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Het Programma Verrijkende Landbouw is een kennis- en innovatieprogramma voor het ontwikkelen van een
vernieuwd economische rendabel grondgebonden landbouwsysteem. Een systeem dat een positief effect
heeft op de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten
behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
Het vertrekpunt voor een nieuw landbouwsysteem is een nieuwe en eigentijdse balans van ‘Land’, ‘Waarde’,
en ‘Mens’. Dit rapport omvat de beschouwing van een aantal Gelderse programma's en initiatieven voor een
duurzamere landbouw, die we hebben gedaan in opdracht van de provincie Gelderland. Het rapport is een
bijlage bij het hoofdrapport ‘Verrijkende Landbouw, een meerschalen benadering’.
Definitieve rapportage, september 2020
Auteurs: Renée Zijlstra (zelfstandig adviseur), Melle Nikkels (Aequator Groen & Ruimte), Liesbeth Schipper en
Linda Bruin (beiden Royal HaskoningDHV)
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Samenvatting
Eén van de speerpunten van het Gelders beleid is de verduurzaming van de landbouwsector. Om vorm te
geven aan een duurzaam landbouwsysteem is het nodig dat er concrete eerste stappen worden gezet. De
provincie heeft hierbij als rol op zich genomen om te werken aan ontwikkelkansen, ruimte en duurzame
verdienmodellen, onder andere door gebiedsgerichte programma’s en initiatieven.
De provincie Gelderland heeft aangegeven dat de huidige initiatieven en programma’s wel resultaat en
nieuwe inzichten opleveren, maar dat een daadwerkelijke opschaling en toepassing in de praktijk tegen
knelpunten oploopt. Aan de hand van 14 semigestructureerde diepte-interviews met medewerkers van de
provincie Gelderland zijn de door hen ervaren succesfactoren (hoofdstuk 3) en knelpunten van de huidige
initiatieven en programma’s (hoofdstuk 4) geanalyseerd. Hierin maken we onderscheid op schaalniveau
(regionaal, provinciaal, nationaal en Europees/wereld) en thema (versnippering van
verantwoordelijkheden, landgebruik en economie/financiering).
Gebaseerd op deze analyse komen we tot aanbevelingen voor benodigde systeemveranderingen met als
focus 1) de rol en instrumenten van de provincie Gelderland binnen eigen invloedssfeer en 2) rol en
instrumenten buiten gebiedsgrenzen van de provincie (landelijk niveau). Dit zijn aanbevelingen die
medewerkers van de provincie zelf op korte en middellange termijn kunnen oppakken om de transitie naar
een volhoudbaar landbouwsysteem te faciliteren.
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Aanbevelingen provinciaal niveau

Suggestie voor eerste stap

Experimenteer (in bijvoorbeeld regiolabs) op
gebiedsniveau met zo integraal mogelijke
programma’s/trajecten met het natuurlijk
systeem als basis.

Het opzetten van één of meerdere regiolabs in
Gelderland (bijvoorbeeld regio Food Valley, Achterhoek
en Rivierenland) als lerend netwerk.

Ontwikkel
gezamenlijk
met
belanghebbenden een lange termijnvisie en
toekomstperspectief per gebied aan de hand
van gecombineerde opgaven, met de
draagkracht van het natuurlijk systeem als
uitgangspunt.

Organiseer een lange termijn toekomstperspectiefproces
met belanghebbenden. Laat hiervoor gebiedskaarten
met verschillende kaartlagen maken en werk scenario’s
uit die de dillema’s omtrent gebruiksfuncties tastbaar
maken.

Ontwikkel een strategisch
grondbeleid van de provincie.

over

Verken de implicaties voor een Gelders strategisch plan
over grondbeleid met daarin een verkenning onder welke
voorwaarde de provincie als “goede koper” wordt gezien.

Neem regie voor het opzetten van een
lerend netwerk en het vieren van successen
en mislukkingen.

Een lerend netwerk van verschillende gebiedsprocessen
in Gelderland. Het ligt voor de hand om hier regie op te
nemen om dit op te zetten (of te laten opzetten).

Investeer
in
doorontwikkeling
van
gebiedsorganisaties/-samenwerkingen,
zoals de agrarische collectieven.

Ga in gesprek met de verschillende collectieven en de
koepelorganisatie (BoerenNatuur) om in beeld te krijgen
aan welke opgaven zij kunnen bijdragen en wat daar voor
nodig is.

Faciliteer onafhankelijke kennisverspreiding
naar boeren toe.

Vraag onafhankelijke partijen om mee te denken over
kennisuitwisseling tussen boeren. Vooral in precaire
processen is een externe (neutrale) partij van grote

plan

(strategische) waarde als onafhankelijke intermediair en
facilitator.
Sta als provincie(ambtenaar) open voor
nieuwe kennis en verandering.

Uitwisselen van kennis en perspectieven binnen de
provincie is al een aandachtspunt. Het verdient
aanbeveling om kennisuitwisseling te blijven stimuleren
en te intensiveren, bijvoorbeeld in netwerkdagen waarin
themagroepen in carrouselvorm uitwisselen met wat
voor programma’s en initiatieven er (gaan) spelen en
waar er ruimte is om te co-creëren en aan te sluiten.

Werk
samen
gebiedsopgaven.

in

Voer, in samenwerking met een neutrale partij, een
verkenning uit om zicht te krijgen op 1) wat wordt als
relevante informatie ervaren bij het nemen van
investeringsbeslissingen en 2) wat individuele agrariërs
tegenhoudt en motiveert om bepaalde maatregelen te
nemen. Deze inzichten bieden handvatten om
samenwerking met agrariërs te verbeteren.

Maak
intern
onderscheid
tussen
programma’s en initiatieven die gericht zijn
op het optimaliseren van systeem A en op
het ontwikkelen van systeem B.

Bepaal intern welke programma’s en initiatieven gericht
zijn op het optimaliseren van systeem A en welke op het
ontwikkelen van systeem B. Bespreek en onderzoek of
het huidige “pakket” van programma’s en initiatieven
genoeg is voor de beoogde omslag.

met

agrariërs

Aanbevelingen landelijk niveau
Onderken en communiceer de complexiteit van de geaggregeerde opgaven en taken van de provincie.
Lobby op rijksniveau voor true cost accounting pilots in de provincie.
Vraag onderzoeksgeld aan het rijk voor wetenschappelijke onderbouwing en validatie bij een verzoek
om nationale of Europese wet- en regelgeving aan te passen.
Overleg met het rijk over een provinciaal instrumentarium voor grondbeleid.
Verken de mogelijkheden om via belastingen en subsidies gelden vanuit verschillende overheden te
stapelen.
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1. Introductie; context beschouwing
1.1.

Programma Verrijkende Landbouw

De transitie in de landbouw komt in een stroomversnelling. Daarvoor zijn vele redenen, zoals verminderde
biodiversiteit, stikstofproblematiek, uitputting van de bodem en ontoereikend dierenwelzijn. Er zijn veel
activiteiten en initiatieven vanuit de agrarische sector, de overheden, banken en kennisinstellingen. Deze
spelen veelal op regionaal, lokaal en soms individueel niveau. Er is behoefte aan het opschalen van deze
initiatieven om te komen tot nieuwe systemen. Daarbij zien we dat er fundamentele keuzes nodig zijn.
Het programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking
om een volhoudbaar landbouwsysteem (systeem B) te introduceren dat vanaf de bodem gezond is, bekeken
vanuit drie perspectieven Land, Waarde en Mens. Om systeem B te ontwikkelen maken we gebruik van de
kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van koplopers die waardevolle kennis
ontwikkelen en elementen aanbrengen van wat in samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe systeem.
Het programma Verrijkende Landbouw wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal
HaskoningDHV, Aequator Groen & Ruimte, De Coöperatieve Samenleving, Kadaster en RiBuilT. Het
programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem
en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding
en verbinding met partners die ook willen werken aan een verrijkende landbouw. Zo werken we samen met
Voor de Oogst van Morgen, een leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
En praten we met de Transitiecoalitie Voedsel, Deltaplan Biodiversiteit en de EO Wijers prijsvraag over de
richting naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
De beoogde resultaten voor eind 2020 van het programma zijn:
•

Een samenhangende beschrijving van een mogelijk landbouwsysteem (systeem B) die verbonden
is met bodem en land en volhoudbaar is.

•

De contouren van een gebiedsbenadering, van Land, naar Waarde naar Mens, zoals ontwikkeld en
uitgeprobeerd in dialoog met partijen in gebiedsworkshops.

•

Aanbevelingen
voor
benodigde
systeemveranderingen:
kennisstructuren,
beleid,
financieringssystemen, die nodig zijn om een nieuwe benadering daadwerkelijk te kunnen
opschalen en tot het ‘nieuwe normaal’ te ontwikkelen.

•

Een transitieagenda voor benodigd onderzoek en (systeem)innovaties, zowel op gebiedsniveau als
op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Stand van zaken Verrijkende Landbouw (september 2020)
Verrijkende Landbouw heeft in 2019 een analyse gedaan van het huidige landbouwsysteem vanuit de 3
oriëntaties (Land, Waarde en Mens). Daarnaast zijn initiatieven geanalyseerd die elementen van een nieuw
landbouwsysteem onderzoeken en/of implementeren. En deze analyse omvat elementen vanuit
regelgeving, beleid en huidige wijzen van organiseren die een nieuw landbouwsysteem mogelijk in de weg
staan of andersom: een nieuw systeem kunnen helpen ontwikkelen. De resultaten zijn vastgelegd in een
synthesedocument. In de eerste helft van 2020 hebben we onze voorlopige bevindingen getoetst in
gebieden (De Valk in Ede en de Noardlike Fryske Wâlden). De resultaten hiervan zijn terug te vinden in
presentaties en verslagen (zie hier). Momenteel zijn we bezig de contouren van een gebiedsbenadering op
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te schrijven inclusief een beschrijving van een systeem B en een veranderstrategie. Ook kijken we samen
met genoemde partners naar bijbehorende aanbevelingen voor benodigde systeemveranderingen.

1.2.

Beschouwing provincie Gelderland

Eén van de partners van Verrijkende Landbouw is de provincie Gelderland. Provincie Geldeland ambieert in
het coalitieakkoord 2019-2023 een voedselproductiesysteem met herstel van biodiversiteit, landschappen
en kringlopen. In de omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” is vastgelegd hoe te sturen richting een gezond,
veilig, schoon en welvarend Gelderland, met een “rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en
de biodiversiteit op en om het bedrijf”. De provincie stimuleert en ondersteunt de transitie naar een
volhoudbare, duurzame, grondgebonden landbouw onder andere door middel van programma’s in het
landelijk gebied met een relatie tot een duurzamere landbouw. Het gaat daarbij veelal om het ontwikkelen
of de ondersteuning van gebiedsgerichte initiatieven waarbij met verschillende partijen analyses worden
gemaakt en maatregelen worden ontwikkeld die bodem, water, natuur en/of landbouw verduurzamen. De
initiatieven zijn vaak van onderop en ‘klein’. Daarnaast heeft de provincie eigen programma’s, studies en
projecten die kennis en praktische kaders opleveren.
De provincie Gelderland heeft aangegeven dat de initiatieven en programma’s wel resultaat en nieuwe
inzichten opleveren, maar dat een daadwerkelijke opschaling en toepassing in de praktijk tegen problemen
en obstakels oploopt. Dat kan komen door een gebrek aan (nieuwe) kennis en/of het ontbreken van een
samenhangende gebiedsbenadering die de perspectieven land/bodem, mens en waarde verbindt. Maar
het kan ook zijn dat nieuwe samenwerkingsvormen en rollen nodig zijn of dat ons nationale
landbouwsysteem regels en gebruiken kent die toepassing en opschaling van duurzamere praktijken
tegenhouden.
Daarom heeft Verrijkende Landbouw specifiek voor een groter samenhangend gebied zoals de provincie
Gelderland geïnventariseerd wat er allemaal aan programma’s en initiatieven met een relatie tot een nieuw
landbouwsysteem lopen. Hierbij gaat het om programma’s en initiatieven waarbij de provincie betrokken
is. We hebben voor deze initiatieven en programma’s gekeken naar de ervaren succes- en faalfactoren.
Vervolgens hebben we de knelpunten, die bij de provincie worden ervaren voor een brede ontwikkeling
van een nieuwe, verrijkende en duurzamere landbouw geïnventariseerd. Op basis van deze knelpunten, en
de knelpunten die we binnen het programma Verrijkende Landbouw ervaren, doen we aanbevelingen voor
benodigde systeemveranderingen met als focus 1) de rol en instrumenten van de provincie Gelderland
binnen eigen invloedssfeer en 2) rol en instrumenten buiten gebiedsgrenzen van de provincie.
Door een regionaal beeld te ontwikkelen en te beschouwen, kan dit voor Gelderland meer inzicht opleveren
in de mogelijkheden voor opschaling en kunnen obstakels worden geïdentificeerd. Denk aan obstakels op
gebied van beleid, wet- en regelgeving en kennisinfrastructuur. Daarmee kan Gelderland gerichter op
kansen sturen binnen de provincie.
Verder brengt Verrijkende Landbouw de inzichten in de workshops met en voor de gebieden, maar ook
binnen het Gelders Ondergrond Overleg, de transitietafel Voedsel en Landschap van de Clean Tech Regio
en de regiodeal Food Valley. En we vertalen de geconstateerde obstakels en knelpunten ook op landelijk
niveau naar aanbevelingen aan het Rijk en andere belanghebbenden in de transitie.
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De beschouwing van Verrijkende Landbouw komt dus niet bovenop wat er al allemaal wordt gedaan in
Gelderland maar wil als een oliemannetje fungeren. Door het beschouwen van de initiatieven en daarover
uitwisseling en gesprek te organiseren bij de provincie hopen wij een impuls te geven aan de transitie in de
landbouw.

1.3.

Aanpak beschouwing

Voor de beschouwing zijn 14 interviews gehouden met medewerkers van de provincie Gelderland. Een lijst
van de geïnterviewde personen en de initiatieven of projecten die daarbij zijn besproken, is te vinden in
Annex 1. Omdat we alleen medewerkers van de provincie hebben gesproken, gaat het om door de provincie
zelf ervaren succes- en faalfactoren en knelpunten. We richten ons in de beschouwing dan ook op de rol
die de provincie zelf kan spelen in het sturen richting een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.
De interviews hadden een open karakter, zodat zoveel mogelijk relevante informatie naar voren kon
komen. Online (meestal via MS Teams) is door twee interviewers met één (en een keer twee) medewerker
van de provincie gesproken. Zo konden er tijdens het gesprek aantekeningen worden gemaakt die na afloop
verder zijn uitgeschreven en verwerkt in dit rapport. Tijdens de interviews is gesproken over de initiatieven
en programma’s in gebieden, gericht op doelen, interventies, behaalde resultaten, succes- en faalfactoren
en knelpunten/obstakels voor verdere ontwikkeling en opschaling.
Een vooraf toegezonden vragenlijst (zie Annex 2) diende als hulpmiddel bij de interviews, waarbij sommige
vragen misschien minder of meer relevant waren, afhankelijk van het programma/initiatief. De
interviewvragen waren ingedeeld in 3 hoofdblokken:
•

Vragen over het voornaamste programma/initiatief waar de geïnterviewde bij betrokken is/was.
Hierbij ging het om de gestelde doelen, de interventies, samenwerkende partners en door de
provinciemedewerker ervaren succes- en faalfactoren.

•

Vragen vanuit het perspectief van het programma Verrijkende Landbouw. Hierbij ging het over de
verschillende functies van de bodem, over waarde bepalingen en over nieuwe manieren van
organiseren aan de hand van de drie verrijkende landbouw pijlers (Land, Waarde en Mens).

