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Handelingsperspectief door beloning voor
biodiversiteit te stapelen?

Landbouwvisie kabinet
Omslag naar kringlooplandbouw
vergt geschikt verdienvermogen
voor agrarisch ondernemer.
Hiervoor zijn meerdere acties
nodig, w.o.:

Kenniscafé – biodiversiteit in de landbouw
29 juni 2021, Huib Silvis, Raymond Schrijver en Allard Jellema

... de mogelijkheid om beloningen
voor maatschappelijke diensten,
zoals agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, te stapelen.
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Brede maatschappelijke steun voor biodiversiteit

Drie pijlers van duurzaam verdienmodel

Bron: Polman en Jongeneel, ESB nr 4791S Dossier duurzame landbouw
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Mogelijke verstrekkers van beloningen

Inkomen melkveebedrijven per oaje
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(20e-80e perc.)
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Opbrengsten per melkveebedrijf

Subsidies* naar melkveebedrijven

* Gemiddelde, 2016-2018
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Stapeling in de praktijk: voorbeelden

Initiatief: Stichting Courage, Landschap
Overijssel, Nationaal Groenfonds

Provincie Drenthe, LTO Noord, Drents
Agrarisch Jongeren Kontakt, Natuur
en Milieufederatie Drenthe, Het
Drentse Landschap,
Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer

Enkele observaties








Brabants Landschap, ZLTO, Brabantse
Milieu Federatie, Provincie NoordBrabant, Waterschap De Dommel,
Ministerie van LNV, Rabobank, Brabant
Water, Agrarisch Collectief MiddenBrabant, gemeenten in de regio en het
Van Gogh Nationaal Park i.o.

Diverse initiatieven, vooralsnog op kleine schaal
Aandeel bijdragen in totale opbrengsten heel bescheiden
Grondslag voor bovenwettelijke prestaties nodig
Transactiekosten van belonen
Staatssteunregels
Sturen op doelen en/of maatregelen?
Onzekerheid over (duurzame) beloningen: nieuwe instrumenten?
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Het nieuwe GLB

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
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Pacht

Voedselketen





LNV: “Vrijkomende pachtgronden van Staatsbosbeheer worden ingezet om boeren te
ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.”

● Biologisch, On the Way to PlanetProof, Beter voor ...,

● Re: Grondbezitters en -gebruikers streven naar financieel-economisch rendement



Duurzaamheidskeurmerken

● Vergoeding extra kosten? Wachtlijsten

LNV: “Nieuw pachtbeleid moet ertoe bijdragen dat pachtende boeren kunnen



investeren in het bedrijf en de bodem, en dat (jonge) boeren meer mogelijkheden

Agro Nutri monitor van ACM onderzoekt:
● Prijsvorming in de keten, met aandacht voor verschillen tussen gangbare en

krijgen om via pacht een gezond bedrijf op te bouwen.”

duurzamere producten

● Re: Herziening pachtregelgeving mislukt; grondgebruikers concurreren om grond

● Problemen bij de prijsvorming die verduurzaming van de ketens belemmeren
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Openstaande vragen


Conclusie

Wat is er verder nodig?
Brug tussen maatschappelijke
steun voor biodiversiteit en
verdienmodel landbouw is nog
zwak.

● Hoeveel is er nodig voor een succesvolle transitie?
● Waarvoor precies?
● Zijn de mechanismen voor stapelen duidelijk?



Wie dragen de transitie?
● Hoeveel kunnen/willen partijen bijdragen?

To explore
the potential
of nature to
improve the
quality of life

● Hoe ziet de verdeling van de bijdragen eruit?
● Onder welke omstandigheden kunnen partijen aan de transitie verdienen?
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