

zowel de president kiest als een geheel nieuw Huis van Afgevaardigden en een 

vervanging van een derde van de Senaat. In Washington lijken Republikeinen en 

Democraten tot die tijd alle belangrijke beslissingen voor zich uit te schuiven. 

Van begrotingsbeleid of het aanpakken van de ongezonde overheidsfinanciën zal 

in 2012 dus waarschijnlijk weinig terechtkomen. En de uitdagingen zijn groter 

dan alleen het begrotingsgat dichten dat door de Grote Recessie is geslagen, 

want dat de Amerikaanse verzorgingsstaat onbetaalbaar wordt, was bijvoorbeeld 

al lang bekend.  

Deze uitdagingen worden inmiddels ook wel onderkend door de politiek, maar de 

twee partijen blijven het fundamenteel oneens over de aanpak ervan. De Demo-

craten willen de huidige verzorgingsstaat zoveel mogelijk intact laten en kiezen 

voor een mix van (niet te diepe) bezuinigingen en belastingverhogingen. De 

Republikeinen willen de verzorgingsstaat juist op de schop nemen, flink bezuini-

gen (maar bij voorkeur niet op defensie) en voelen weinig voor belastingverho-

gingen. Een compromis bleek in 2011 niet haalbaar en de loopgravenoorlog op 

Capitol Hill kostte Amerika in augustus de AAA-status bij kredietbeoordelaar 

S&P. Een politieke oplossing lijkt onder de huidige omstandigheden alleen 

mogelijk als één partij alle machtscentra in handen krijgt: het Witte Huis, de 

Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Voorlopig is het laatstgenoemde 

machtscentrum in handen van de Republikeinen en in de andere twee zijn de 

Democraten de baas. Als na de verkiezingen tenminste één machtscentrum in 

handen van de andere partij blijft, zal het politieke touwtrekken voortduren. 

Of een snelle eenzijdige oplossing ook een goede is, valt nog te bezien. In een 

compromisvoorstel zal er eerder gelijktijdig worden gesneden in de onbetaalbare 

stokpaardjes van beide partijen, de verzorgingsstaat (Democraten) en defensie 

(Republikeinen). Een vrijwillig compromis lijkt echter ver weg, maar het is niet 

ondenkbaar dat dit alsnog afgedwongen gaat worden door de financiële mark-

ten. Tenslotte zijn de Amerikaanse overheidsfinanciën ongezonder dan die van 

bijvoorbeeld de eurozone (als geheel). Eens zal de eurocrisis ten einde komen 

en het wordt interessant hoe de financiële markten in afwezigheid van de Euro-

pese bliksemafleider naar de Amerikaanse kredietwaardigheid gaan kijken. 

Pompen of verzuipen 
Hoewel de Amerikaanse economie twee jaar op rij een dubbele dip heeft weten  

te omzeilen, gaat het nog jaren duren voordat de werkloosheid terug is op een 

acceptabel niveau. Nu de overheid moet bezuinigen, en in elk geval niet verder 

kan stimuleren, is het vooral de centrale bank die het economische herstelproces 

probeert te ondersteunen met extreem ruim monetair beleid. Tijdens de beleids-

raadsvergadering van eind januari deed de Fed er nog een schepje bovenop door 

de toezegging te doen de beleidsrente op een buitengewoon laag niveau te hou-

den tot tenminste de laatste maanden van 2014. Eerder liep deze toezegging tot  
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China 

Stapje voor stapje 
Stapje voor stapje is de economische groei in China elk kwartaal van 2011 ver-
der vertraagd. Terwijl sommigen volhouden dat de Chinese economie in 2012 
een harde landing zal maken, houdt de Chinese overheid het hoofd koel en 

neemt zij slechts stapsgewijs maatregelen om 
de groei te stimuleren.  

In het vierde kwartaal van 2011 vertraagde de 

economische groei verder naar 8,9% jaar-op-

jaar, van 9,1% in het derde kwartaal (figuur 

1). Toch was de groei in het laatste kwartaal 

sterker dan verwacht en kwam de groei over 

2011 als geheel uit op 9,2%. Dit is opmerke-

lijk aangezien drie belangrijke factoren de 

groei momenteel juist remmen. Ten eerste 

heeft de vastgoedsector het moeilijk als gevolg 

van overheidsmaatregelen om de huizenprij-

zen terug te brengen tot ‘redelijke’ niveaus. 