•

Vragen over ervaren knelpunten voor een verdere ontwikkeling of opschaling. De knelpunten zijn
opgedeeld in wet- en regelgeving, kennis en kennisdoorwerking/kennisinfrastructuur en financieel
economisch beleid.

Na afloop van de interviews zijn de eerste bevindingen in een validatieronde op 25 mei 2020
teruggekoppeld en besproken met de geïnterviewden, waarbij succesfactoren en veel voorkomende
dilemma’s en knelpunten zijn geclusterd. Het ging hierbij om factoren die bijdragen aan het succes van
veranderingsprocessen
en
factoren
die
op
verschillende
schaalniveaus
verandering
bemoeilijken/vertragen/tegenhouden.
De validatieronde vond plaats via een Zoom bijeenkomst. Na een terugkoppeling van de eerste bevindingen
zijn de deelnemers verschillende keren in kleinere groepen uit elkaar gegaan om de succes- en faalfactoren
verder te bespreken, aan te scherpen en richting te geven. Daarnaast is na afloop van de validatieronde
nadrukkelijk gevraagd om schriftelijke terugkoppeling.
Het toetsen van de eerste bevindingen valideerde de analyse dat succes- en faalfactoren op verschillende
schaalniveaus spelen. Daarbij zijn ook drie hoofdthema’s onderscheiden waar de knelpunten betrekking op
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hebben. De schaalniveaus en hoofdthema’s vormen samen het analysekader voor de knelpunten. Dit gaf
richting aan de verdere uitwerking waarbij we tot aanbevelingen komen binnen de invloedsfeer van
(medewerkers van) de provincie en factoren die buiten de invloedsfeer van de provincie liggen.
De bevindingen zijn vervolgens gedeeld en aangevuld met de betrokken medewerkers van de provincie in
een online bespreking op 6 juli 2020. Hieruit kwam naar voren dat er aan de ene kant behoefte was aan
praktische eerste stappen en aan de andere kant ook een bredere en abstractere redeneerlijn voor op de
lange termijn. Hieruit volgend zijn mogelijke eerste stappen toegevoegd aan de aanbevelingen, terwijl de
aanbevelingen zelf een abstracter karakter houden.

1.4.

Leeswijzer

Het werkdocument is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
•

Een overzicht van type programma’s en initiatieven van de provincie Gelderland (hoofdstuk 2)

•

De belangrijkste succesfactoren (hoofdstuk 3)

•
•

De belangrijkste dilemma’s en knelpunten op meerdere schaalniveaus (hoofdstuk 4)
De belangrijkste specifieke aanbevelingen, gericht op de rol en de (inzet van) instrumenten van de
provincie zelf (hoofdstuk 5)

Per besproken programma of initiatief is een factsheet gemaakt van 1 pagina. Deze factsheets zijn
opgenomen in Annex 3.
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2. Overzicht programma’s en initiatieven
De provincie heeft 7 kerntaken. Voor Verrijkende Landbouw zijn de volgende kerntaken relevant1:
•

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
De provincie maakt ruimtelijke structuurplannen (Wet Ruimtelijke Ordening). Daarnaast houdt het
toezicht op waterschappen en is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen
en het grondwater. Het heeft als taak te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en zwemwater
van goede kwaliteit.

•

Milieu, energie en klimaat
De provincie werkt samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en een schone
bodem. Het houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water
(milieuwetgeving). De provincie heeft een eigen klimaat- en energiebeleid. Ze stimuleert de
productie van duurzame energie en beschermt ons landschap tegen de gevolgen van
klimaatverandering.

•

Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
De provincie onderhoudt bestaande natuur en legt nieuwe natuur aan (wet natuurbescherming).
Hier valt ook het behoud van bestaande natuur onder. Provincie is verantwoordelijk voor het
verminderen van stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Provincie Gelderland heeft eigen
platteland ontwikkelingsprogramma’s en voert eigen beleid uit op het gebied van land- en
tuinbouw. Naast eigen geld beheert de provincie ook de land- en tuinbouwgelden uit Europa
(POP3). En geeft sturing door middel van integrale gebiedsgerichte projecten, met draagvlak van
betrokkenen in het gebied.

•

Regionale economie
Provincie Gelderland faciliteert regionale economie. Hiervoor stimuleert de provincie kennis en
innovaties, onder andere door het organiseren van netwerken en zorgt het voor voldoende scholen
en werkgelegenheid.

•

Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Voor gebiedsgerichte opgaven werkt de provincie samen met landgoederen.

De provincie Gelderland heeft haar eigen beleid, met eigen doelen en ambities vastgelegd in het
Coalitieakkoord 2019-2023 Samen voor Gelderland. Voor de werkzaamheden en activiteiten die bijdragen
aan de eigen doelen en ambities heeft de provincie voor 2020 749 miljoen begroot. Eén van de speerpunten
van het eigen beleid is de verduurzaming van landbouwsector. Provincie Gelderland werkt vanuit
verschillende thema’s aan een volhoudbare landbouw. Er is een breed scala verschillende programma’s en
initiatieven, opgezet vanuit de thema’s Bodem, Water, Natuur en Agrifood.
Deze programma’s en initiatieven verschillen enorm, onder andere in aard, omvang, gebied, mate van
integratie, abstractieniveau, samenwerkingspartners en rol voor de provincie. Dat de rol van de provincie
in de programma’s en initiatieven verschilt, komt mede doordat een deel van de programma’s en
initiatieven vanuit eigen budget komt en een deel vanuit Europese gelden.

1

Andere kerntaken: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, Kwaliteit van het openbaar bestuur
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Om tot onze analyse te komen hebben wij medewerkers van de provincie gevraagd naar de succesfactoren
en knelpunten van de initiatieven en programma’s waar zij bij betrokken zijn. Per besproken programma of
initiatief is een factsheet gemaakt van 1 pagina. Deze factsheets zijn opgenomen in Annex 3.
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3. Belangrijkste succesfactoren
In de interviews en in de validatieronde is aan de deelnemers gevraagd om aan te geven wat de
belangrijkste succesfactoren zijn in programma’s en initiatieven op het gebied van landbouw waar zij bij
zijn betrokken en is besproken welke algemene succesfactoren daar uit zouden kunnen worden
gedestilleerd. Onderstaand zijn de belangrijkste succesfactoren samengevat met onderscheid naar meer
algemene succesfactoren en succesfactoren in gebiedsprocessen.

3.1.

Algemeen benoemde succesfactoren

Er is veel bestuurlijke aandacht en de beleidsambities zijn hoog
Er is zowel op Europese, nationale als op regionale schaal veel aandacht voor het verduurzamen van de
landbouw. Vanuit het Rijk is in de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ en in het
‘Realisatieplan LNV Visie: op weg met nieuw perspectief’ aangekondigd dat het anders moet. Er is een breed
gedragen zorg over de uitputting van de aarde. Hierbij wordt onderkend dat verandering complex is en dat
een samenhangende aanpak nodig is waarbij landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en
water samenkomen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen
geslagen met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland om een samenhangende aanpak op
regionale schaal uit te werken.
Op provinciaal niveau wordt aan de hand van de omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” ingezet richting een
duurzamere vorm van landbouw. In alle ruimtelijke thema’s wordt gezocht naar oplossingsrichtingen
waarbij duurzaamheid, verbondenheid en een krachtige economie als werkende bestanddelen gelden. Dit
zie je terug in de keuze voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Hiervoor gebruikt de provincie
Gelderland de volgende definitie “Een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en
de biodiversiteit op en om het bedrijf”. Gelderland is ambitieus: In 2027 moeten alle agrarische
grondgebruikers in Gelderland minimaal op niveau ‘basis’ natuurinclusief zitten.
Peter Drenth, CDA gedeputeerde met een hart voor een duurzame landbouw, heeft veel invloed op het
beleid en stimuleert actief de beoogde verandering. “Nu is de enige oplossing vaak schaalvergroting. Wij
willen zorgen dat er een verdienmodel komt, zonder dat het altijd groter moet”.
Er is binnen de provincie dus duidelijk bestuurlijke aandacht en ambitie om de transitie naar een duurzame
landbouw te willen en te stimuleren. In natuurinclusieve kringlooplandbouw staat een zorgvuldig beheer
van de bodem daarbij hoog op de agenda. Door de droge zomers van de afgelopen twee jaar en de droge
lente die we nu hebben gehad is er ook veel aandacht voor het watersysteem. De thema’s landbouw,
biodiversiteit, bodem, water, en klimaat adaptatie komen steeds dichter bij elkaar (zie blz. 5 van actieplan
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland).
Er zijn bijbehorende geldstromen beschikbaar
In het coalitieakkoord is 50 miljoen vrijgemaakt om duurzame landbouw te stimuleren. Daarnaast is er voor
het realiseren van ambities op het gebied van klimaatadapatie 20 miljoen en voor natuur en landschap 40
miljoen ingeruimd. Veel programma’s en initiatieven in het buitengebied zullen bijdragen aan verschillende
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ambities. Begin juli werd bekend dat de provincie 6 miljoen beschikbaar stelt voor het Platform
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Dit platform is een samenwerking van 20 partners, die gezamenlijk
werken aan een circulaire landbouw met een toename van natuurwaarden in het buitengebied. Naast deze
geldstromen uit eigen begroting, stuurt de provincie ook op de gelden uit Europa.
Er is veranderbereidheid bij veel partijen
Hieraan gerelateerd is de bereidheid om te veranderen. Geïnterviewden geven zelf aan dat ze open staan
voor verandering en merken dat ook bij collega’s. Maar deze veranderingsbereidheid wordt niet alleen
intern ervaren, ook de partijen waar de provincie mee samenwerkt in gebieden - denk aan waterschappen,
gemeenten, terreinbeherende organisaties (TBO’s) en boeren – hebben bij de provincie aangegeven dat
het anders moet en dat ze zich daar voor in willen zetten. Er is veel bereidheid om te leren, anders te kijken
en te organiseren. Er is een wil om samen te werken en samen te zoeken naar een toekomstbestendig
landbouwsysteem.
Er zijn verschillende gradaties in veranderen: van verbeteren van de huidige praktijk tot vanuit kernwaarden
een nieuw systeem ontwikkelen. Dit laatste vraagt om een andere aanpak. Deze aanpak wordt ingezet in
bijvoorbeeld het innovatie stimuleringsprogramma in de land- en tuinbouw, waarmee de provincie een
kader heeft opgesteld om Europese plattelands ontwikkelingsprogramma (POP3) gelden te verdelen. Het
innovatie stimuleringsprogramma richt zich niet meer op technologische verbeteringen en innovaties op
bedrijfsniveau (denk aan de melkrobot), maar op een brede verandering waarbij samenwerking voorop
staat.

3.2.

Genoemde succesfactoren in gebiedsprocessen

De rol van de provincies in gebieden als facilitator is effectief
De rol van de provincie in gebiedsprocessen is aan het veranderen. Er is verschillende keren gezegd dat de
gebiedsaanpak nu constructiever is dan 10 jaar geleden. Geïnterviewden denken dat dit mede komt door
een andere rol van de provincie in gebiedsprocessen; niet langer als trekker, maar als facilitator bij
initiatieven die (mede) door anderen worden gedragen. Voorbeeldinitiatieven zijn Verkenning Aanpak
Droogte Achterhoek en ook Ruimtelijk Toekomstbeeld Landgoederenzone Baakse Beek, waarin de
provincie het gezamenlijke traject financieel faciliteert en optreedt als constructieve partner. Wanneer de
provincie niet de enige trekker is, wordt het probleemeigenaarschap beter verdeeld. Daarbij is bij het
bespreken van beide initiatieven gezegd dat mede door deze andere rol er meer tijd werd genomen om
elkaars ambities, voorkeuren en toekomstvisies te bespreken en zo nader tot elkaar te komen, wat de
samenwerking verbetert. Hierbij kan het ondertekenen van een intentieverklaring helpen bij het verbinden
en committeren van partijen. In bijvoorbeeld het Vruchtbare Kringloop Achterhoek programma is als
succesfactor genoemd dat er uiteindelijk een zelfstandig lerend netwerk is ontstaan waarbij de rol van de
provincie is geweest om kaders te stellen, te stimuleren en te faciliteren.
In gebiedsprocessen kun je een gezamenlijk doel stellen
Ook is gezegd dat het hebben van een gezamenlijk doel op gebiedsniveau bijdraagt aan een constructievere
gebiedsaanpak. Een gebied waar mensen zich mee verbonden voelen, blijkt belangrijk om samenwerking
te bevorderen. Daarbij is het van belang dat gebiedsdoelen aansluiten bij de bedrijfsopgave van individuele
boeren. Dit is bijvoorbeeld naar voren gekomen in één van de gebieden in het meerjarenplan
grondwaterbeschermingsgebieden met als doel van de provincie om nitraatuitspoeling te verminderen.
Voor boeren zegt nitraatuitspoeling verminderen misschien minder dan hun bedrijf klimaatrobuuster
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maken. Een bedrijf droogtebestendiger maken past daarbij vaak beter bij de beleving van de boer dan
terugdringen nitraatuitspoeling naar het grondwater, terwijl het dezelfde uitwerking kan hebben. Wanneer
de opgaven van de betrokken partijen, zowel op gebiedsniveau als bedrijfsniveau op één lijn liggen, en
maatregelen worden genomen die gunstig zijn voor alle betrokken partijen, ontstaat een vruchtbare
samenwerking. Hierbij is ook genoemd dat gebieden met positieve “energie”, waar de noodzaak wordt
gevoeld om gezamenlijk op te trekken als een succesfactor wordt ervaren.
In de interviews is ook aangegeven dat meetbare (deel) doelstellingen helpen in de samenwerking.
Bijvoorbeeld In het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn er op korte termijn meetbare doelen
opgesteld, waarbij het motiveert om gezamenlijk aan een duidelijk doel te werken dat kan worden
“gehaald” binnen afzienbare tijd. In grote complexe veranderingsprocessen, zoals Verkenning Aanpak
Droogte Achterhoek, is het tijdspad langer en wordt gewerkt met korte termijn praktische oplossingen en
lange termijn (meer abstracte) richtingen en doelen. Uit bijvoorbeeld de Verkenning Aanpak Droogte
Achterhoek maar ook uit het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw komt de succesfactor naar voren dat
zowel korte termijn maatregelen als een lange termijnvisie nodig is. Een breed gedragen lange termijnvisie
per gebied aan de hand van gecombineerde opgaven is een onmisbare succesfactor voor het creëren van
handelingsperspectief van belanghebbenden.
Samen leren om samen beter te beheren2
In veel gebiedsprocessen wordt al doende geleerd. Zowel door de provincie zelf, als door de betrokken
partijen. Samen leren is een spannend en precair proces tussen mensen onderling. Dit moet je durven
aangaan. De geïnterviewden hebben aangegeven dat het erg belangrijk is om bij het begin van een
samenwerking en het starten van gebiedsprocessen de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en te
investeren in relaties. Voor bijvoorbeeld de koersnotitie is aangegeven dat volhouden, evalueren,
aanpassen maar niet te vaak iets nieuws bedenken constructief zijn in de gebiedssamenwerking. Hierbij is
genoemd dat het belangrijk is om nu minstens 10 jaar een zelfde lijn te houden.
Vertrouwen hebben in elkaar is meerdere malen genoemd als succesfactor gebiedsprocessen. In
samenwerking met collectieven, bijvoorbeeld in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb),
moeten deze collectieven de tijd krijgen zich verder te ontwikkelen, te groeien en te professionaliseren.
Wanneer er wordt samen gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect is het veel makkelijker
van en met elkaar te leren.
Vooral in precaire gebiedsprocessen (zoals ’t Klooster) is een externe (neutrale) partij van grote
(strategische) waarde als onafhankelijke intermediair en facilitator. Ook voor van het uitwisselen van kennis
tussen boeren onderling is het belangrijk dat dit door partijen wordt gedaan die als neutraal en capabel
worden ervaren.

