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Landbouw en landgebruik

‘It is not easy, being green’ was een verzuchting van Kermit de Kikker, een fictief personage
uit een bekende televisieserie. En dat is misschien de pessimistische weergave van dit
voorstel van de sectortafel Landbouw en Landgebruik voor de hoofdlijnen van een nog op te
stellen akkoord. Wij, deelnemers aan dit tafelgesprek, zijn trots op wat we zien als
tussenstand. Een tussenstand voor publieke consultatie. Met achterbannen, met samenleving,
met leden, met donateurs of wie er ook met ons over in gesprek zou willen.
Wij menen dat we u allen een set robuuste bouwstenen kunnen aanreiken voor uitwerking.
Een set bouwstenen die uitgaat van de kracht van de betreffende actoren en sectoren, die
voortbouwt op het verleden en toch ook een nieuwe koers inslaat. Een koers die voldoende
richting geeft door te sturen op doelen, door rekening te houden met ambities én met
uitdagingen, en voldoende robuust is om u allen aan te reiken. We staan te popelen om deze,
na politieke guidance en besluitvorming, uit te werken.
In deze tussenbalans richting een Klimaatakkoord tonen we u de stand van zaken van
uitwerking van wenken die het kabinet aan ons gaf. Hebben we precies gedaan wat ons
gevraagd is? ‘Natuurlijk’, zouden we willen aangeven. Maar we deden ook iets meer. Vanuit
de verbinding en vanuit uit noodzaak. Zo leggen we een verbinding met uitwerking van
thema’s uit de circulaire economie, met het energiesysteem, de internationale voetafdruk van
de productie en ook de biodiversiteitsopgave en bestaande omgevingskwaliteiten. Steeds
vanuit de overtuiging dat de partijen aan deze tafel ook deel uit maken van de oplossing.
Hoofdlijnen
De deelnemers aan deze sectortafel zien de klimaatopgave als een onderliggende dwingende
randvoorwaarde bij de – al eerder afgegeven en waargemaakte - garantie om dagelijks te
zorgen voor voldoende gezond, betaalbaar en veilig voedsel en robuuste en aantrekkelijke
natuur en een aantrekkelijk én leefbaar platteland. We zien de klimaatopgave juist niet als
een ‘extra publiek doel, dat er ook nog even bij gedaan moet worden, dat het ondernemen
lastiger maakt’, maar eerder als een katalysator van vernieuwing.
Partijen aan tafel achten een taakstelling voor landbouw en landgebruik van 3,5 Mton CO2-eq
emissiereductie in 2030 haalbaar en zullen zich inspannen om:
• In een op te stellen akkoord dat met concrete instrumenten te beleggen;
• Een bijdrage van 10 procent hogere taakstelling te leveren aan de mogelijke
verhoging van de algemene reductiedoelstelling van 49 naar 55 procent;
• De mogelijkheden te verkennen van een extra inspanning van 1,7 Mton in het
landgebruik.
De 3,5 Mton CO2-equivalenten is taakstellend en onderverdeeld conform onderstaande tabel,
waarin ook de ambitie vanuit de Tafeldeelnemers geconcretiseerd is, waarbij voor realisatie
van de ambitie wel afhankelijkheid bestaat met de realisatie van gestelde voorwaarden
danwel realisatie vanuit andere tafels. Het PBL zal bij doorrekening de ambities nader duiden
in relatie tot verwachte realisatie en gestelde voorwaarden. Verwacht wordt, op basis van een
eerste inschatting, dat de publieke en private investeringen voor de periode tot 2030 waar
(decentrale) overheden en (gezins)bedrijven zich voor gesteld zien in de orde van € 2 tot € 4
miljard liggen voor dit deelvoorstel alleen. Het gaat om de totale investeringen, rendabel en
onrendabel, over 12 jaar. Het PBL kan deze, bij doorrekening nader duiden. Daarnaast zal een
deel van de maatregelen leiden tot hogere operationele kosten of lagere opbrengsten, welke
niet in bovenstaande investeringen zijn opgenomen.
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Thema
Taakstelling
Methaan &
Veehouderij

Doel

Geformuleerde ambitie & maatregelen

1 Mton

Ambitie methaanreductie: 1,1 Mton CO2 eq:
- Varkenshouderij: 0.3 Mton via warme sanering
en opkoop rechten, alsmede stalaanpassingen
- Melkveehouderij & zuivel:
“Dier en Voeding” en “Mestopslag en Bemesting”:
0,8 Mton methaan in CO2 eq.