Inmiddels is in alle zeventig steden waar hui-

zenprijzen worden gemeten een milde daling 

van de huizenprijzen zichtbaar en nemen ook de verkoopaantallen af. Dit heeft 

een negatieve weerslag op de economische activiteit en is ook een bron van 

kwetsbaarheid voor Chinese banken. Dit terwijl –ten tweede– de Chinese 

bankensector ook risico’s loopt als gevolg van de snelle leningengroei van de 

afgelopen jaren en blootstelling aan lokale overheidsschulden. Ten slotte komt 

de economische vertraging in Europa hier bovenop en dat is de belangrijkste 

afzetmarkt voor Chinese exportproducten. Het IMF berekende recentelijk dat 

een pessimistisch scenario in Europa kan leiden tot een halvering van de 

economische groei in China in 20121. Maar is dit alles voldoende reden om een 

harde landing te verwachten? 

Chinese overheid is voorzichtiger geworden 
Hoewel het risico op een harde landing zeker aanwezig is, geloven we dat de 

Chinese overheid tijdig zal ingrijpen om deze te voorkomen. Dit mede vanwege 

de interne machtsoverdracht later dit jaar waardoor de overheid sociale onrust 

te allen tijde zal willen voorkomen. Toch heeft de Chinese overheid, tegen de 

verwachtingen in en ondanks de opstekende interne en externe tegenwinden, 

tot nu toe slechts mondjesmaat stimuleringsmaatregelen genomen. Vanwege de 

negatieve bijwerkingen van het stimuleringspakket dat in 2008 en 2009 werd 

uitgerold, is de overheid sindsdien namelijk voorzichtiger geworden. Ze geeft er 

de voorkeur aan om bij te sturen met kleine stapjes en pas na een evaluatie van 

de gevolgen daarvan verdere stappen te zetten. Zo heeft de overheid sinds au-

gustus 2011, de maand waarin de inflatie eindelijk begon te dalen, het mone-

taire beleid alleen in de marge aangepast. ‘Fine tuning’ noemen de Chinese  

1 China Economic Outlook, International Monetary Fund, 6 januari 2011 

Figuur 1: Economische groei 

Bron: EIU 
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Japan 

De belangrijkste zwakte van het vierde kwartaal van 2011 lag in de zwakke bij-

drage van de netto handel, die de groei remde met 0,7%-punt en daarmee vol-

ledig verantwoordelijk is voor de BBP-krimp. Een deel van deze handelsdip zal 

naar verwachting tijdelijk zijn, aangezien delen van de wereldwijde toeleverings-

keten van Japan werden onderbroken door de overstromingen in Thailand. Een 

ander deel is toe te schrijven aan de zwakke wereldwijde vraag en nog een an-

der deel aan de sterke yen. Wij voorzien dat de yen dit jaar verzwakt ten opzich-

te van de Amerikaanse dollar. In combinatie met het wereldwijde herstel dat 

naar verwachting zal doorzetten, achten we het waarschijnlijk dat de handels-

sector in 2012 een positief aandeel aan de groei zal leveren. Omdat ook de bin-

nenlandse economie naar onze verwachting blijft groeien, voorzien we een groei 

van 2,0% op jaarbasis, waarbij een bescheiden herstel van de netto export de 

groei in het eerste kwartaal van 2012 in gang zal zetten. 

Japan blijft netto kapitaalexporteur 
Ondanks de zwakke handelsbalans van de afgelopen maanden behield Japan in 

heel 2011 een overschot op de lopende rekening (figuur 2), dankzij de netto 

opbrengsten uit zijn buitenlandse investeringen. Japan blijft daarmee een netto 

kapitaalexporteur, hoewel de trend op de lopende rekening naar een kleiner 

overschot op termijn wijst. Dit heeft gevolgen voor de houdbaarheid van het 

enorme begrotingstekort van de Japanse overheid (dit jaar naar verwachting 

9%-BBP) en voor het niveau van de uitstaande overheidsschuld (de netto 

staatsschuld komt dit jaar naar verwachting uit op 134%-BBP, figuur 3). 

Voorlopig laat de aanhoudend zeer lage rente op Japans overheidspapier zien 

dat binnenlandse investeerders het zien als eerste keuze voor het onderbrengen 

van hun spaargeld. Japan vergrijst echter snel en dit zorgt voor een neerwaartse 

druk op de besparingen, wat op termijn in eerste instantie de uitvoer van bespa-

ringen vermindert en uiteindelijk ook de binnenlandse financiering van het aan-

zienlijke begrotingstekort onmogelijk maakt. Met het verstrijken van de tijd 

zullen de trends op de lopende rekening de noodzaak van het dichten van het 

begrotingstekort urgenter maken. 