2 Het hebben van een gedeeld en meetbaar doel wordt hier boven genoemd als succesfactor. Dit gaat in veel gevallen op.
Echter, samen leren is zowel een doel als een middel en laat zich moeilijk meten. Het evalueren van leerprocessen is nog in
ontwikkeling. Oorzakelijke verbanden leggen is hierbij erg ingewikkeld. Daarnaast kun je alleen de randvoorwaarden
scheppen om te kunnen leren, je kunt leren niet forceren.
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4. Dilemma’s en knelpunten op meerdere schaalniveaus
In de interviews is veel gesproken over ervaren dilemma’s en knelpunten voor een verdere ontwikkeling of
opschaling van de Gelderse programma’s en initiatieven. Bij het analyseren en clusteren van de dilemma’s
en knelpunten is een helder analysekader naar voren gekomen, welke gaat over het schaalniveau
(Europees, nationaal (Rijk), en provinciaal) waarop knelpunten worden ervaren en kunnen worden
opgelost. Daarnaast hebben de gesignaleerde knelpunten betrekking op drie hoofdthema’s: versnippering,
land & economie en financiering. Zie ook figuur 2.
De schaalniveaus en thema’s zijn door de provincie herkend en aangescherpt tijdens een online
validatieronde. Onderstaand is een toelichting gegeven op de schaalniveaus en de thema’s (4.1) en
vervolgens zijn per thema de knelpunten gegeven op de verschillende schaalniveaus (4.2-4.5).

4.1.

Analysekader

Schaalniveaus
Een boer opereert in een context, ruimtelijk gezien een gebied. Via het bodem- en watersysteem hebben
functies (landbouw, natuur, etc.) binnen een gebied invloed op elkaar, bijvoorbeeld de stikstofdepositie
vanuit de landbouw op natuurgebieden of de vereiste waterpeilen rond een natuurgebied. Mede door weten regelgeving in relatie tot milieu en ruimtelijke ordening beïnvloedt het ruimtelijke gebied wat een boer
wel en niet kan telen. Ook de beschikbaarheid van grond in de omgeving van zijn bedrijf is een belangrijke
factor voor de mogelijkheden de bedrijfsvoering aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Het gebied bevindt zich onder de regionale/provinciale ‘kaasstolp’, De provincie voert beleid op het gebied
van natuur, milieu, ruimtelijke ordening en economie. Sommige onderwerpen blijken bij de provincie en of
op regionaal niveau niet beïnvloedbaar, zodat het nationale niveau in beeld komt (Rijk). Het Rijk wordt weer
beïnvloed door wat er op Europese schaal gebeurt (Europese regels, fondsen, etc.) en dan is er natuurlijk
nog de wereldschaal; alle onderliggende kaasstolpjes worden beïnvloed door de wereldmarkt en
wereldeconomie.

Figuur 1: Verschillende kaasstolpen ‘boven’ de boer in een gebied
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Thema’s
Uit de knelpunten die zijn genoemd in de interviews hebben wij de volgende thema’s gedestilleerd die op
alle schaalniveaus op een andere manier spelen:
•

Versnippering van verantwoordelijkheden, kennis, beleid, instrumenten en organisatie

•

Landgebruik; het gebruik van het natuurlijk bodem- en watersysteem, grondeigendom en
ruimtelijke ordening

•

Economie en financiering; het verdienmodel van de boer, wijze van waardering en financiering van
het landbouwsysteem

Figuur 1. Dilemma's en knelpunten op verschillende schaalniveaus.

Notabene
We hebben interviews gedaan met provincie ambtenaren over door hen gesignaleerde en gevoelde
knelpunten in hun programma’s en initiatieven in gebieden en niet met stakeholders in gebieden zoals
boeren of met stakeholders op rijks of Europees niveau.

4.2.

Versnippering

In de meeste interviews is aangegeven dat er veel versnippering is in verantwoordelijkheden, kennis, beleid,
instrumenten en organisatie. Onderstaand een samenvatting van gesignaleerde knelpunten, onderverdeeld
naar de verschillende schaalniveaus gebiedsniveau, provincie, rijk en EU/wereldschaal.
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Gebiedsniveau
De implementatie van en communicatie over veel verschillend beleid, wet- en regelgeving is niet goed
Er komt heel veel af op de boeren, vanuit verschillende beleidssporen en vanuit fysieke omstandigheden
(klimaatverandering). Zo zijn er in het afgelopen jaar allerlei ontwikkelingen geweest rondom stikstof,
kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, mest, droogte en waterkwaliteitsopgaven waarbij boeren
vaak zelf ook een deel van de investering moeten dragen. De boeren worden hierdoor overweldigd.
Daarnaast is er veel onbekend en lijkt er geen lange termijn perspectief. Veel boeren geven aan dat ze het
idee krijgen van alles te moeten maar zelf niet zien hoe ze dit in kunnen passen. Dit kan zich uiten in
regelmoeheid en meer wantrouwen naar de overheid maar er zijn ook boeren die juist nu grote stappen
zetten en veranderen door te (co-) investeren.
Versnippering van wet- en regelgeving leidt ook tot vertraging van lokale initiatieven. Een voorbeeld is een
bodemverbeteringsinitiatief binnen het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 (MJPBO).
Bijvoorbeeld, organische stof toevoegen loopt aan tegen veel praktische belemmeringen. Wet- en
regelgeving zijn gericht op tegengaan van bodemvervuiling, en houdt nu circulaire maatregelen om bodem
te verbeteren tegen. Hierbij raken de Wet milieubeheer en de Meststoffenwet elkaar (en dus ook
verschillende ministeries I&W en LNV). Nu wordt er door middel van experimenten ervaring opgedaan die
als input kan dienen om wet- en regelgeving te veranderen. Dit is een duur en frustrerend proces.
De kennisverspreiding in gebieden is niet voldoende
Ondanks de veranderingsbereidheid van velen, staan niet alle boeren altijd open voor nieuwe informatie
en inzichten. Hierbij hangt het er ook van af waar kennis en informatie vandaan komt en wie het verspreidt.
Als de bron of de verspreider niet wordt vertrouwd, staan boeren minder open voor informatie. Een
neutrale, gerespecteerde externe partij kan hierbij helpen, zie bijvoorbeeld de neutrale rol van Aveco de
Bondt in ‘t Klooster rondom het berekenen van bedrijfsmatige effecten van droogte en het aandragen van
mogelijke maatregelen. Er wordt over het algemeen nog beperkt geleerd van (de ervaring en kennis van)
andere boeren en pilotprojecten.

Provinciaal/regionaal niveau
Er is weinig mogelijkheid om knellende wet- en regelgeving aan te passen
Sommige specifieke regelgeving werkt vertragend en houdt veranderingen tegen. Bijvoorbeeld regels voor
grondwaterbeschermingsgebieden, waardoor andere eisen worden gesteld aan nieuwe
gewasbeschermingsmiddelen en bodemtransportatie (klei inmengen). Hierdoor is het niet mogelijk om klei
te mengen zand, terwijl het inmengen van klei in zand het bufferend vermogen van de bodem verbetert.
Door deze regel worden boeren in een grondwaterbeschermingsgebied beperkt in hun mogelijkheden om
droogte te bestrijden.
Verzoek vanuit de provincie om nationale of Europese wet- en regelgeving aan te passen vereist
wetenschappelijke onderbouwing en validatie. Hiervoor is vaak meerjarig onderzoek nodig en daar is geen
budget voor beschikbaar. Provincies worden zo dus aangesproken om ontwikkelingen die relevant zijn voor
heel Nederland te valideren terwijl ze daar niet de middelen voor hebben.
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De meerwaarde van programma’s en initiatieven is niet altijd helder
Volgens de visie van minister Schouten moet de landbouw radicaal anders worden. Binnen de provincie
lopen opgaven rondom drinkwater en natuur tegen grenzen aan waarvoor aanpassingen in het huidige
landgebruik zijn. In de praktijk zijn veel programma’s en instrumenten echter toch nog gericht op marginale
verbeteringen terwijl wellicht meer fundamentele en systeemgerichte vernieuwing nodig is. Zetten de
programma’s en instrumenten concrete stappen of stapjes in de richting van de gewenste transitie? Het is
nu nog niet duidelijk of en hoe de programma’s bijdragen aan de beoogde transitie en opgaven, laat staan
dat er een beeld is van de gezamenlijke impact van de verschillende programma’s en initiatieven. Dit
versnipperde beeld maakt het moeilijk om te sturen op (lange) termijn doelen want het beperkt het
vermogen om te evalueren, te leren en bij te sturen door middel van nieuwe programma’s en initiatieven
als stapjes in de transitie.
De provincie is niet altijd rolbewust
De rol van de provincie in gebiedsprocessen is veranderd (zie 3.2) en zal ook in toekomst blijven veranderen.
Echter, er is intern geen overeenstemming over de rol die provincie, als overheid, kan en hoort te spelen in
een transitie die (deels) afhankelijk is van de keuzes van consumenten. Over de rol van de provincie en ook
waar deze rol ophoudt wordt intern weinig gesproken. Deze impliciete verschillen rondom het invullen
kunnen bijdragen aan onderling onbegrip binnen de provincie.
Binnen de provincie is sommige kennis versnipperd aanwezig
Binnen de provincie is de kennis over het natuurlijke systeem versnipperd. Bodem, water en biodiversiteit
zijn aparte kennisdomeinen die vaak niet integraal worden meegenomen in gebiedsprocessen. Hierdoor
zijn programma’s inhoudelijk nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Onderling afstemmen en aandacht
voor diversiteit in kennis (van generalistisch tot specifiek) binnen de provincie is hierbij van groot belang.3
Er is binnen de provincie niet altijd voldoende samenhang in beleid tussen afdelingen
Gebiedsprocessen worden nog vaak primair vanuit 1 of 2 inhoudelijke opgaven opgezet. Bijvoorbeeld vanuit
‘droogte’ of vanuit ‘herstel bodemkwaliteit’. De provincie en andere partijen op regionaal/lokaal niveau zijn
zich bewust van de ruimtelijke opgaven en willen daar op andere wijze aan werken (meer integraal en
gezamenlijk). Echter, de provincie is intern sectoraal georganiseerd en wordt dus sectoraal aangestuurd.
Hierdoor zijn programma’s nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Hier is binnen de provincie al wel veel
aandacht voor. Vanuit sectoren worden vaak nieuwe regelingen of subsidies bedacht. Of het nu gaat om
bodembeheermaatregelen, weidegang of agrarisch natuurbeheer. Dit leidt tot teveel losse projecten,
vanuit verschillende programma’s met verschillende potjes en subsidies, die geleid worden door mensen
met verschillende achtergronden. Gebrekkige afstemming kan leiden tot onoverzichtelijke mogelijkheden
voor boeren en inefficiënte procedures. Medewerkers hebben geen overzicht van de diverse subsidie en/of
er zijn naar de mening van de geïnterviewden te weinig of geen lessen geleerd over het succes (wel/niet)
van regelingen.

3

Hierbij moet worden aangetekend dat integraliteit en holistische systeemkennis geen algemeen streven moet zijn. Integraal

handelen in processen is moeilijk. Mensen hebben hun eigen opgaven, kennis, tijdspad en taal. Er zijn weinig of geen
voorbeelden (en dus lessen) van succesvolle integrale processen. Daarnaast zit er ook waarde in disciplinair denken en
gerichte programma’s.
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De verantwoordelijkheden van verschillende overheden geven soms verwarring
Taken en verantwoordelijkheden in de regio zijn soms niet duidelijk en niet vastgelegd. Droogte is niemands
verantwoordelijkheid. Het is niet ondergebracht bij 1 actor, terwijl samenwerking tussen overheden en
partijen van groot belang is. Iedere actor heeft zijn eigen opgave, op korte en lange termijn wat
samenwerken tot een uitdaging maakt. Bijvoorbeeld in de Verkenning Aanpak Droogte Achterhoek heeft
de provincie de uitdaging om drinkwaterwingebieden te passen in de ruimtelijke opgave, waarbij
klimaatopgave, stikstofproblematiek, energietransitie ook een beroep doen op de ruimte. Vitens beheert
de aangewezen drinkwatergebieden, heeft een eigen investeringsportefeuille maar is qua locaties
afhankelijk van de provincie. Waterschappen dragen verantwoordelijkheid voor het watersysteem in het
buitengebied maar zijn (in)gericht op hoog water en binnen gemeentes wordt meer wateroverlast ervaren
binnen de bebouwde kom. Omdat er in droogteaanpak te weinig is vastgelegd wijzen actoren nu naar
elkaar.

Landelijk niveau
De kennisinfrastructuur is versnipperd
Er is versnippering in de kennisinfrastructuur. Er is te weinig afstemming tussen wetenschappelijke kennis
en praktische kennis. Er gaat veel geld naar WUR, maar er komen niet veel resultaten terug die kunnen
worden gebruikt op lokaal en praktisch niveau. Er lijkt ook te weinig afstemming tussen de WUR en de
HBO’s.
Daarnaast is er nog te weinig kennis omtrent de interactie tussen landbouw, bodem, water en biodiversiteit.
Er zijn ook op rijksniveau meerdere departementen met sectorale doelen voor het natuurlijke systeem, met
veel versnippering in regelgeving en subsidiepotten Onduidelijk is hoe de landbouw bijdraagt aan en past
in aanpalende opgaven zoals klimaat adaptatie, biodiversiteitsopgaven, waterbeheer, energieopgaven en
de in Europa afgesproken natuurdoelen.
Er is onzekerheid over volgende stappen in beleid, wet- en regelgeving
Hoewel er ook op provinciaal niveau nog niet altijd aandacht is voor noodzakelijke systeemveranderingen
en duidelijke keuzes, zijn veel geïnterviewden van mening dat LNV nog veel behoudender is. Verandering
gaat in te kleine stappen waarbij het niet duidelijk is hoe de visie van minister Schouten verder ingevuld
wordt en of/hoe dit wordt doorgezet in een nieuw kabinet. Deze onduidelijkheid werkt vertragend voor
beleid van de provincie omdat de provincie afhankelijk is van de bijvoorbeeld de wet- en regelgeving van
het Rijk. Het ministerie van LNV zou een Agro loket opzetten om belemmering in wet- en regelgeving in
kaart te brengen voor ondernemers. Dit loket is er inmiddels maar heeft (nog) niet de beoogde rol want het
loket wordt niet gevonden door ondernemers en overheden.

4.3.

Landgebruik

In gebieden komen dilemma’s boven rondom landgebruik, grondbeleid en ruimtelijke ordening. Oorzaken
liggen voornamelijk op landelijk niveau. Zie voor een uitgebreide beschrijving van knelpunten omtrent
grondbeleid het synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1.
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Gebiedsniveau: toegang tot land is beperkt
Eigenaarschap van land is erg statisch. Land blijft in de familie als het bedrijf overgaat op de volgende
generatie. Als er geen opvolger wordt gevonden, is er een sterke voorkeur om aan buren te verkopen, zodat
het in vertrouwde handen en het landgebruik hetzelfde blijft. Door de hoge grondprijzen hebben
nieuwkomers, zoals jonge boeren, geen toegang tot land omdat zij dat niet gefinancierd krijgen. Het is bijna
onmogelijk om te starten als boer zonder land en het is voor agrariërs met land moeilijk te veranderen door
de hoge schulden die ze veelal hebben.
Provinciaal/regionaal niveau: er is maar beperkte instrumentarium voor landgebruik
De provincie heeft maar beperkt instrumentarium om grondbeleid en landgebruik op vrijwillige basis te
beïnvloeden. De ruimtelijke ordening biedt nog onvoldoende middelen om functies die niet goed zijn voor
het natuurlijke systeem te reguleren. Denk aan teelten die de bodem uitputten of teveel water vragen.
Er is veel geld en instrumentarium voor het opkopen van land voor natuur. Echter voor een duurzamere
landbouw zijn die middelen en instrumenten er minder. Dit maakt integrale verduurzaming moeilijker.
In meerdere gebieden worden de 6 bodemfuncties4 zoals beschreven door Verrijkende Landbouw niet
integraal inzichtelijk gemaakt en meegenomen in afwegingen.