Slimmer
Landgebruik 13

1,5 Mton

Kas als
Energiebron

1 Mton
Additioneel

Totaal

3,5 Mton

Reductie lachgas: 0,2 Mton
Totale ambitie: 1,8 – 2,0 Mton:
Ca 1.0 Mton veenweide
0.5 Mton landbouwbodems buiten veenweide
0.3-0.5 Mton bossen, bomen en natuur
1,8 Mton:
•
Energiebesparing oa via Het Nieuwe Telen
•
CO2- en duurzame warmtesysteem (oa
nieuwe geothermie bronnen)
•
Modernisering kassen & gebiedsaanpak
•
Elektrificatie & koplopersaanpak
4,9-5,1 Mton

Overige klimaateffecten
Qua kwantificering boekhoudkundig niet toegerekend aan Klimaattafel Landbouw en
Landgebruik maar wel gerealiseerd dankzij inspanningen van partners aan deze tafel
Klimaatvriendelijke
Maatregelen die indirect doortellen:
consumptie
•
minder voedselverspilling;
•
meer consumptie van groenten en fruit, en
groter aandeel eiwitten op plantaardige basis
Overige ambities
Energie:
met effect klimaat
•
Energiebesparing en opwek hernieuwbare
energie;
•
reductie broeikasgasemissies
landbouwvoertuigen
(Ivm voorkomen dubbeltellingen hier niet
gekwantificeerd.)
Reductie kunstmestinzet geproduceerd met
fossiele brandstoffen
Effecten buitenland:
Minder import van palmpitten en soja

Landbouw
De eerste pijler is de Landbouw. In onze dichtbevolkte delta heeft landbouw toekomst als de
agrarische sector dynamisch en economisch gezond blijft en de belasting op de omgeving niet
uitgaat boven het zelfherstellend vermogen van de omgeving: bodem, water, lucht.
Sleutelbegrip daarbij is het sluiten van de kringlopen op bedrijfs- en regionale schaal. De
transitie die hiervoor noodzakelijk is, vormt het kader waarin ook een bijdrage geleverd wordt
aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. De aanpak hierbij kenmerkt zich voor
een integrale ketensturing, met aandacht voor keuzevrijheid en innovatie maar ook
individuele afrekenbaarheid van ondernemers. De hiervoor gewenste technieken vragen in
sommige gevallen nog inzet voordat overgegaan kan worden op praktijkintroductie.
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Thema klimaat en landgebruik is dermate nieuw dat kennisbasis ‘dun’ is en gewaarschuwd moet worden
voor over- en onderschatting bij kwantificering van klimaateffecten bij dit thema