Figuur 3: Netto staatsschuld loopt snel op Tabel 1: Kerngegevens Japan 

Bron: OECD Economic Outlook Bron: Reuters EcoWin, Rabobank 
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Economische kerngegevens 

Internationale kerngegevens* 
BBP-volumemutatie in % 2011 2012 2013

Verenigde Staten 1,7 1¾ 2 

EMU 1,5 0 1¼

Verenigd Koninkrijk 0,8 1 1½ 

Japan -0,9 2 1¼

Kerngegevens Nederland 

Jaar-op-jaar volumemutatie in % 2011 2012 2013

BBP 1,2 -¾ 1

  Particuliere consumptie -0,9 -1¼ -½

  Overheidsconsumptie 0,4 -1 -1¼

  Bruto investeringen 5,8 -2¼ 2

  Uitvoer van goederen en diensten 3,7 1¾ 5

  Invoer van goederen en diensten 3,5 1 4¼

Inflatie (%) 2,4 2¼ 2

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 5,4 6½ 6½

Begrotingssaldo overheid (% BBP) -5,0 -4½ -4½

Overheidsschuld (%-BBP) 65,4 69½ 73

Saldo lopende rekening (%-BBP) 6¾ 7¼ 7

Geldmarktrente 3-maands (%)* 
2 maart 2012 +3m** +12m**

Verenigde Staten 0,48 0,48 0,48 

EMU 0,98 0,89 0,86

Verenigd Koninkrijk 1,06 0,80 0,73 

Japan 0,20 0,22 0,23

Swaprente 10-jaars (%)* 
2 maart 2012 +3m** +12m**

Verenigde Staten 2,12 2,12 2,62 

EMU 2,27 2,40 2,80

Verenigd Koninkrijk 2,46 2,52 2,64 

Japan 1,01 1,11 1,20

Wisselkoers ten opzichte van euro* 
2 maart 2012 +3m** +12m**

Verenigde Staten 1,33 1,25 1,40 

Verenigd Koninkrijk 0,84 0,82 0,86 

Japan 108,3 98 116

* Voorspellingen afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International

**  Prognoses over 3 respectievelijk 12 maanden
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Colofon 

Het Economisch Kwartaalbericht is een uitgave van het Directoraat Kennis en 
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en kwam mede tot stand in 
samenwerking met Financial Markets Research van Rabobank International. 

De in deze publicatie gepresenteerde visie is mede gebaseerd op gegevens uit door 

ons betrouwbaar geachte bronnen, waaronder Reuters EcoWin. Deze bronnen zijn op 

zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. De economische groeivoorspellingen 

zijn gegenereerd met behulp van het werelddekkende econometrische 

structuurmodel NiGEM. 

Overname van de inhoud met bronvermelding is toegestaan. Het Directoraat aan-

vaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie 

neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten.  

Gebruikte afkortingen bronnen: CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek, EIU: 

Economist Intelligence Unit, NIESR: National Institute of Economic Social Research, 

ONS: Office of National Statistics, OESO: Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling. 

Gebruikte afkortingen landen: AR: Argentinië, AT: Oostenrijk, AU: Australië, BG: 

Bulgarije, BR: Brazilië, BRIC’s: Brazilië, Rusland, India en China, CA: Canada, CH: 

Zwiterland, CL: Chili, CN: China, CZ: Tsjechië, DE: Duitsland, DK: Denemarken, ES: 

Spanje, EZ: Eurozone, FR: Frankrijk, GB: Groot Brittannië, GR: Griekenland, HR: 

Kroatië, HU: Hongarije, ID: Indonesië, IE: Ierland, IL: Israël, IN: India, IT: Italië, JP: 

Japan, KR: Zuid-Korea, MX: Mexico, MY: Maleisië, NL Nederland, NO: Noorwegen, 

NZ: Nieuw-Zeeland, PH: Filippijnen, PL: Polen, RU: Rusland, SA: Saudie-Arabië, SE: 

Zweden, TH: Thailand, TR: Turkije, US: Verenigde Staten, ZA: Zuid-Afrika. 