Landelijk niveau: huidige grond- en pachtbeleid biedt niet de goede prikkels voor een transitie
Er is onder geïnterviewden weinig bekend over het landelijke grond- en pachtbeleid. Kortjarige pacht en
het feit dat het natuurlijk systeem dan vaak wordt uitgeput omdat er geen voorwaarden aan kunnen
worden verbonden, wordt wel gesignaleerd, en is in feite een uitvloeisel van het landelijke pachtbeleid.
Ook de hoge grondprijzen worden veroorzaakt door een liberaal grondbeleid (iedereen mag kopen en
verkopen), dat speculatie in de hand werkt. Er is bij veel medewerkers geen goed zicht op deze
mechanismen.
Actief percelen opkopen mag niet van LNV. Bedrijven opkopen mag wel maar wordt politiek als zeer riskant
gezien. Er is meerdere keren aangegeven dat de beperkte mogelijkheden om land te gebruiken als
instrument ontwikkelingen richting een duurzamere landbouw belemmert.

4.4.

Economie en financiering

De impasse op gebiedsniveau door gebrek aan een goed verdienmodel voor de boer terwijl ondertussen
het bodem- en watersysteem wordt uitgeput is door de geïnterviewden als belangrijk knelpunt genoemd.
Het probleem zit in onze financiële economische systemen en de wijze waarop het landbouw- en
voedselsysteem wordt gewaardeerd en gefinancierd op zowel internationaal als nationaal niveau. Zie voor
een uitgebreide beschrijving hiervan en welke ontwikkelingen impact (gaan) hebben op de waardering en
financiering het synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1.

4

De 6 bodemfuncties zijn: Waterhuishouding/-zuivering, Biodiversiteit, Mineralenkringloop, Voedselproductie,

Koolstofvastlegging, Landschap
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True cost accounting5 wordt door geïnterviewden veel genoemd als mogelijke oplossingsrichting; invoering
hiervan ligt op een hoger schaalniveau dan de provincie. Binnen het programma Verrijkende Landbouw
wordt ook gekeken naar andere vormen van waardering en financiering op gebiedsniveau.

Gebiedsniveau
Verdienmodel is beperkend voor transitie
Er wordt aan boeren gevraagd om hun bedrijfsvoering aan te passen. Bijvoorbeeld door minder koeien te
houden (extensiveren) en/of bloemenranden aan te leggen voor vlinders en bijen. Vervolgens ontstaan er
knelpunten omdat er geen goed verdienmodel is voor deze “diensten” die de boer levert. Dit is volgens de
meeste geïnterviewden het allerbelangrijkste en meest genoemde knelpunt; zolang er geen beter
verdienmodel is, komt er geen vrijwillige grootschalige verandering. Huidige projecten leiden wel tot kleine
verbeteringen maar geen grote omslag. Dit lijkt alleen via consumenten, het anders waarderen van diensten
die boeren leveren of via langdurige overheidsgelden te kunnen.
Geen aandacht voor absorptiecapaciteit van ondernemers
Boeren hebben als individu en als groep een bepaalde absorptiecapaciteit. Dit heeft te maken met
financiële middelen maar ook met kennis en een bereidheid tot veranderen. Voor veel veranderingen, waar
subsidie voor mogelijk is, wordt nog een eigen investering verwacht (vaak 60%). Deze eigen bijdrage kunnen
boeren vaak helemaal niet opbrengen. Beperkte absorptiecapaciteit wordt nog te weinig onderkend.
Persoonlijke redenen en perspectieven zijn relevant
De redenen voor agrariërs om niet te investeren als een model zegt dat een investering het “waard is” zijn
vaak legitiem. Echter, de investeringsbeslissing van boeren om wel of niet te investeren worden nu nog
veelal behandeld als black box. Het kan zijn dat een agrariër afziet van een investering omdat het risico te
hoog is, omdat het te complex is, omdat het niet flexibel is, omdat het niet strookt met persoonlijke of
bedrijfsdoelen en natuurlijk omdat het helemaal niet winstgevend is (in tegenstelling tot de
modeluitkomsten). Bijkomende kosten, zoals het investeren in andere machines worden vaak vergeten.
Daarnaast kan het zijn dat de bedrijfssituatie anders is dan op de test locatie of past het niet in
bedrijfsprocessen zodat daar bijkomende kosten inzitten die niet in het model worden meegenomen.
Trend richting schadeclaims
De stap naar de rechter lijkt kleiner te worden. Dit gaat veelal met behulp van instanties die opereren op
"no cure no pay" basis. Er zijn steeds meer organisaties die boeren helpen bij het indienen van schadeclaims
rondom droogte. Deze tendens lijkt samenwerking op basis van onderling vertrouwen tegen te werken.

5

True Cost Accounting is een nieuwe vorm van boekhouding waarbij niet alleen wordt gekeken naar de financiële waarden
binnen een bedrijf, maar ook de impacts op natuurlijk en sociaal kapitaal worden berekend; ofwel de impact op de natuurlijke
en sociale omgeving waarin het bedrijf opereert. Deze impacts worden berekend in termen van geld, zodat de bedragen
kunnen worden opgenomen in de True Cost boekhouding. De "verborgen kosten" van de productie, die in het traditionele
systeem werden geëxternaliseerd, worden nu dus zichtbaar gemaakt en geïnternaliseerd.
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Provinciaal/regionaal niveau
Beperkte invloed op verdienmodel
Er wordt gezegd dat op provinciaal niveau weinig kan worden gedaan aan het ontwikkelen van robuuste
verdienmodellen voor boeren. Er worden wel tijdelijke subsidies ingezet (zoals agrarisch natuurbeheer),
maar die zijn maar voor 6 jaar en kunnen dus niet als een echt verdienmodel worden beschouwd. De
provincie heeft geen of nauwelijks invloed op marktsturing (maatregelen meerekenen in de kosten van
producten).
Waardering voor lokaal voedsel is nog beperkt
De provincie zet wel in op stimulering van bijvoorbeeld korte ketens en netwerken waarin korte ketens
worden gerealiseerd. Er is nu echter nog te weinig vraag vanuit consumenten. Boeren willen wel maar er is
een te kleine afzetmarkt voor “beter” geproduceerd voedsel, waardoor subsidies nodig blijven. Daarnaast
is het maar de vraag of voorlichting van consumenten zal leiden tot de benodigde omslag.

Landelijk niveau
Verdienmodel rekent niet met ‘true costs’
De prijs van een product houdt nu nog geen rekening met kosten die buiten de productie vallen. Door true
cost accounting wordt ook milieuschade mee berekend. Negatieve effecten van de productie moeten in de
prijs worden opgenomen. True cost accounting wordt door de provincie en breder gezien als een belangrijk
middel om duurzame productie te ondersteunen. Echter, methoden van true cost accounting zijn nog in
ontwikkeling. Op landelijk niveau wordt hier nog niet voor gekozen, mede omdat de wereldeconomie sterk
bepalend is.
Er zijn onontdekte mogelijkheden van sturende belastingen
Er wordt landelijk nog weinig gedaan aan sturing door middel van belastingen, terwijl er nog veelal
onontdekte kansen zijn. Bijvoorbeeld: Een toeslag op elke ton geïmporteerde veevoer levert enorm fonds
op. Dit fonds zou ingezet kunnen worden als innovaties te stimuleren en zo bij te dragen aan de gewenste
transitie.
Als een boer stopt gaat een groot deel van de waarde van zijn/haar bedrijf naar de belastingdienst. Dit
wordt door boeren gezien als kapitaalverlies. Echter, er zijn de komende jaren veel boeren die op een
pensioengerechtigde leeftijd komen. Nu lijken veel boeren stoppen en het land verkopen nog vaak als geen
goede optie te zien door de financiële gevolgen.
Op landelijk niveau zouden ecosysteemdiensten of groenblauwe diensten betaalbaar moeten worden
gesteld. Het bieden van een vergoeding voor de diensten die boeren leveren. Daarvoor zou het
belastingstelsel ‘vergroend’ moeten worden, maar dit gebeurt niet. Wel lijkt het nieuwe GLB in die richting
te denken.
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EU niveau en wereldschaal
De subsidieregels zijn knellend
Staatssteunregels vanuit EU zijn binnen de landbouw sector te knellend. Als een niet landbouwbedrijf wil
innoveren kunnen ze meer subsidie krijgen dan een landbouwbedrijf. Dit houdt innovatie tegen en er zijn
geen uitzonderingen voor bijvoorbeeld bedrijven die kringlopen willen sluiten.
Er is harde concurrentie in open markten
Door open markten en internationale concurrentie is de stukprijs van agrarische producten bepalend. Open
markten is één van de pijlers van de Europese samenwerking en zal niet snel worden ingeperkt. Hierdoor is
het lastiger om op nationaal niveau te sturen op de productie van de agrarische producten omdat de
kostprijs moet worden verwerkt in de verkoopsprijs op Europese en wereldmarkt, waarbij Nederlandse
boeren concurreren met collega’s uit het buitenland.
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5. Aanbevelingen
5.1.

Inleiding

De provincie Gelderland heeft haar eigen beleid, met eigen doelen en ambities vastgelegd in het
Coalitieakkoord 2019-2023 Samen voor Gelderland. Eén van de speerpunten van het eigen beleid is de
verduurzaming van landbouwsector. Hieraan wordt invulling gegeven door specifiek landbouwbeleid (zoals
vastgelegd in de Koersnotitie Agrifood en het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw), waarbij is gekeken
naar Europees landbouwbeleid en landelijk beleid zoals vastgelegd in visie Kringlooplandbouw
De provincie stuurt in haar beleid richting “een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal
beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor
ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.” De provincie heeft hierbij als rol om
gebiedsgericht te werken aan ontwikkelkansen, ruimte en duurzame verdienmodellen [bron; Koersnotitie
Agrifood, 2020].
Eén van de resultaten van Verrijkende Landbouw is een beschrijving van systeem B; een nieuw volhoudbaar
landbouwsysteem in Nederland dat vanaf de bodem gezond is. Zoals ook aangegeven in paragraaf 1.1 werkt
Verrijkende Landbouw momenteel aan de contouren van een gebiedsbenadering inclusief een beschrijving
van een systeem B en een veranderstrategie. In onderstaand kader is een globale beschrijving opgenomen
van een systeem B.
We schrijven 2050 en er is gaandeweg een nieuw systeem ontwikkeld voor het bedrijven van verrijkende,
grondgebonden landbouw in landelijke gebieden. De landbouw die in verschillende gebieden plaatsvindt, kan zeer
verschillend zijn afhankelijk van het lokale en regionale natuurlijke bodem- en watersysteem. Uitgangspunt is dat de
landbouw in elk gebied zodanig is ontwikkeld dat deze alle natuurlijke functies verrijkt. Altijd worden bij keuzes in de
landbouw en het landschap de zes belangrijke bodemfuncties meegenomen. Dat zijn waterhuishouding en -zuivering,
mineralenkringloop, vastlegging van koolstof, biodiversiteit, voedsel of biomassa productie en landschap. Er wordt
steeds een gebiedsgerichte afweging gemaakt waarbij geen enkele functie onder een minimum waarde mag komen
en zoveel mogelijk naar een optimum wordt gezocht. Hiervoor is voor elk gebied toegankelijke informatie beschikbaar
van alle functies, inclusief de onderlinge beïnvloeding en de mogelijkheden van bodembeherende maatregelen in de
landbouw.
De mensen en organisaties die in deze landbouw of daaraan gerelateerd werken, en daarbij verschillende rollen en
taken vervullen, hebben een zinvolle, gewaardeerde baan met een passend inkomen. Daarvoor is een optimaal
evenwicht gevonden, waarbij de kosten van het bedrijven van verrijkende landbouw deels zijn verdisconteerd in de
marktprijzen van producten en deels worden opgebracht door de samenleving middels ecosysteemdiensten. Het
belastingstelsel is hierop aangepast. Deze kosten blijken, na een initiële piek bij de omslag naar dit systeem, behoorlijk
laag te zijn, waardoor de waardering voor de grond, bedrijven en gebieden hoog is, omdat de risico’s op uitputting in
de toekomst klein zijn geworden en mitigerende, ingewikkelde maatregelen in bijvoorbeeld het waterbeheer of de
zuivering niet meer nodig zijn.
Die waardering komt vooral tot uiting in een gebiedsrating, waarbij alle inwoners van het gebied profiteren. Het
gebruik van de grond wordt beschermd door gebiedsgebruiksconcessies en benodigde financiering voor bedrijven
wordt geregeld in een gebiedsbancair systeem. De governance van deze systemen wordt ontwikkeld vanuit het gebied,
waarbij alle inwoners betrokken kunnen worden.

24

In voorliggende beschouwing hebben we gekeken naar de succesfactoren en knelpunten die worden
ervaren bij de uitvoering van programma’s en initiatieven die moeten leiden tot dit economisch rendabele
landbouwsysteem op de lange termijn (zie hoofdstuk 4). Daarnaast zijn er nog meer knelpunten te noemen
die een landbouwtransitie in de weg staan. Hiervoor willen we ook verwijzen naar de analyse van het
huidige landbouwsysteem vanuit de oriëntaties Land, Waarde en Mens die is gedaan voor Verrijkende
Landbouw (vastgelegd in een synthesedocument). Op basis van deze analyses hebben wij een aantal
aanbevelingen gedaan voor benodigde systeemveranderingen. Het doen van systeemaanbevelingen voor
de lange termijn is een zoektocht die we als Verrijkende Landbouw, met deze beschouwing in de hand,
momenteel samen doen met andere netwerken; onder andere Voor de Oogst van Morgen, Transitiecoalitie
Voedsel, EO Wijers prijsvraag en Deltaplan Biodiversiteit.

5.2.

Aanbevelingen

Om vorm te geven aan een duurzaam economisch rendabel landbouwsysteem (zie textbox in 5.1) is nodig
dat er vanaf vandaag zo snel mogelijk concrete stappen worden gezet. Vanuit onze beschouwing van
succesfactoren en knelpunten komen we met een aantal aanbevelingen onderverdeeld naar twee
schaalniveaus: provinciaal niveau en landelijk niveau. Aanbevelingen op provinciaal niveau richten zich op
acties die in de eigen invloedssfeer liggen. Dit zijn aanbevelingen die medewerkers van de provincie zelf op
korte en middellange termijn kunnen oppakken om de transitie naar een volhoudbaar landbouwsysteem
te faciliteren. Daarbij gaan aanbeveling 1 t/m 5 over de rol die de provincie in en voor gebiedsprocessen
kan spelen. Aanbeveling 6 t/m 9 zijn meer gericht op de provincie zelf. Een aantal door
provinciemedewerkers ervaren knelpunten liggen ook buiten de invloedssfeer van de provincie.
Aanbevelingen 10-14 kunnen worden aangepakt vanuit de provincie door te agenderen en te lobbyen op
landelijk niveau.

