Beloning voor duurzame en toekomstgerichte
melkveebedrijven
Inspiratiesheet voor nieuwe verdienmodellen

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

1. Waar?

Melkveehouders in Drenthe ontvangen een jaarlijkse
beloning wanneer ze voldoen aan duurzaamheidseisen.
Melkveehouders zelf kiezen hoe ze aan deze eisen willen
voldoen. De ambitie van Duurzame Melkveehouderij
Drenthe is het stimuleren en versterken van een
toekomstgerichte kringlooplandbouw en agribusiness. Het
programma ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ is een
initiatief van de provincie Drenthe, begonnen in 2016 met
30 bedrijven. Momenteel ondersteunt het zo’n 230
melkveebedrijven; ongeveer een kwart van alle Drentse
melkveehouders. Op lange termijn beoogt de provincie te
groeien in bedrijven en overheden die belonen op
duurzaamheidsdoelen.

3. Waarvoor wordt betaald?
2. Wie betaalt?
De beloningen voor Duurzame Melkveehouderij Drenthe
komen voort uit subsidies van de Provincie Drenthe.
Deze worden verstrekt door het Samenwerkingsverband
Noord Nederland (SNN), een uitvoeringsdienst voor
subsidieregelingen voor de provincies Drenthe, Friesland
en Groningen. De deelnemende bedrijven komen
mogelijk ook in aanmerking voor rentekorting bij de
Rabobank of een hogere melkprijs bij FrieslandCampina
(deelname On the Way to PlanetProof).

Betrokken partijen
Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een
samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe,
LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en
Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
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Melkveehouders worden beloond voor het sluiten van
kringlopen en het nemen van duurzame maatregelen op
eigen bedrijf. Dit wordt gedaan door de volgende
onderdelen te subsidiëren:
• Het behalen van een minimumscore op vijf kritische
prestatie-indicatoren (KPI's) of het boeken van een
bepaalde verbetering op deze KPI's ten opzichte van
het voorgaande jaar. De vijf KPI's hebben betrekking
op fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en weidegang.
• Eenmalig: het opstellen van een duurzaamheidsplan in
samenwerking met een adviseur. Iedere deelnemer
moet dit opstellen.
• Melkveehouders ontvangen subsidie voor scholing en
voorlichting na het opstellen van het plan.

4. Wat wordt er betaald en hoeveel?
Deelnemende melkveehouders ontvangen per succesvol behaalde KPI
jaarlijks € 500 (zie box 2 voor de eisen). Dit komt dus neer op een
maximale vergoeding van € 2.500 per jaar. Daarnaast wordt het
opstellen van het duurzaamheidsplan vanuit het project ondersteund
en hebben melkveehouders recht op € 1.500 voor scholing,
voorlichting en ondersteuning bij het uitvoeren van het
duurzaamheidsplan.
Deelnemende melkveehouders worden op een laagdrempelige wijze
ondersteund door acht gebiedscontactpersonen. Deze personen zijn
zelf deelnemende boeren en zijn aanspreekpunt voor ongeveer
30 boeren. Ze bieden kennis en dienen als klankbord. Ze koppelen
bevindingen terug naar de provincie. Per maand ontvangen ze
€ 800 euro.

5. Hoelang wordt er betaald?

6. Hoe wordt er gemonitord?

De regeling loopt tot 1 januari 2024. In deze periode
kan een melkveehouder voor 3 jaar subsidie aanvragen.

De score op de 5 KPI's wordt gemonitord op basis van
de KringloopWijzer (KLW). Bij de aanvraag wordt de
KLW van het voorgaande jaar meegestuurd. Deze
functioneert als nulmeting of uitgangssituatie waartegen
verbetering wordt getoetst.
De 5 KPI's op basis waarvan de deelnemende
melkveehouders worden beloond zijn tot stand gekomen
in samenwerking met de betrokken landbouw- en
natuurorganisaties. Ze zijn gebaseerd op de
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Ambitie: opschaling en uitbreiden
akkerbouw
Het project gaat de komende jaren door onder de
Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe. Nieuwe
partners hierbij zijn Agrarisch Natuur Drenthe en
Landschapsbeheer Drenthe. De focus ligt dan op het
opschalen van de hoeveelheid melkveehouders die mee
kunnen doen aan het beloningssysteem. Ook wil de
provincie Drenthe bekijken hoe ze eenzelfde systeem
kunnen uitwerken voor akkerbouwers en gemengde
bedrijven. De ambitie is om KPI's op het gebied van
natuur en landschap op te nemen. Hiervoor werkt ze
samen met de provincie Groningen aan de
biodiversiteitmonitor Akkerbouw. Er is een voorlopige
lijst met KPI's opgesteld die in 2022 getest worden in de
praktijk.

Meer informatie
Alfons Beldman
T +31 (0)320 29 35 40
alfons.beldman@wur.nl
www.wur.nl/economic-research

Referenties
Duurzame Melkveehouderij Drenthe kort samengevat in
een film: Pakkende samenvatting Duurzame
Melkveehouderij Drenthe - Duurzame
melkveehouderij
Duurzame Melkveehouderij Drenthe. 2021. Hoe het
werkt. Van:
https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/
werkt/
Overheid.nl. 2020. Subsidieregeling Beloning 200
Duurzame Melkveehouders Drenthe. Van:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR618409/
5
SNN. 2021. Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage
Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie
Drenthe. Van:
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregelinguitvoeringsbijdrage-duurzaam-presterendemelkveehouders-provincie

DISCLAIMER: dit factsheet is een
weergave van de pilot en niet van de
uiteindelijke impact op het inkomen van
de boer of het effect op duurzaamheid.
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