Deze informatie kunt u ontvangen door een mail te sturen naar 

‘economie@rn.rabobank.nl’ onder vermelding van ‘KEO Kennismail’. Hierdoor wordt 

u op de verzendlijst geplaatst van de gratis digitale nieuwsbrief van Kennis en

Economisch Onderzoek die tenminste eens per maand uitkomt. In deze nieuwsbrief

zijn links te vinden naar het Economisch Kwartaalbericht, maar ook naar alle andere

publicaties van onze medewerkers.

Deze studies zijn tevens te vinden op onze website: www.rabobank.com/economie

en op www.rabotransact.com.

Voor overige informatie kunt u bellen met Kennis en Economisch Onderzoek via tel. 

030 -   

U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: ‘economie@rn.rabobank.nl’. 

Eindredactie: 

Allard Bruinshoofd, hoofd Internationaal Macro Economisch Onderzoek 
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Toelichting 

Zoals eerder toegelicht in de nota over de Vamil-compensatie van 11 juli 2011 (nr. 219769) 
claimen ook enkele niet-landbouwondernemingen, zoals de Rabobank, die investeren in kassen 

en stallen en deze vervolgens verhuren aan landbouwondernemingen (zogenoemde sale en 
lease back constructies), de Vamil-compensatie.  

Deze groep komt echter überhaupt niet voor de Vamil-regeling in aanmerking, omdat de 
staatssteungoedkeuring voor de Vamil-regeling alleen betrekking heeft op 

landbouwondernemingen. Er kan dus ook geen compensatie worden verstrekt, omdat dit 
ongeoorloofde staatssteun zou zijn. U bent akkoord gegaan met de optie om het verzoek tot 

compensatie af te wijzen. 

Het ministerie van I&M, dat verantwoordelijk is voor de Vamil, heeft, na afstemming met ELI 

(AKV), besloten zo spoedig mogelijk in overleg met de Europese Commissie te treden met het 
verzoek ook niet-landbouwbedrijven met terugwerkende kracht tot 2009 (het ingangsjaar van 

de Vamil-regeling) gebruik te kunnen laten maken van de Vamil-regeling. Daarmee zou de al 
verleende Vamil voor deze bedrijven alsnog worden gedekt en zou er ook geen reden meer zijn 

ze voor de compensatie anders te behandelen dan landbouwondernemingen. I&M heeft in 
december 2011 een gesprek gevoerd met de Rabobank, waarin dit is uitgelegd. I&M gaat nu 

nog geen terugvorderingsancties starten en staakt de uitkering van de Vamil niet.  

Omdat het onzeker is of de staatssteungoedkeuring door de Europese Commissie wordt 

verstrekt en of dit met terugwerkende kracht gebeurt (zeker gezien het feit dat dit destijds 
voor de Vamil-regeling voor landbouwers ook niet is gegeven; de oorzaak van alle ellende), 

wordt voorgesteld te wachten op uitsluitsel van de EC alvorens tot compensatie voor de 
Rabobank over te gaan. Doen we dat niet, dan bestaat een risico op een terugvorderingactie 

uit Brussel als de goedkeuring niet wordt gegeven.  
Deze boodschap is in de bijgevoegde brief aan de Rabobank opgenomen.  
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Boerderij Vandaag 26-07-2012. 

Toelichting: 
Het huidige Bp-buitengebeid van Steenwijkerland is op 01-07-2013 10 jaar oud. De gemeente is al 

jaren bezig met de voorbereiding van een nieuw Bp.  

• GS-Overijssel stuurt sterk op ruimtelijke kwaliteit

• Er liggen 6 N2000-gebieden in de buurt.

• MER is verplicht voor nieuw Bp. MER moet uitsluitsel geven welke mogelijkheden er nog zijn

voor groei van de veestapel (uitbreiding/nieuwvestiging).

De aanleiding voor het voorbereidingsbesluit was het voornemen van een bestaand melkveebedrijf 

om uit te breiden naar 700 melkkoeien (7.000 m2 stal op 1,5 ha bouwblok). 

Het college van B en W zet voor het nieuwe Bestemmingsplan in op: 

• Tot 1,5 ha bouwblok: landschappelijke inpassing conform eisen bestemmingsplan

• 1,5 – 2,0 ha bouwblok: extra landschappelijke eisen (buitenplans)

• Boven 2 ha: Verzwaard RO-regime.

Bovendien: vanaf 400 melkkoeien extra eisen aan infrastructuur en dierenwelzijn.
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