Provinciaal niveau
1. Experimenteer (in bijvoorbeeld regiolabs) op gebiedsniveau met zo integraal mogelijk
programma’s/trajecten met het natuurlijk systeem als basis. Het doel moet zijn, naast werken aan
gebiedsspecifieke opgaven, om ervaring op te doen en lessen te trekken uit integrale projecten en
programma’s. Het is hierbij van belang om te werken en te denken vanuit Land, Waarde en Mens.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de concept gebiedsbenadering vanuit Land, Waarde en
Mens gecombineerd met een procesaanpak volgens de U Theory ontwikkeld door het programma
Verrijkende Landbouw en het leiderschapsnetwerk Voor de Oogst van Morgen. Deze wordt momenteel
getoetst in gebieden en gedocumenteerd in een synthesedocument.
Belang van een gebiedsbenadering/gebiedsgerichte aanpak
Voor de ontwikkeling van een duurzaam landbouwsysteem gaan we om twee redenen uit van een
gebiedsbenadering. Ten eerste is juist doordat de landbouw een economisch en financieel gedreven
systeem is geworden op wereldschaal, de verbindingen tussen boeren en burgers en tussen mensen
en de aarde waarop ze wonen vertroebeld. Die verbinding, tussen mensen en het natuurlijke systeem
en tussen mensen onderling kan in een gebiedsbenadering meer in balans worden gebracht. En op
gebiedsniveau komen oplossingsrichtingen naar voren die op lokaal (bedrijfs)niveau onbereikbaar zijn.
Dit sluit ook aan bij ontwikkelingen die al bezig zijn. In Europees verband is meer aandacht voor “sociale
cohesie” en “het versterken van de economische structuur van het gebied”. In het verlengde daarvan
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treedt in 2022 de Omgevingswet in werking die, bottom-up, een nieuwe gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ons allemaal eist bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. In Nederland
zijn meerdere regiodeals gesloten en is meer aandacht voor regionale structuurversterking. Ook via
verschillende andere wegen is de gebiedsbenadering thans (weer) volop een ‘modus operandi’: het
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de
regionale energiestrategieën, de (aanstaande) nota’s over landschap en erfgoed.
Hoe en op welk schaalniveau gebieden worden gedefinieerd voor regiolabs zal grotendeels van
onderop of vanuit een samenhangend probleem ontstaan. Dat is ook niet erg. Regiolabs zouden juist
op verschillende schalen moeten worden gevormd.
Globale uitwerking van de gebiedsbenadering
Het doel van de gebiedsbenadering is te komen tot een volhoudbare voedselproductie die matcht met
de volhoudbare mogelijkheden die het land daartoe biedt. Voorwaarde voor een succesvolle
gebiedsbenadering is dat alle relevante stakeholders in een gebied willen meedoen, dat er een partij is
die regie wil nemen en dat het proces voldoende aandacht krijgt. Het inzetten van benadering waarin
tijd wordt genomen om het gebied, het land en de verbondenheid tussen land en mensen ook te
ervaren is daarbij effectief. Zo komt er bewustzijn voor verschillende niveaus van verandering die nodig
zijn om naar een duurzaam systeem te groeien.
Binnen dit proces is aandacht nodig voor het aspect Land, Waarde en Mens. Hiervoor zijn handvatten
en inzichten ontwikkeld, die staan beschreven in de Annex. De stappen binnen deze elementen kunnen
cyclisch doorlopen worden van grof naar fijn.
Rol van de provincie in de gebiedsbenadering
Het zoeken naar de rol van de provincie en ook van andere stakeholders in het gebied onder wie de
grondeigenaren is onderdeel van het experiment aan de hand van bijvoorbeeld regiolabs. Vanuit een
aantal gebiedsgerichte taken op het gebied van natuur, grondwaterbescherming en (regionale)
economie zien we dat provincies vaak een regie of procesrol voeren. Dit ligt ook voor de hand want het
betreft vaak wettelijke taken of ambities van de provincie maar het is belangrijk om ook de doelen en
ambities van andere belanghebbenden te integreren. Aanbevolen wordt deze rol meer expliciet te
maken en ook te professionaliseren, door bijvoorbeeld een leerproces op te zetten voor
procesmanagers onderling, die daarin een ‘eigen’ aanpak kunnen ontwikkelen.
Suggestie voor eerste stap
Het opzetten van één of meerdere regiolabs in Gelderland (bijvoorbeeld regio Food Valley, Achterhoek
en Rivierenland) als lerend netwerk.
2. Ontwikkel gezamenlijk met belanghebbenden een lange termijnvisie en toekomstperspectief per
gebied aan de hand van gecombineerde opgaven, met de draagkracht van het natuurlijk systeem als
uitgangspunt. Gebiedskaarten met verschillende scenario’s kunnen helpen om toekomstperspectieven
tastbaar te maken en te kunnen bespreken en samen te leren. Ga hierbij niet alleen uit van het
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‘urgentste probleem’ in een gebied, maar neem alle bodemfuncties6 mee. Pas in de afweging daarvan
ontstaat een duurzame transitie. Het ontwikkelen van een integrale lange termijn visie en scenario’s
voor de droogtegevoelige gebieden in de Achterhoek is bijvoorbeeld nodig om toekomstperspectief te
kunnen bieden aan en samen te werken met de betrokken partijen. Het is aan de provincie om keuzes
te maken, daar waar de gebruiksfuncties elkaar te veel bijten (bijvoorbeeld drinkwaterwinning,
voedselproductie en biodiversiteit). Dit geeft input om te kunnen prioriteren en een tijdspad op te
stellen.
Suggestie voor eerste stap
Organiseer een lange termijn toekomstperspectiefproces met belanghebbenden. Laat hiervoor
gebiedskaarten met verschillende kaartlagen maken en werk scenario’s uit die de dillema’s omtrent
gebruiksfuncties tastbaar maken.
3. Ontwikkel een strategisch plan over grondbeleid van de provincie. Provinciale gronden zijn een
daadkrachtig instrument om verandering door te kunnen voeren. Grond aankopen ligt politiek gevoelig.
Verken de directe als mogelijke indirecte implicaties van een provinciaal grondbeleid, met daarin de
lange termijn risico’s voor zowel lange termijn pacht als kwalitatieve verplichtingen bij verkoop. Als dit
gaat over veel hectares, gaat dit ook over grote geldstromen en daarmee grote risico’s maar ook over
potentiele grote (indirecte) baten, inclusief de 6 bodemfuncties en de daarbij behoorde
ecosyteemdiensten. Grondbeleid van provincies dient ook op andere schaalniveaus (Rijk en EU) te
worden verkend. Verken ook onder welke voorwaarden de provincie als een “goede koper” wordt
gezien. Op dit moment is voor overheden vaak onbekend wanneer er landbouwgrond te koop is en
worden overheden vanuit de boerengemeenschap vaak niet gezien als goede koper. Dit komt
bijvoorbeeld omdat landbouwgrond na verkoop vaak werd/wordt omgezet in natuur. Wanneer je aan
de verkoper zekerheid kunt bieden dat verkocht land een agrarische functie behoudt, is het
waarschijnlijker dat je mee kunt bieden. Het verpachten van gronden biedt nog onbekende
mogelijkheden om een transitie naar volhoudbare landbouw, helemaal rond Natura 2000 gebieden,
mogelijk te maken. Er is nu intern nog te weinig kennis over de invloed van strategische
pachtvoorwaarden en provinciaal pachtbeleid.
Suggestie voor eerste stap
Verken de implicaties voor een Gelders strategisch plan over grondbeleid met daarin een verkenning
onder welke voorwaarde de provincie als “goede koper” wordt gezien.
4. Neem regie voor het opzetten van een lerend netwerk en het vieren van successen en mislukkingen.
Niet alleen binnen gebiedsprocessen, maar ook over de gebieden heen. Dit kan (ook) gericht zijn op
meerdere doelgroepen of juist gezamenlijk. Hierboven is dit al benoemd voor de eigen
procesmanagers/organisatie, hieronder is dit specifieker uitgewerkt voor agrariërs. Maar ook bij
gemeenten en waterschappen is wellicht behoefte aan uitwisseling en leren. Denk hierbij ook aan een

6

Bodemfuncties: De bodem heeft 5 functies als het gaat om voedselproductie. Debeljak et al (2019) benoemen: water

vasthouden en zuiveren, koolstof vastleggen, bodembiodiversiteit, mineralenkringlopen en productie (ref: de ‘Soil
Navigator’). Als 6e functie onderscheiden wij landschap.
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‘Parade van gebieden’. Uit de interviews blijkt duidelijk dat er veel kansen liggen voor meer verbinding
en leren tussen gebiedsprocessen.
Suggestie voor eerste stap
Een lerend netwerk van verschillende gebiedsprocessen in Gelderland. Het ligt voor de hand om hier
regie op te nemen om dit op te zetten (of te laten opzetten).
5. Investeer in doorontwikkeling van gebiedsorganisaties/-samenwerkingen, zoals de agrarische
collectieven. Ondersteun groepen van boeren en boerenorganisaties die als missie en visie hebben om
het landbouwsysteem duurzaam te veranderen. Dit gaat niet alleen over geld, maar ook over het
faciliteren van professionalisering, in kennis en vaardigheden van de collectieven als organisatie en de
mogelijkheid om als intermediair te fungeren in het uitwisselen van kennis en ervaring tussen boeren
onderling en tussen boeren, kennisinstellingen en overheden. In de professionalisering is van belang
dat collectieven een breder mandaat krijgen zodat collectieven ook buiten Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb) gebieden kunnen bijdragen aan bredere gebiedsopgaven. Collectieven zijn
opzichzelfstaande organisaties en moeten de mogelijkheid krijgen om naar eigen inzicht vastgestelde
doelen te realiseren. Hierbij is langdurige samenwerking en vertrouwen belangrijk. Collectieven
moeten de tijd krijgen om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen tot breed gedragen professionele
organisaties. Collectieven worden breed gezien als veelbelovende en effectieve organisatievorm.
Echter, het is van belang om ook andere groepen en initiatieven niet uit te sluiten.
Suggestie voor eerste stap
Ga in gesprek met de verschillende collectieven en de koepelorganisatie (BoerenNatuur) om in beeld
te krijgen aan welke opgaven zij kunnen bijdragen en wat daar voor nodig is.
6. Faciliteer onafhankelijke kennisverspreiding naar boeren toe. Wanneer erfbetreders eigen belangen
hebben, bijvoorbeeld verkoopbelangen van producten, kan dit ten koste gaan van de objectiviteit van
kennis. Het is van groot belang dat erfbetreders bijgewerkte en integrale kennis bezitten. Daarbij gaat
het om zowel technische kennis van bodem, water, landbouw en natuur alsook de kennis van het
bedrijfssysteem, financiering, gedrag en omgeving. Kennisverspreiding middels erfbetreders is cruciaal
voor ontwikkeling van landbouw die volhoudbaar is. Het ministerie van LNV zit middels het project
“boer bij kennis” in op het verdiepen, verbreden en actualiseren van kennis van erfbetreders. Vanuit
de provincie is het daarbij belangrijk om samen te werken met partijen waar boeren voor open staan.
Ook voor het uitwisselen van kennis tussen boeren onderling is het belangrijk dat dit door neutrale
partijen wordt gedaan.
Suggestie voor eerste stap
Vraag onafhankelijke partijen om mee te denken over kennisuitwisseling tussen boeren. Vooral in
precaire gebiedsprocessen kan een externe partij van grote strategische waarde zijn als onafhankelijke
intermediair en facilitator.
7. Sta als provincie(ambtenaar) open voor nieuwe kennis en verandering. Het openstaan voor kennis en
verandering is (door respondenten) vaak genoemd als succesfactor. Er is enorme diversiteit in kennis
(van generalistisch tot specifiek) binnen de provincie. Samen leren gebeurt nu nog weinig. Het is een
intern vraagstuk om de uitwisselingen van diversiteit in kennis en perspectieven te faciliteren.
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Suggestie voor eerste stap
Uitwisselen van kennis en perspectieven binnen de provincie is al een aandachtspunt. Het verdient
aanbeveling om kennisuitwisseling te blijven stimuleren en te intensiveren, bijvoorbeeld in
netwerkdagen waarin themagroepen in carrouselvorm uitwisselen met wat voor programma’s en
initiatieven er (gaan) spelen en waar er ruimte is om te co-creëren en aan te sluiten.
8. Werk samen met agrariërs in gebiedsopgaven. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, mede omdat de
opgaven op bedrijfsniveau niet altijd corresponderen met opgaven op gebiedsniveau. Onvrijwillige
verordening is een noodmiddel. Voor het helpen realiseren van gebiedsopgaven wordt veelal een
vrijwillige verandering gestimuleerd door middel van regels en subsidies. Deze persoonlijke keuze van
een boer om te investeren en veranderen is nu nog een black box voor collega agrariërs en al helemaal
voor overheden. Toch kan de provincie hier meer vat op krijgen door beter te snappen wat als relevante
informatie wordt ervaren bij het nemen van investeringsbeslissingen. Er is nu nog te weinig inzicht wat
boeren motiveert of tegenhoudt om bepaalde maatregelen te nemen. Het is daarom belangrijk om uit
te diepen waaròm boeren (niet) investeren en veranderen. Dit verschaft inzichten in persoonlijke
perspectieven en beweegredenen. Door deze inzichten kunnen beleid en beleidsinstrumenten worden
verbeterd. Daarnaast is het belangrijk om de absorptiecapaciteit van agrariërs te vergroten. Voor veel
van de veranderingen die gevraagd worden van agrariërs is eigen geld nodig. Als deze eigen bijdrage
niet voorhanden is, kan een agrariër ook niet investeren. Het verhogen van de financiële
absorptiecapaciteit kan door een minder hoge eigen bijdrage te vragen bij bepaalde investeringen die
belangrijk zijn voor gebiedsopgaven, of door de eigen bijdrage onder gunstige voorwaarden te spreiden
over meerdere jaren. Absorptiecapaciteit zit naast geld en ook in houding. Wanneer er geen
constructieve samenwerking wordt ervaren zullen veel agrariërs minder of niet bereid zijn om te
investeren.
Suggestie voor eerste stap
Voer, in samenwerking met een neutrale partij, een verkenning uit om zicht te krijgen op 1) wat wordt
als relevante informatie ervaren bij het nemen van investeringsbeslissingen en 2) wat individuele
agrariërs tegenhoudt en motiveert om bepaalde maatregelen te nemen. Deze inzichten bieden
handvatten om samenwerking met agrariërs te verbeteren.
9. Maak intern onderscheid tussen programma’s en initiatieven die gericht zijn op het optimaliseren
van systeem A en op het ontwikkelen van systeem B. Er wordt een omslag van de landbouw gevraagd.
Dit kan door meerdere kleine stapjes en verbeteringen maar dit is niet altijd genoeg om radicale
verandering te bewerkstelligen. Verbeteren is bijvoorbeeld optimaliseren, verminderen van uitspoeling
en internaliseren van externaliteiten. Veranderen gaat over denken vanuit het land, zoeken naar
evenwichten en vermijden van afwentelingen, het anders invullen van functies, het anders/beter
belonen van functies, ander landgebruik en anders (of zelfs niet meer) boeren. Het is nu nog niet altijd
duidelijk hoe individuele programma’s en initiatieven bijdragen aan de landbouw transitie. Daarnaast
worden afgeronde programma’s en initiatieven nauwelijks geëvalueerd en er worden niet of nauwelijks
impact assessments gedaan. Onderzoek wat de geaggregeerde impact is van het palet aan
programma’s en initiatieven en hoe deze bijdragen aan de beoogde transitie. Hiervoor kan bijvoorbeeld
gebruik gemaakt worden van de Small Wins benadering van Katrien Termeer (WUR).

Suggestie voor eerste stap
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Bepaal intern welke programma’s en initiatieven gericht zijn op het optimaliseren van systeem A en
welke op het ontwikkelen van systeem B. Bespreek en onderzoek of het huidige “pakket” van
programma’s en initiatieven genoeg is voor de beoogde omslag.