Landgebruik
De tweede pijler is het Landgebruik. De wijze waarop het land wordt ingezet en de bodem
gebruikt heeft grote gevolgen voor de uitstoot of binding van broeikasgassen.
Een gebruik van de bodem dat zo veel mogelijk aansluit bij de natuurlijke karakteristieken
ervan en de processen die daar bij horen leidt tot een duurzame benutting van mineralen en
organisch materiaal. Opgemerkt moet worden dat bij dit thema nog veel onzekerheid bestaat
rond de (duurzame) effecten van maatregelen, intensivering van (praktijk)kennis bv via
proefprojecten en pilots is hier van eminent belang.
In de landbouw kan sprake zijn van meer jaarrond groen houden met vanggewassen of
groenbemesters, beperkte grondbewerking, agroforestry en integratie van
landschapselementen. Veenweidegebieden kunnen worden vernat, soms met technische
maatregelen en soms zal de veehouderij zich hieraan aanpassen en zullen er andere teelten
komen. Het beheer van bos- en natuurgebieden wordt zo nodig aangepast; er worden niet
alleen biodiversiteits- en recreatiedoelen gerealiseerd, maar ook klimaatdoelen. Bos en
natuurtypen die veel koolstof opslaan, worden uitgebreid, ontbossing tegengegaan. De
producten die vrijkomen bij het beheer van natuur, bos en landschap (hout, riet, gras e.d.)
worden optimaal gebruikt zodat deze bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. In het
stedelijk gebied, langs infrastructuur en in het buitengebied zullen meer bomen en groen
worden aangelegd.
Energie
De derde pijler is energiegebruik. Het energiegebruik in de sector landbouw en landgebruik zit
voor een belangrijk deel in de glastuinbouw. Partijen zetten zich in voor een klimaatneutrale
glastuinbouw, zo mogelijk al in 2040 en bouwen daarbij voort op het Innovatie en Actie
Programma klimaatneutrale glastuinbouw (“Kas als Energiebron”), waarbij additioneel een
sterke focus gelegd zal worden op ‘inbedding in de regionale energie strategieën’. De
gehanteerde transitieaanpak bestaat uit afspraken over langere termijndoelen en ambities en
een maximale broeikasgasemissieruimte. De ontwikkeling van nieuwe energiezuiniger teelten kas(systemen) zal daarbij gelijk opgaan met de aanpassing van teeltomstandigheden en
teeltpraktijk en/of de ontwikkeling van meer klimaatrobuuste gewassen om ook een minimaal
gelijke en zo mogelijk hogere gewasproductie mogelijk te maken. Breder dan de glastuinbouw
is er in de landbouw (akkerbouw en veehouderij) een potentie voor het opwekken van
duurzame energie.
Voedsel
De vierde pijler gaat over consumptie. Partijen zijn van mening dat klimaatvriendelijke
consumptie van burgers een gedragsverandering vraagt met lange adem: minder
voedselverspilling, meer consumptie in Nederland van groenten en fruit, en groter aandeel
consumptie van eiwitten op plantaardige basis. Dit wordt, ook in een mondiale context waarin
nog sprake is van jaarlijkse stijging van de vleesconsumptie met 1,2 procent per jaar 14,
gezien als een van de sleutelfactoren voor lange termijn klimaatbeleid. Tegelijkertijd zullen
burgers en consumenten ook, middels materiaalgebruik in de gebouwde omgeving middels
meer substitutionele houtbenutting én acceptatie van veranderend landschap, de effecten van
de transitie ervaren en kunnen versnellen.
Innovatie
De vijfde pijler is innovatie. De opgave om te komen tot een klimaatvriendelijke economie in
2050 is zeer omvangrijk en er zijn veel innovaties nodig om deze transitie op een
verantwoorde en betaalbare manier te realiseren. De vraag naar klimaatvriendelijke
technologieën komt vaak onvoldoende tot stand in de markt alleen.
Volgens partijen zijn grote systeemveranderingen nodig om de omslag te kunnen maken naar
een klimaatvriendelijke economie, en dat vraagt om inpassing van vele verschillende
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technologieën, veranderingen in de benodigde infrastructuur, de bijbehorende
businessmodellen en andere rollen voor de betrokken partijen. In de innovatiepijler worden
dan ook meerdere thema’s t.b.v. praktijkdemonstratie en pilotinzet benoemd. Bij
implementatie zal een beroep gedaan worden op kennisoverdrachtsprogramma’s en
communicatie.
Beleid gericht op het uitfaseren van fossiele opties of aanscherping van het normbeleid
creëert een sterke marktvraag. Wanneer marktpartijen onvoldoende worden geprikkeld om te
investeren in (de ontwikkeling van) noodzakelijke technieken kan ook tijdelijk extra
ondersteuning van de overheid worden geboden. Ten slotte kan meerjarig
overheidscommitment op verschillende innovatieprogramma’s, gericht op de middellange en
lange termijn, bijdragen aan een effectieve inzet van zowel private als publieke middelen in
innovaties.
De taakstellende doelen en genoemde ambities vergen een forse inspanning van alle
betrokken actoren. Voor een deel komt dat door (te reduceren) grote onzekerheden rond te
nemen maatregelen, zowel betreffende de broeikasgas-reductie als de bijbehorende kosten en
investeringen. Voor een succesvolle implementatie is investeringszekerheid wenselijk en een
degelijke en geaccepteerde systematiek van monitoring. Daar zal in de uitwerking dan ook
nadruk op liggen, waarbij alle partners elkaar bevragen op (synergie)mogelijkheden van het
‘samen doen’.
Uitwerking
In de kern is de transitie een maatschappelijke verandering. Dit vraagt bijdragen van burgers,
werkenden, bedrijven, kennisinstellingen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties,
decentrale overheden en het rijk. Ieder vanuit eigen rol en mogelijkheden. Burgers,
werkenden en bedrijven dragen bij met concrete initiatieven in sectoren en regio’s en op
lokaal niveau, waarmee ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen; soms via
investeringen, soms via gedragsverandering en dus ook met kennisoverdracht, scholing en
communicatie. Coalities van bedrijven realiseren met overheden, andere stakeholders en
kennisinstellingen doorbraakprojecten, bijvoorbeeld bij de Kas als energiebron, waarin
duurzame innovaties op grote schaal worden toepast. In gebiedsprocessen wordt door
grondeigenaren en overheden zorg gedragen voor gedragen oplossingen voor het
optimaliseren van de klimaatperformance van landbouw en landgebruik. Sociale partners
maken samen met overheden en bedrijfsleven afspraken over werk en scholing en over de
opvang van sociale gevolgen in de sectoren in transitie. En overheden creëren de benodigde
(rand)voorwaarden, in regelgeving en financiering, met procesregie en communicatie en door
partijen met elkaar te verbinden, zodat ondernemers hun kansen kunnen benutten. Deze
resultaatgerichte uitvoering is met het Energieakkoord op gang gekomen, en zal in het
Klimaatakkoord worden geïntensiveerd.
Tijdens de gesprekken aan tafel was steeds het motto: we hebben het nog nooit gedaan, dus
we denken dat we het wel kunnen.
En daarbij is inzet, inspiratie en acceptatie van velen, jongeren en ouderen, individuen en
collectieven, boeren, burgers en buitenlui, onderwijs en Ngo’s nodig. Ook respect voor
verschillende posities is nodig om bij de vele concretiseringsvragen die voorliggen oog te
houden waarvoor we het doen: onze bijdrage aan een nieuw en houdbaar voedselsysteem en
landgebruik als onderdeel van een ecologisch goed functionerend landschap, ingebed in de
vragen en wensen van ‘morgen’.
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