Landelijk niveau
10. Onderken en communiceer de complexiteit van de geaggregeerde opgaven en taken van de
provincie. De opgaven en taken voor provincies zijn uitdagend en politiek zeer relevant. Gelderland als
provincie heeft enorme diversiteit aan gebieden en daarmee een diversiteit aan opgaven. Natuur,
water, bodem en landbouw zijn politiek belangrijke thema’s. De huidige problematiek met stikstof,
biodiversiteit en droogte leidt tot een zeer ingewikkeld en precair takenpakket voor de provincie waarin
ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt en waarbij niet alle functies kunnen blijven bestaan. Het
integreren van thema’s en opgaven is hierbij een belangrijke maar moeilijke opgave die de provincie
niet alleen uit kan voeren. Het is belangrijk om met het Rijk af te stemmen hoe het Rijk de opgaven van
de provincies beter kan ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om de complexiteit van de opgaven
te communiceren en de dillema’s in ruimtelijke ordening te delen. Hierbij is het van belang om de rol
die een provincie (als middenbestuur) kan spelen en waar de rol van andere overheidslagen beginnen
en ophouden.
11. Lobby voor true cost accounting pilots in de provincie. True cost accounting als manier van een
bredere waardering wordt breed gezien als een belangrijk middel om duurzame productie te
ondersteunen. Echter, methoden van true cost accounting zijn nog in ontwikkeling. De ontwikkeling
van true cost accounting zit deels in het verbeteren van de berekeningen maar ook om het aan te laten
sluiten bij beleid en consument. Door een pilot te organiseren kan de provincie bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van dit belangrijke voorlichtingsmiddel dat verborgen kosten zichtbaar maakt. De
bevindingen van de pilot kan worden teruggekoppeld richting het Rijk en Europa.
12. Vraag onderzoeksgeld voor wetenschappelijke onderbouwing en validatie aan het Rijk bij een
verzoek om nationale of Europese wet- en regelgeving aan te passen. Voor een validatie van het
aanpassingsverzoek is vaak meerjarig onderzoek nodig en daar is nu nog geen budget voor beschikbaar.
Provincies worden nu dus aangesproken om ontwikkelingen die relevant zijn voor heel Nederland te
valideren terwijl ze daar niet de middelen voor hebben.
13. Overleg met het rijk over een provinciaal instrumentarium voor grondbeleid. Nu lijkt het alsof
provincies hier nog weinig onderling over afstemmen. Grondbeleid kan invloed hebben op het
verdienmodel van agrariërs en het is het belangrijk om met andere provincies en het Rijk te verkennen
wat de implicaties zijn van grond- en pachtbeleid, zowel op provinciaal alswel op rijksniveau.
14. Verken de mogelijkheden om via belastingen en subsidies gelden vanuit verschillende overheden te
stapelen. De bijdragen van boeren op het gebied van koolstofvastlegging, waterberging, natuurbeheer
en landschapsverfraaiing moeten worden vergoed om zo het verdienmodel van een natuurinclusieve
boer te ondersteunen. Hierin is het nodig om subsidiegelden, vanuit Europa, Rijk en provincie te
stapelen voor verduurzaming van landbouwactiviteiten. Eén van de potentiële mogelijkheden, die op
dit moment wordt verkent bij LNV is de mogelijkheid om GLB gelden op gebiedsniveau te kunnen
variëren. Dit biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen gebieden. Zo zouden boeren in
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zones rondom Natura 2000 gebieden toegang kunnen krijgen tot meer GLB gelden dan hun collega’s
buiten de zone en krijgen boeren de mogelijkheid om gelden te stapelen. Dit biedt kansen voor een
verdienmodel in kwetsbare gebieden.
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Annex 1 Lijst van geïnterviewde personen en bijbehorende
programma’s
Naam
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Programma

1.

Bart van Moorsel

Landbouw-Ontwikkelkansen

2.

Mireille Wosten

Landbouw-koersnotitie Landbouw Gelderland

3.

Pieter Rijzebol

Landbouw-Voedsel

4.

Yvonne Geelen

landbouw-GLB

5.

Leon Claassen

Bodem-Bodemsubsidies, biomassa, circulaire economie

6.

Natasha de Groot

Droogte Achterhoek

7.

Marion van Delst

Water-drinkwaterwinningen

8.

Maarten Baars

Water-drinkwaterwinningen

9.

Harm Jan Reit

Water-Accountmanager waterschap, diverse waterprojecten

10. Koen te Velde

Water-Kaderrichtlijn Water, Grondwater en samenwerking met de
waterschappen

11. Mart Mensink

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

12. René van der Eijden

Natuur-Agrarische collectieven

13. Lyda Dik

Natuur/Landbouw-Natuur inclusieve landbouw

14. Ineke Nusselder

Programma Bodem en Ondergrond

Annex 2 Opzet vragenlijst
Deze vragenlijst dient als hulpmiddel bij de interviews. De interviews hebben een open karakter, zodat zoveel mogelijk relevante informatie naar voren komt, ook
omdat het om een breed aantal verschillende programma’s, projecten en activiteiten gaat.
We beginnen met vragen over het initiatief/initiatieven waar u bij betrokken bent. We bespreken wie daarbij betrokken zijn en wat de doelstellingen zijn. Vervolgens
bespreken we successen en resultaten die er zijn. Daarna gaan we in op succes- en faalfactoren. Dit kunnen factoren zijn binnen het initiatief of binnen de provincie,
maar het kunnen ook factoren zijn die buiten te invloedssfeer van de provincie/het gebied liggen. Dan gaat het om systeemkenmerken die gerelateerd zijn aan het
landbouwsysteem zoals die ook op nationaal, of internationaal niveau worden bepaald (bv op het gebied van beleid, kennis en/of het economische systeem). Hierbij
vragen we ook expliciet naar de drie perspectieven die door Verrijkende Landbouw, over Land/bodem, over Waarde en waardering en over Mens en Organisatie. En
over nieuwe ontwikkelingen zoals de omgevingswet.
Uw kennis en ervaring zijn belangrijk. Dit is geen evaluatie en we destilleren geen oordeel over initiatieven. Het is expliciet bedoeld voor overzicht en het identificeren
van algemene succesfactoren en/of knelpunten die het opschalen van lokale- of gebiedsinitiatieven tegenhouden. Voor we van start gaan willen we nog aangeven
dat u niet zal worden geciteerd. We nemen dit interview op, maar enkel voor onze eigen verwerking. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoordformulier interviews
Blok 1 informatie initiatief
Bij welke initiatieven/programma’s (vanaf nu benoemd als initiatief) bent u betrokken in relatie tot duurzame
landbouw binnen provincie Gelderland?
Welke rol/functie heeft u binnen dit initiatief?
Wat is het doel van het initiatief?
Zijn er ook nog aanpalende, subdoelen opgesteld en zijn de doelen vastgelegd in een (programma)plan of ander
document?
Wat zijn de redenen van de provincie om mee doen? Waarom wordt het gezien als taak van de provincie? Is het een
wettelijke taak of een beleidsdoel of willen bijvoorbeeld gemeentes of andere partijen dit of anders?
Wat is de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het initiatief?
Wat zijn de gevolgen voor de provincie als het initiatief mislukt?
Welke partijen zijn nog meer betrokken?
Wat zijn de redenen van de (andere) betrokken partijen/initiatief eigenaren om mee te doen?
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Antwoord

Blok 1 informatie initiatief
Wat zijn zover u weet hun doelen en verantwoordelijkheden? Wat is hierover vastgelegd?
Hoe is het ‘gebied’ gedefinieerd waar het programma voor van toepassing is?
Welke interventies/middelen zijn/worden gebruikt (om de doelen te halen) binnen het initiatief en op welk
schaalniveau (bedrijf, collectief/gebied, gemeente, regio/provincie, landelijk, Europees).
a. Netwerkontwikkeling
b. Financieel
c. Kennisontwikkeling
d. Kennisuitwisseling, educatie, training
e. Beleid, wet- en regelgeving versoepelen, aanscherpen, ontwikkelen
f. Bewustwording, communicatie
g. Anders
En welke interventie dient welk doel, waarom deze interventie of combinatie van interventies?
Wie is verantwoordelijk voor de interventies en wat is rol en taak van provincie bij deze interventies?
Is er instrumentarium van provincie voor de interventies?
Welke doelen van het programma zijn bereikt?
Welke subdoelen/operationele/aanpalende doelen zijn in ieder geval bereikt met welke interventies?
Waarom wel en waarom niet? En is dit evt. al onderzocht of geëvalueerd? Door wie?
Wat ziet u als belangrijkste succesfactoren die hebben bijgedragen aan het halen van het doel/subdoelen? Welke
interventies waren dus succesvol? Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Wat ziet u als belangrijkste factoren die vertragend hebben gewerkt? Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Wat is uw eigen beeld van de kosteneffectiviteit van het programma vanuit het perspectief van de provincie?
Zijn er nieuwe ontwikkelingen/veranderende context van invloed op je programma?
Ervaart u een consistente benadering vanuit de provincie ook in het licht van andere programma’s en taken van de
provincie, oftewel, hoe tellen de inspanningen bij elkaar op (of niet).
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Blok 2 Drie perspectieven (vanuit Verrijkende Landbouw) en nieuwe ontwikkeling

Antwoord

Over welk waarden van de bodem gaat het met name? En hoe worden onderstaande functies meegenomen of
gewaardeerd?:
•

Voedselproductie

•

Waterhuishouding

•

Mineralenkringloop

•

Biodiversiteit

•

Koolstofvastlegging (klimaatregulering)

•

Landschap

Is dit gebiedsgericht uitgewerkt, of heeft het invloed?
Hoe worden de waarden gedefinieerd en gewaardeerd in het programma, waarbij ‘waardering’ breed kan zijn:
•

Waarderen door normen te stellen, beschermen (geboden en verboden)

•

Nieuwe verdienmodellen voor ondernemers

•

Nieuwe kostenberekeningen en beprijzing (private mechanismen)

•

Inzet publieke middelen (publieke mechanismen)

Op elke nieuwe manieren wordt er nagedacht over organiseren in het gebied?
•

Zijn er afspraken gemaakt die als vernieuwend worden beschouwd, en hoe?

•

Wie zijn bij de afspraken betrokken?

•

Wat betekenen de nieuwe genoemde ontwikkelingen voor je programma?

•

Wat zou de nieuwe omgevingswet kunnen betekenen voor het programma?

Blok 3 Knelpunten
Wat zijn de belangrijkste knelpunten of obstakels die een verdere ontwikkeling of opschaling van het initiatief
eventueel tegenhouden? Wat? /Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Zijn er knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving? Wat? /Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Zijn er knelpunten op gebied van kennis en kennisdoorwerking/infrastructuur en onderzoek? Wat?/ Waarom? / Wat
is daarvan uw onderbouwing?
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Blok 3 Knelpunten
Zijn de knelpunten op gebied van financieel economisch beleid? Wat?/ Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Zijn er mogelijkheden op provinciaal niveau om knelpunten weg te nemen of te verbeteren? Wat zou je veranderen,
wat kan jouw initiatief redden?
Waarom? / Wat is daarvan uw onderbouwing?
Wat zou er moeten gebeuren op andere schaalniveaus?
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Annex 3 Factsheets Verrijkende Landbouw
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“Samen voor Gelderland” - Coalitieakkoord 2019-2023 Gelderland
In het coalitie akkoord wordt ingezet op een mooier, veiliger en beter bereikbaar Gelderland. De coalitie
stuurt aan op een verduurzaming van het platteland. Volgens het Gelders coalitieakkoord 2019 – 2023
“Samen voor Gelderland” zijn boeren en tuinders een “onmisbare economische pijler in ons land”. Ze
kunnen “een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het
gebied van landbouw, natuur en milieu”. Een economisch gezonde, ecologisch duurzame en
maatschappelijk gewenste land- en tuinbouwsector is essentieel om te kunnen beschikken over een
toekomstbestendige voedselvoorziening. De huidige voedselproductie is het resultaat van decennialang
onderwijs en beleid dat schaalvergroting, intensief grondgebruik en goedkoop voedsel centraal zette.
In de 21e eeuw staan we voor een nieuwe uitdaging: voedselproductie met herstel van biodiversiteit,
landschappen en kringlopen. Voorwaarden hiervoor zijn een levende en gevarieerde bodem en voldoende
bestuivende insecten.

Landbouw doel in coalitieakkoord :
Een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel (met een langere
levensvatbaarheid). Een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke
hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor ecologische functies en de
biodiversiteit op en om het bedrijf.

Middelen:
Het coalitieakkoord van de provincie Gelderland zet specifiek in op drie landbouwopgaven:
Agrarische bedrijfsvoering;
Agrarische landschapsbeheer;
Innovatie en verduurzaming.
Om de ambities voor deze thema’s te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen,
bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie. Met behulp van een ambitieus uitvoeringsprogramma
wordt de landbouw- en voedseltransitie gestimuleerd.

Voor meer informatie: zie hier
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Koersnotitie Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse boer’
De agrarische sector is belangrijk voor de voedselvoorziening en maakt onderdeel uit van de Gelderse
identiteit. Daarnaast draagt zij bij aan onze Gelderse waarden zoals genoemd in de omgevingsvisie Gaaf
Gelderland: een vitaal platteland, de economie, energietransitie, natuur en een gezonde leefomgeving.
Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor de regionale economie en het behoud van de Gelderse
identiteit wordt er gewerkt aan de landbouw transitie. Boeren en tuinders vormen een onmisbare
economische pijler in en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur en milieu. In de koersnotitie wordt ingezet op een
economisch gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenste land- en tuinbouwsector.

Doel:
In de koersnotitie Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ wordt de ontwikkelingsrichting geschetst die
de Provincie Gelderland voor ogen heeft voor de agrarische sector. De richting die de Koersnotitie schetst is
een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel (met een langere
levensvatbaarheid). Hiermee wordt een economisch rendabel landbouwsysteem bedoeld dat optimaal
beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief zorg voor
ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf. Duurzame landbouw moet de logische keuze
worden omdat dit het beste toekomstperspectief geeft voor de boer. De koersnotitie is dan ook opgesteld
als wenkend perspectief. Het beoogde doel is dat in 2030:
• Elke boerenondernemer bijdraagt aan brede maatschappelijke opgaven;
• Elke boerenondernemer een actueel ondernemingsplan voor zijn bedrijf heeft, met daarin een goed
verdienmodel en een goed businessmodel;
• Er is daardoor meer continuïteit voor gezinsbedrijven;
• Elke boerenondernemer een sterke positie in de keten heeft.
Uitgangspunt is om bedrijven te belonen en waarderen voor hun inzet voor landschap en biodiversiteit.
Uitgaande van de Gelderse waarden is het doel de agrarische sector toekomstperspectief te geven.

Met de koersnotitie Agrifood, willen de Gedeputeerde Staten het gesprek starten over hoe het beleid voor de
land- en tuinbouw de huidige coalitieperiode wordt vormgegeven. Samen met partijen uit het veld willen ze
verder invullen hóe ze dat gaan doen, en waar de rol van de provincie doorslaggevend is.
In de uitvoering wordt waar mogelijk gebruik van de Europese middelen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (POP3/POP4). De koersnotitie geeft input voor de Gelderse inzet voor het nieuwe GLB. Bij de
implementatie van de koersnotitie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende gebiedsprocessen.

Zie hier voor meer informatie.
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Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 (MJPBO)
Op 9 december 2014 is door Gedeputeerde Staten het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 20152020 (MJPBO) vastgesteld. Dit MJPBO is een thematische uitwerking van de Gelderse Omgevingsvisie. Het
beschrijft de tactische doelen van de provincie ten aanzien van bodem en ondergrond, die zijn afgeleid van
het overkoepelende doel: het komen tot een ruimtelijke inrichting van Gelderland met begrip van de
ondergrond. Dat wil zeggen: een ruimtelijke inrichting die meer (en vroegtijdig) rekening houdt met bodem
en ondergrond. Een gezonde bodem draagt bij aan de provinciale doelstellingen op het gebied van klimaat
(droogte, wateroverlast, koolstofopslag), transitie landbouw, waterkwaliteit en biodiversiteit. De bodem is de
basis om de overkoepelde doelstellingen te behalen.

Doelen:
De tactische doelen zijn afgeleid van de onderscheiden maatschappelijke opgaven in Gelderland, waar de
bodem of de ondergrond een directe relatie heeft. Dat zijn:
Waarborgen van gezondheid van mens en bodem- en watersysteem.
Transitie naar een duurzame energievoorziening.
Duurzaam beheer van grondwater.
Werken aan een gezonde toplaag voor landbouw, natuur en regulatie
Middelen:
Bij de uitwerking van het MJPBO is onderscheid gemaakt naar:
visie (weten wat we willen met de ondergrond);
kennis (gebruiken wat we weten, ontwikkelen wat we willen of moeten weten);
en doen (activiteiten).
Een uitwerking die is gebaseerd op duurzaam bodemgebruik, waarbij circulariteit in het natuurlijke bodemen watersysteem en een beheerste omgang met de bodem centraal staan. Dit is inclusief voorkomen of
saneren van bodemverontreiniging en het in stand houden van het grondwater en het bodemleven.
Duurzaam bodemgebruik zorgt ervoor dat de bodem blijvend kan worden gebruikt en voorkomt dat er
nieuwe schades aan de bodem ontstaan die moeten
worden hersteld.
Dit MJPBO biedt een raamwerk. De provincie wil samen met haar partners komen tot het formuleren van
de activiteiten. Daartoe investeert in de provincie in het voortzetten van de dialoog en zet in op
gezamenlijke kennisontwikkeling en het gezamenlijk uitvoeren van pilots, activiteiten en projecten. Onder
het programma lopen nu ongeveer 30 activiteiten, met een breed palet aan onderwerpen en aanpakken.
Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere een kennisontwikkelingsprogramma voor circulair terrein
beheer, gericht op het hergebruik van gras, maaisel, slib en grond. Maar ook bodemmaatregelen in het
ANLb, gericht op het verhogen van het organische stofgehalte in landbouw bodems en er zijn
kennisverspreidingsprogramma’s, gericht op het overdragen van kennis over het duurzaam functioneren
van de toplaag. Het Gelders Ondergrond Overleg is ontstaan uit het MJPBO.
Gelders Ondergrond Overleg
De provincie participeert actief in het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) door het beschikbaar stellen van
budget, faciliteiten en inzet van bodemexperts. GOO is een langdurig, vrijwillig en open netwerk van
professionals van Gelderse overheidsorganisaties.
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Binnen het GOO wordt samengewerkt aan het ontwikkelen en delen van kennis van bodem en ondergrond.
In haar programma voor 2019-2022 wil het GOO-netwerk de Gelderse (semi)overheidsorganisaties
vraaggericht faciliteren bij het delen van kennis en ontwikkelen van beleid en werkwijzen die nodig zijn voor
duurzame benutting en verbetering van de ondergrond. Voor meer informatie: zie hier

Betrokken partijen:
Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan het beleidskader voor het bodem- en ondergrondbeleid via het
MJPBO. De provincie zal met diverse partners en stakeholders de doelen van dit beleid tot uitvoering brengen.

Voor meer informatie: raadpleeg het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond (MJPBO) 2015-2020 via
deze link.
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Meerjarenplan grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
In het 6e Nitraat Actie Programma (NAP) heeft Nederland afgesproken om de nitraatuitspoeling naar het
oppervlakte- en grondwater te verminderen. Voor alle Europese landen is bepaald dat het nitraatgehalte
per liter niet meer dan 50 milligram mag zijn. Op veel plekken voldoet Nederland al aan die eis, maar,
vooral in landbouwgebieden nog niet overal.
In lijn met de landelijke afspraken over het terugdringen van nitraat uitspoeling in
grondwaterbeschermingsgebieden is voor vier Gelderse kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden een
uitvoeringsovereenkomst vastgesteld door provincie Gelderland, Vitens, LTO Noord en waterschap Rijn en
IJssel. Deze uitvoeringsovereenkomst is recent opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers
grondwaterbescherming uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers grondwaterbescherming (UGG) 2020 t/m
2025. Er worden gebiedsspecifieke afspraken gemaakt over het terugdringen van nitraatuitspoeling. De vier
Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden zijn ’t Klooster, Dinxperlo, Olden Eibergen en Haarlo.
Doel:
Het terugdringen van nitraat uitspoeling in 4 kwetsbare grondwater-beschermings- gebieden naar < 50mg
nitraat/l en samen te werken aan een gezondere bodem en beter bedrijfsresultaat. Daarmee wordt extra
wetgeving van het ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu voorkomen of dat Europa niet meer wil
meewerken aan derogatie voor de Nederlandse landbouw.
Middelen:
In dit meerjarenplan (2018-2022) zijn drie fases: voorbereiding, uitvoering en nazorg. Individuele boeren
worden gestimuleerd tot het nemen van uitspoeling verminderende maatregelen op bedrijfsniveau, gericht
op minder gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen en betere aanwending van nutriënten. Er
wordt gestreefd naar deelname van minimaal 80% van het agrarisch areaal binnen het
grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn subsidieregeling, digitale cursussen en praktijkbijeenkomsten. Ook
krijgen boeren hulp van bodem en water coaches. Daarnaast zijn er gebiedsregisseurs die jaarlijks de
maatregelen evalueren op nitraatuitspoeling, maar ook op bedrijfsresultaat. Vervolgens worden er
afspraken gemaakt voor bijsturing of over aanvullende maatregelen. Op deze manier wordt op de meest
effectieve manier toegewerkt naar een maximaal vermindering van nitraat uitspoeling. Jaarlijks worden
gebiedsbijeenkomst en themabijeenkomsten georganiseerd om resultaten, ervaringen te delen en als
groep van elkaar te leren.
Waterwijs boeren:
Waterwijs Boeren is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij agrariërs samen
met collega’s de waterkwaliteit verbeteren in het grondwaterbeschermingsgebied van de gevestigde
bedrijven. Met het project Waterwijs Boeren worden agrariërs ondersteund en aangemoedigd om
nitraatuitspoeling te verminderen. Waterwijs Boeren begint aan de keukentafel. Samen worden alle
mogelijkheden en maatregelen op het bedrijf bepaald. De huidige nitraatkringloop en het N-overschot op
het bedrijf wordt samen vastgesteld. Met praktische handvatten als de KringloopWijzer en de
BedrijfswaterWijzer kunnen agrariërs vervolgens zelf aan de slag.
Aanvullend worden vanuit Waterwijs Boeren regelmatig studiebijeenkomsten en excursies georganiseerd
waar agrariërs praktische kennis op kunnen doen over goed bodem- en waterbeheer. Tijdens deze
ontmoetingen worden tevens ervaringen uitgewisseld met experts en collega-agrariërs.
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Betrokken partijen:
Provincie Gelderland, Vitens, LTO Noord, waterschap Rijn en IJssel en betrokken agrariërs in
drinkwaterwingebieden.

Voor meer informatie:
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•

Grondwaterbeschermingsprogramma: zie hier

•

Waterwijs Boeren Gelderland ‘Samen aan de slag voor schoner water en een betere bodem’ van
het DAW: zie www.waterwijsboeren.nl

Ruimtelijk Toekomstbeeld Landgoederenzone Baakse Beek
Het weer verandert en het landschap verandert mee. De Landgoederenzone De Graafschap en in
het bijzonder het stroomgebied van de Baakse Beek tussen Vellervoort en Vorden moet
‘klimaatrobuust’ worden. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel: De
landbouw wil zich ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de
Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad
als Lichtenvoorde heeft een lange historie van wateroverlast.
Het opvangen van de effecten van klimaatverandering is een grote opgave en vraagt om maatwerk
en creativiteit. Inwoners, agrariërs, belangenorganisaties en overheden slaan in het gebiedsproces
Baakse Beek en Veengoot de handen ineen om het gebied mooi te houden om in te wonen, werken
en recreëren. De verschillende ontwikkelingen en behoeftes zijn samengebracht in een breed
ontwikkelperspectief.

Doel:
Een duurzaam rendabel landschap en een daarbij passend robuust klimaatbestendig watersysteem
met behoud van en gebruik makend van de waarden en kwaliteiten van het gebied. De
waterspecifieke doelen zijn:
kwaliteitsverbetering grond- en oppervlaktewater, verbetering ecologische leefgebieden, water
langer vasthouden, historische meanderende loop van de Baakse Beek herstellen, oevers natuurlijke
vormgeven, stuwen vervangen door vistrappen.

Middelen:
Om tot een gezamenlijk, gedragen en samenhangend tot een ruimtelijk toekomstbeeld te komen
waarin duidelijke keuzes zijn gemaakt worden de omstandigheden gecreëerd waarin de
verschillende gebiedspartners vlot uitvoerbare plannen kunnen maken. In drie fases (voorbereiden,
ontwerpen en kiezen, formeel beslissen en uitwerking voorbereiden). De planning en samenstelling,
werkvorm en volgorde van bijeenkomsten steeds gericht zijn op optimale facilitering van
besluitvorming, waarbij er zowel cultuurtechnische als geotechnische ondersteuning wordt gezocht
van externe experts en waarbij het ontwerp- en adviesbureau Land-d een faciliterende rol heeft.

Betrokken partijen:
De primaire deelnemers zijn: Landgoederen, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel,
Gemeente Bronckhorst, LTO.

Voor meer informatie raadpleeg de website:
https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/ruimtelijk/
https://www.baaksebeek.nl/
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Verkenning aanpak droogte Achterhoek
De Achterhoek is een gevoelige regio voor droogte, mede omdat de ondergrond voornamelijk uit zand
bestaat is en aanvoer van rivierwater niet mogelijk is. Klimaatverandering zet de komende jaren door. Er
komt ook meer druk op de ruimte door energietransitie, behoefte aan wonen en de vervoersopgave. Er
komen meer extreme droge en natte periodes, inclusief piekbuien. Wanneer en waar deze weersextremen
gaan plaatsvinden is niet exact te voorspellen. Dit komt door een combinatie van specifieke
gebiedskenmerken in relatie tot druk op te ruimte en een wereldwijde stijging van de gemiddelde
temperatuur. De combinatie van Achterhoekse gebiedskenmerken en van deze ontwikkelingen zorgt voor
een sterkere mate van impact voor de Achterhoek, nu en ook in de toekomst.

Doel:
Er is een urgentie om bewuster en intensiever collectief op te trekken rond droogte en de omgang met
weersextremen in de Achterhoek. Niet zozeer om toegerust te zijn op de meest extreme situaties, maar
vanwege aanhoudende stijgende temperaturen (inclusief zachte winters) en druk op de ruimte.
Vier aandachtspunten spelen hierin een rol:
De landbouwsector en bedrijven in de sector zijn cruciaal;
In het gebied komen ontwikkelingen en opgaven bij elkaar zoals klimaatopgave,
stikstofproblematiek, energietransitie. Het is noodzakelijk om ruimtelijke functies en actuele
ontwikkelingen te verbinden;
Er is behoefte aan meer (gezamenlijke) regie op de veelheid aan initiatieven in de Achterhoek;
Er is nog geen gedeeld besef of urgentie op klimaat bij inwoners, bedrijven en instellingen over
de opgave om met weersextremen om te gaan. Tegelijk is er veel energie, draagkracht voor
innovaties in het gebied.
Middelen:
Door middel van o.a. consulatie van ambtelijke stakeholders in het gebied, bijeenkomsten en een
uitgebreide evaluatie van plannen en initiatieven in het gebied wordt gewerkt aan een integrale en
gezamenlijke leer- én doen-aanpak in het gebied. In de rapportage ‘Verkenning Droogte Achterhoek
2019-2020’ wordt aangegeven hoe partijen samen de schouders onder de opgave zetten. Hiervoor wordt
ingezet op verschillende sporen: door middel van kennisuitwisseling, het ontwikkelen van een lange
termijnvisie en op deelgebiedsniveau nieuwe aanpakken uitproberen.

Betrokken partijen:
Vitens, LTO Noord, Natuurmonumenten, 10 gemeenten, Samenwerking 10 gemeenten regio Achterhoek,
waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland
Voor meer informatie zie:
https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/596909
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Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
In de huidige landbouw kunnen diverse typisch agrarische soorten moeilijk voortbestaan. Soorten als
grutto, tureluur, veldleeuwerik, kievit, braamsluiper, grauwe kiekendief, kamsalamander. Daarom wordt er
sinds de jaren 90 agrarische natuurbeheer gesubsidieerd en uitgevoerd. Momenteel valt dat onder pijler 2
van het GLB onder de naam Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Hierbij worden vier
leefgebieden onderscheiden en wordt het beheer uitgevoerd in leefgebieden die door de provincie worden
vastgesteld. De coördinatie van de uitvoering en het contacten met de beheerders (agrariërs) worden
uitgevoerd door agrarische collectieven.

Doel:
Het doel van ANLb is het behouden van typisch agrarische soorten in het landschap.

Middelen:
De collectieven kunnen allerlei beheerpakketten afsluiten, afhankelijk van de leefgebieden en doelsoorten
die door de provincie zijn vastgesteld. De beheerpakketten vormen een tegemoetkoming in de
kostenderving door ander beheer op landbouwgrond.
Voorbeelden hierbij zijn uitgesteld maaien, nestbeheer, wintervoedselveld, onderhoud
landschapselementen, onderhoud natuurvriendelijke oevers, akkerranden, kruidenrijk grasland.
Bij het beheer wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers van agrarische natuurverenigingen.
De meeste collectieven organiseren bijeenkomsten over kennisonderwerpen, maar ook over bewustzijn en
terugkoppeling van resultaten.
Via andere middelen worden inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals plasdras of verwijderen van
verstorende elementen, of herstel van landschapselementen, waarna opgevolgd kan worden met beheer
binnen het ANLb.
Betrokken partijen:
Provincie Gelderland, agrarische collectieven, agrarische natuurverenigingen, agrariërs, waterschappen

Voor meer informatie raadpleeg:
https://www.boerennatuur.nl/collectieven/
www.Bij12.nl
https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan
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Actieplan Natuurinclusieve landbouw
De huidige aanpak om biodiversiteitsverlies te stoppen heeft onvoldoende opgeleverd; ondanks
jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers. Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de
handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en
kringlooplandbouw.

Doel:
Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en
zet in op circulaire landbouw met een toename van natuurwaarden op het platteland. De
initiatiefnemers willen alle Gelderse agrarische grondbezitters verleiden om in 2027 natuurinclusief te
werken.
We hebben in Gelderland maatschappelijk gewenste landbouw, die produceert binnen de ecologische
draagkracht van de omgeving. Boeren worden beloond voor hun inspanningen. Door nieuwe
verdienmodellen is het aantrekkelijk om natuurinclusief agrarisch ondernemer te zijn. Kringlopen zijn
zodanig regionaal gesloten, dat de kwaliteit van bodem, water en lucht goed is. Landbouwgronden
hebben een gezonde bodem, rijk aan organische stof en vol bodemleven. We hebben aantrekkelijke,
vitale en streekeigen landschappen. De biodiversiteit is toegenomen en we zien volop insecten,
bloeiende kruiden en boerenlandvogels.
Hier worden gezonde producten met herkenbare kwaliteit geproduceerd waar we trots op zijn. De
landbouw is voorbereid op een veranderend klimaat en draagt bij aan het voorkomen van
klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de bodem en in landschapselementen en door
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Middelen:
Er wordt op de volgende onderwerpen ingezet:
Verdienmodellen (hogere prijs, gunstige leningen, groene subsidies, landschapsfonds)
Bewustwording en onderwijs (kennisdeling, begeleiding, wetenschap, praktijkervaring,
bewustwording, onderwijs)
Kennis en innovatie (lerende netwerken boeren en kennisinstellingen)
Monitoring (nulmeting, NIL bedrijfsplan, KPI’s)
Wet- en regelgeving (subsidies, voorschriften, experimenteerruimte)
Verbinding maken (bottom up initiatieven stimuleren en verbinden)

Betrokken partijen:
Provincie Gelderland, Gelderse Natuur en Milieufederatie, VALA, Collectief Veluwe, Collectief
Rivierenland, LTO Noord, GPG, GLK, IVN, Natuurmonumenten, SLG

Voor meer informatie raadpleeg de website: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
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Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Met het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wil Nederland bijdragen aan de transitie naar een
circulaire economie en groene groei bevorderen. Ten behoeve van een concurrerend, innovatief, duurzaam
en toekomstbestendig platteland. Zo kan de agrarische ondernemer kan ook een belangrijke bijdrage leveren
aan het beheer van natuur, van cultuurlandschap en van water.

Doel:
POP3 moet leiden tot:
Het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
Ondersteunen van jonge boeren;
Efficiënter Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer;
Het verbeteren van de waterkwaliteit;
De sociaal- economische ontwikkeling van het platteland met de LEADER-aanpak.

Middelen:
In Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het
POP. Bij de programmaring en de uitvoering wordt samengewerkt met de provincies. Provincies maken de
subsidieregelingen, leggen hun eigen accenten, beoordelen de subsidieaanvragen en verstrekken de
subsidie. Boeren, tuinders, plattelandsbewoners, waterschappen, gemeenten en andere partijen die actief
zijn op het platteland kunnen subsidie voor de projecten aanvragen bij hun provincie. Het RVO fungeert
voor het programma als betaalorgaan.
Betrokken partijen:
Het programma is gemaakt in een samenwerking van het ministerie van LNV, de 12 provincies en
landbouw- en natuurorganisaties. De RVO is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de subsidies.

Voor meer informatie raadpleeg de website:
https://regiebureau-pop.eu/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3wegwijzer
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Stimulering innovaties in de land- en tuinbouw Gelderland
De provincie wenst het landelijk gebied economisch, ecologisch en sociaal vitaal te houden en acht
daarvoor innovaties in de landbouw noodzakelijk. Een van de instrumenten om innovaties in de land- en
tuinbouw te ondersteunen is het Europees Plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Hiervoor heeft de
provincie een kader opgesteld dat bepaalt waar subsidiegelden naartoe gaan.

Doel:
De ambitieuze agrarische sector in de provincie Gelderland vraagt een ambitieuze overheid die als partner
kaders stelt, maar ook ruimte biedt om economisch gezond en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord
te ondernemen, een overheid die cross-overs van agribusiness met andere beleidsvelden waaronder
uiteraard andere sectoren van de regionale economie, energie en watermanagement omarmt en
stimuleert.
Innovaties staat dan ook hoog op de politieke agenda, het is een belangrijk middel om de beleidsdoelen te
halen. POP3 gelden worden ingezet om innovaties te stimuleren die structurele veranderingen beogen.

Middelen:
De provincie ondersteunt steeds minder technische innovaties op bedrijfsniveau die gericht zijn op het
verminderen van neveneffecten en zet steeds meer in op structurele veranderingen gericht op een
transitie voor een hele keten of sector. Deze koers is in 2015 ingezet en loopt door. Deze inzet zit op een
hoger abstractie niveau (dat moeilijker te controleren en evalueren is). Door middel van het stimuleren van
kennisuitwisseling en het werken in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, wordt er meer impact
van POP3 gelden verwacht. De focus is niet langer technisch maar vooral gericht sociale en
maatschappelijke innovatie. De rol van de provincie is meer faciliterend, meer stimulerend, en vooral meer
verbindend waarbij samenwerking en kennisuitwisseling sleutelwoorden zijn. Het ondersteunen van
lerende netwerken is hierbij een goed voorbeeld.
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GLB Pilot – regionaal sturings- en waarderingsmodel Provincie Gelderland
In de Achterhoek is op verzoek van het ministerie van LNV een pilot met een nieuw sturingsmodel voor de
ontwikkeling van duurzame landbouw van start gegaan. Het model richt zich op een systeemverandering op
middellange termijn. Het project is een van de pilots die ten behoeve van de invulling van toekomstig Europees
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) worden uitgevoerd.
Het huidige sturingsmodel voor ontwikkeling van duurzame melkveehouderij / =landbouw is toe aan een
fundamentele wijziging. De actualiteit illustreert scherp dat er sprake is van ernstig systeem falen. Het
huidige sturingsmodel:
Is onvoldoende in staat gebleken om de gestelde milieudoelen te realiseren;
Is dermate gedetailleerd en complex dat vrijwel niemand het geheel en de samenhang overziet;
Is kostbaar en slecht handhaafbaar;
Verliest in snel tempo draagvlak in de samenleving (politiek) en onder boeren.
Doorgaan op de huidige weg betekent een verdere opeenstapeling en detaillering van middelvoorschriften,
waardoor genoemd systeem falen steeds knellender zal worden. Het grote risico is dat de politiek zich
uiteindelijk genoodzaakt ziet rigoureuze maatregelen te nemen die de sector, de economie en de
plattelandssamenleving schade berokkenen.

Doel:
De pilot verkend of het mogelijk is een omkering van het sturingsmodel, een fundamentele
systeeminnovatie, te realiseren die wel effectief en breed gedragen is.
Samengevat ziet de beoogde omslag in sturing er als volgt uit:

Betrokken partijen:
Opdrachtgever van dit pilotproject is het ministerie van LNV. Opdrachtnemers zijn het collectief VALA
(Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) en Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
(VKA). De provincie Gelderland participeert sinds 2014 als financier.

Voor meer informatie: raadpleeg het MEMO “de betekenis van een regionaal sturings- en waarderingsmodel
voor provincie Gelderland”
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Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van
kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en zich klaar te maken voor de toekomst wat betreft
bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid. Diverse rapporten met actuele
visies en beleidsplannen waren belangrijke motivatiebronnen om het project te starten. Zowel de agrarische
sector als het waterschap heeft belang bij een optimalisering van de mineralenefficiency en maatregelen die
hieraan verbonden zijn. Dit leidt tot een verduurzaamd platteland.

Doel:
Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio die voorop
loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. De sociale en economische
positie van agrarische ondernemers in de Achterhoek en Liemers versterkt hierdoor.
Om de doelstelling te bereiken zijn enkele deeldoelstellingen geformuleerd, zoals:
Vergroten dan wel optimaliseren van de mineralenefficiëntie via diverse routes;
Verbeteren van cross-sectorale mineralenbenutting;
Instrumentontwikkeling voor het vergroten van het watervasthoudend en vochtbergend vermogen van
de bodem en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid;
Verspreiden van opgedane kennis en ervaring in het project in de Achterhoek en Liemers en daarbuiten.

Middelen:
In de regio zijn 28 studiegroepen opgezet waarin op basis van de KringloopWijzer veehouders een
verbeterplan opstellen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden gezamenlijk de
mineralenefficiëntie te vergroten.
o Thema’s kennisgroepen bodem&water en melk&klimaat
De mineralenbenutting wordt gemeten om zo te werken aan optimalisatie van bemesting, teelt en
bodemvruchtbaarheid
Onder leiding van bodemdeskundigen worden in studiegroep bijeenkomsten bodems besproken en
geanalyseerd.
Delen van opgedane kennis en ervaringen
Partners:
LTO Noord is initiatiefnemer van Vruchtbare Kringloop. Samen met ForFarmers en FrieslandCampina is het
project ontwikkeld. Inmiddels is het een zelfstandige vereniging van 350 melkveehouders in de Achterhoek
en Liemers.
Overige partners: provincie Gelderland, 8RHK ambassadeurs (Regio Deal Achterhoek), Vitens, waterschap
Rijn en IJssel, Rabobank, Countus, Eurofins Agro.

Voor meer informatie zie:
Website: https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl
Magazine 2020: https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/wp-content/uploads/2020/01/VKAmagazine2020-Resultaten-Online.pdf
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Kunstmestvrije Achterhoek
Het project Kunstmestvrije Achterhoek draait vooral om zo veel mogelijk gebruik te maken van herwonnen
regionale nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Een meer circulaire praktijk zonder
negatieve gevolgen voor milieu en landbouwproductie. Door de invoer van kunstmest te reduceren wordt
gewerkt aan een circulaire economie en minder impact van bemesting op het klimaat.

Doel:
Het belangrijkste doel van het project is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door het gebruik van
regionale herwonnen nutriënten.
Als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, dan is er minder afvoer van dierlijke mest naar
buiten de regio en minder productie en transport van kunstmest van buiten de regio. Dat levert een
positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast draagt het project bij aan een betere benutting van organische
stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Middelen:
In 2018 namen 10 boeren deel aan de pilot, waarbij de werking van de speciaal voor dit project
geproduceerde meststof (Groene Weide Meststof (GMW ) werd getest. Voor de productie van de GWM is
geïnvesteerd in een mestscheidingsfabriek in Beltrum.
Tijdens het bemestingsseizoen werd vier keer een deel van hun grasland met kunstmest bemest en een
ander deel met de Groene Weide Meststof. Het effect is in samenwerking met de universiteit van
Wageningen nauwkeurig gemonitord met metingen na iedere snede. In 2019 is het project opgeschaald en
maken circa 75 deelnemers gebruik van de Groene Weide Meststof. Bij de 10 deelnemers van het eerste
uur loopt het monitoringprogramma door.
Ook de landelijke overheid speelt een belangrijke rol. Zij heeft onder meer een vierjarige ontheffing
verleend voor de regionale pilot in het zesde Nitraat Actieprogramma. Dit maakt het mogelijk om
mineralen uit dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest.

Partners:
Provincie Gelderland, ministerie van LNV en IenM, RWS, LTO-Noord, ForFarmers, Vruchtbare Kringloop
Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek,
waterschap Rijn IJssel, Stichting Biomassa, GMB, Groot Zevert, Agrogas, Greenferm, Nijhuis Water
Technology, Waterstromen, Friesland Campina, Rabobank

Voor meer informatie zie:
Website: https://kunstmestvrijeachterhoek.nl/
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IBP Vitaal Platteland (landelijk)
Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid,
circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, regio
specifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water.
Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke
partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen
met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In vijftien kansrijke gebieden gaat men aan de
slag.

Doel:
Het landelijk programmateam van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) is er om
gebieden te ondersteunen op het gebied van organisatie, communicatie en financiën. Ook organiseert
het de Werkplaats Vitaal Platteland en Lerend Evalueren.
De ambitie is: Economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Er wordt ingezet op de
volgende doelstellingen:
De inhoudelijke opgave Vitaal Platteland een stap verder brengen, door een gebiedsgerichte
aanpak.
Het vergroten van de slagkracht van de aanpak in de regio, door bundeling van instrumenten en
middelen in maatwerkarrangementen.
Het vormgeven van interbestuurlijke samenwerking, waarmee ervaring wordt opgedaan voor
toekomstbestendige samenwerking als één overheid.
Het IBP Vitaal Platteland is er op gericht om gelijktijdig concreet aan de slag te gaan in gebieden én alle
krachten te bundelen vanuit alle overheden. Kortom een veranderstrategie die vernieuwend en
versnellend op inhoud en in aanpak is. Daarom willen wij in het kader van het IBP de komende jaren
inzetten op:
Structurele veranderingen in kansrijke gebieden waar per gebied een deel van de hieronder
genoemde inhoudelijke opgaven in samenhang worden opgepakt;
Het op gang brengen van interbestuurlijke samenwerking.
De vier speerpunten van IBP Vitaal Platteland kunnen als volgt worden samengevat:

Voor meer informatie zie:
Websites:
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/regio/foodvalley/
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/regio/achterhoek/
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Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Gelderland kent een grote rijkdom aan voedselinitiatieven. Denk aan korte ketens, voedseleducatie,
gezamenlijke moestuinen, voedselverspilling tegengaan, circulair ondernemen. Deze initiatieven van
ondernemers en burgers leveren belangrijke bijdragen aan onze economie, leefomgeving en gezondheid.
Gemeenten hebben een cruciale rol in het mede mogelijk maken van die initiatieven. Het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel is eind 2014 gestart en ondersteunt gemeenten bij deze faciliterende rol. Het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel biedt Gelderse gemeenten praktische voorbeelden en oplossingen om het thema
voedsel op de agenda te krijgen.

Doel:
Het doel is het stimuleren en realiseren van korte voorzieningsketens in Gelderland.
Gelderland heeft veel potentie voor nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe verdienmodellen
rondom voedsel, met name door de aanwezigheid van een grote potentiële vraag (met name in steden),
een sterke agrarische sector, vele initiatiefnemers, onderlinge samenwerkingen en een cultuur van
‘noaberschap’ en samen regelen.

Middelen:
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel faciliteert gemeenten met:
Provinciale netwerkbijeenkomsten
Excursies
Begeleiding van regionale samenwerking
Advies-op-maat
Nieuwsbrieven en LinkedIn
POP3 – regeling
Met de provinciale netwerkbijeenkomsten, excursies en nieuwsbrieven bieden we inspiratie,
praktijkvoorbeelden en onderlinge uitwisseling. Daarnaast wordt maatwerk-advies geboden voor individuele
gemeentes.
Maar je kunt het Gelders Kennisnetwerk Voedsel bijvoorbeeld ook inschakelen voor het organiseren van
samenwerkingen met buurt-gemeenten of je lokale ketenondernemers. Tot slot biedt de provincie de
mogelijkheid om als gemeente een ‘korte keten-coördinator’ in te zetten door middelen beschikbaar te
stellen via de POP3 – subsidieregeling ‘Korte voorzieningsketens’.

Betrokken partijen:
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel wordt georganiseerd door:
WALNUT Food & Hospitality Management
WING partner in ruimte en ontwikkeling
Provincie Gelderland
Voor meer informatie zie:
Website:
https://www.voedselbijgeldersegemeenten.nl/
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Korte Ketens City Deal Voedsel
Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave: vandaag en in de toekomst ecologisch houdbaar, gezond
en veilig voedsel produceren voor steeds meer stedelijke bewoners. Op een manier die ervoor zorgt dat
onze boeren er een goed bestaan en eerlijke boterham mee kunnen blijven verdienen
In de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda hebben 12 Nederlandse steden, 3 Ministeries en de
Provincie Gelderland de handen ineen geslagen om lokaal voedselbeleid te versterken en zo bij te dragen
aan de voedseltransitie. Samen wordt naar oplossingen gezocht voor stedelijke voedseluitdagingen, gericht
op het voedselsysteem als geheel – van boer tot bord.
In het kader van de City Deal wisselen steden ervaringen met nieuwe vormen van lokaal voedselbeleid uit,
en wordt er bij elkaar een kijkje in de keuken genomen om van elkaar te leren.

Doel:
Naar veilige, gezonde, ecologisch houdbare, robuuste en toegankelijke voedselsystemen in en rond de
stad voor al haar inwoners: dat is de ambitie van Partijen in deze City Deal.
Deze City Deal draagt bij aan het realiseren van deze ambitie door de kennis en ervaring (zowel op inhoud
als proces) van Partijen met betrokkenheid van hun netwerkpartners te verbinden en te verdiepen om zo
de transitie naar integraal voedselbeleid beter te focussen en te versnellen.

Middelen:
Steden zullen beleid ontwikkelen dat leidt tot ‘systeeminnovatie in de voedselketen’ door:
samenwerking via een kennisuitwisselingsprogramma op nationaal niveau;
actief middelen in te zetten voor het verder door ontwikkelen van de nationale voedselagenda
naar een integraal voedselbeleid op lokaal niveau;
op internationaal niveau een voorbeeldfunctie te vervullen met Nederland als koploper op het
gebied van integraal voedselbeleid, door een actieve inbreng in onder andere Europese platforms
en internationale samenwerkingsverbanden.

Partners:
Aan de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda doen de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Bosch,
Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Oss, Rotterdam, Utrecht en Venlo mee. Ook de provincie
Gelderland en de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nemen deel. Daarnaast wordt door
steden samengewerkt met diverse relevante ketenpartijen en maatschappelijke organisaties in de stad en
de omliggende regio’s.

Voor meer informatie zie:
Website
https://citydealvoedsel.nl/
https://agendastad.nl/citydeal/voedsel/
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