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‘Gedeelde belangen, gedeelde verantwoordelijkheden’








• Veelheid aan onsamenhangende lineaire top-down sturingslijnen

• Voorschriften op instrumenteel niveau

• Generieke sturing (‘one size fits all’)

• Stapelen van ge- en verboden

• Focus op controle en handhaving

• Doelen worden niet of zeer traag gerealiseerd

Het huidige sturingsmodel



Horizontale, 
regionale 
netwerksturing 
op kwaliteitsdoelen 
door het belonen 
van bewezen prestaties 
van individuele boeren.





LNV

Boerenraad

MarkeraadBesluit
vormende 

dialoog

Doelen, Faciliteiten, 
Beloningen

Besluiten op basis van consent: 
draagvlak is vertrekpunt  effectievere doelrealisatie

Horizontale sturing

Gedeelde waarden  gedeelde doelen



• Culturele, geo-morfologische en hydologische samenhang
• Regionaal maatwerk voor waterkwaliteit, landschap en 

biodiversiteit
• Regionaal collectief als uitvoeringsorganisatie
• Rationeel én relationeel: persoonlijk en verbonden

Regionaal 
omgevingsplan 

(ROP)

Regionale sturing



Markemodel bouwt voort op het 
model van de collectieven

• Succesvolle decentralisatie van het subsidiesysteem ANLB

• Minder reclamaties en verbalisaties

• Lagere uitvoeringskosten

• Betere resultaten



• Alle sturende partijen sturen samen als 
Markeraad

• Afstemming doelen, definities, 
verantwoordingen en beloningen etc.

• Eén heldere lange termijn sturings- en 
verantwoordingslijn naar de boer

Netwerk sturing

Markeraad



KPI’s:
1) Zo min mogelijk
2) Relevant voor de boer
3) Bedrijfsspecifiek en Regiospecifiek

Doelsturing



Praktijktoets KPI’s

Work in progress…



Praktijkdata 2020
KringloopWijzer

277 boeren 

ANLb
90 boeren+

Keukentafel 
gesprekken
5 gesprekken met 4-6 boeren



Stikstof efficiëntie op bedrijfsniveau

Doelen: circulariteit, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit

Omschrijving:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇)

Bron: KringloopWijzer



Stikstof efficiëntie op bedrijfsniveau

Alles of alleen ‘nuttige’ producten?

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇)

Krachtvoer, ruwvoer, bijproducten, klaverbinding, depositie, 
kunstmest, mest en (veen)mineralisatie



Stikstof efficiëntie op bedrijfsniveau

r = -0,78
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Stikstof efficiëntie op bedrijfsniveau

Keukentafelgesprekken
• Handelingsperspectief? Lastig sturen

• Stuurt indirect op productie verhoging / intensivering
• Bijv. uitbesteden jongvee heeft positief effect

• Daadwerkelijk alle ruwvoeropbrengsten meten i.p.v. schatten

• Stuurt niet direct op milieudoelen



Stikstof efficiëntie op bedrijfsniveau

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇)

Alternatief: N-bodemoverschot en NH3-uitstoot
• N-efficiëntie is resultante
• Beter stuurbaar
• Stuurt op milieudoelen



Gewasdiversiteit & kruidenrijk grasland

Doelen: herstellen biodiversiteit

Omschrijving:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔
% 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝐼𝐼 𝑔𝑔𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼

Bron: ANLb



Gewasdiversiteit & kruidenrijk grasland

Keukentafelgesprekken
• Waarin diversiteit? Soorten? Tijd?

• Wat is kruidenrijk?
• Hoe meten/borgen?
• Gras-klaver i.p.v. Engels raai geeft al veel voordelen

• Met ‘eiwit van eigen land’ stuur je al op meer klaver? 
• Sturen op klaver/kruidenrijk kan via kennisdeling

• Kruidenrijkgrasland valt onder ‘Natuur en Landschap’



Natuur & Landschap

Doelen: herstellen biodiversiteit

Omschrijving:

% 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑎 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑏𝑏𝐼𝐼𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝐼𝐼𝑔𝑔𝐼𝐼 𝑔𝑔𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼

Bron: ANLb

Welke pakketten vallen hieronder?
Wegen de pakketten even zwaar?



Natuur & Landschap

• 87 / 277 boeren pakketten binnen 
natuur & landschap of groenblauwe dooradering

• 0,01 ha – 11,94 ha

• 0,00% – 30,53% van totale oppervlakte
8 bedrijven > 5,00%

• Incl. weging biodiversiteit: 0,01% – 13,67%
13 bedrijven > 5,00%

Naam ANLb pakket Weging
Grasland met rustperiode 0,52
(Greppel) Plasdras 1,29
Legselbeheer 0,03
Poel 5
Natuurvriendelijke oever 5
…



Natuur & Landschap

Keukentafelgesprekken
• Iedereen moet mee kunnen doen!

• Contracten voor welke tijd? 
• Natuurdoelen zijn niet enkele jaren te halen

• Regiospecifiek!



Thema’s, doelen en KPI’s

Sturen door te 
faciliteren:

• Blijvend grasland

• Kruidenrijk grasland

• Bodem-
vruchtbaarheid

• Waterberging

• Verbinding boer-
burger

Thema Doel Kengetal

Lucht

Reductie 
broeikasgassen kg co2-eq/kg melk

Reductie ammoniak 
uitstoot kg NH3/ha

Water
Verbeteren kwaliteit  

grond- en 
oppervlaktewater  

N bodem overschot/Ha

P2O5 overschot/Ha

Chemie: 
Milieubelastingspunten

Land

Verhogen  
landschappelijke 

kwaliteit & biodiversiteit
% biodivers areaal

Grondgebondenheid % eiwit van eigen land 



Belonen

• Beloning uit regionaal publiek-/privaatfonds
• GLB-ecosysteemdiensten
• Beloning natuur- en landschapsbeheer (ANLB 2.0)
• Lagere waterschapslasten
• Bonus drinkwaterbedrijf
• Beloning overheden (provincie , rijk, EU)
• Rentekorting banken
• Meerprijs zuivelonderneming
• Carboncredits
• Stikstofcredits
• ???

ST
AP

EL
IN

G

-TOEGANG TOT GROND
- RUIMTE IN REGELS

Waarderen en faciliteren 
is óók belonen



Belangrijk en urgent : 
investeren in ontwikkelen 
betrouwbare bedrijfsspecifieke 
montoringsinstrumenten voor 
nitraat, ammoniak, chemicaliën, 
biodiversiteit e.d.

Monitoring en borging



• BOP = entreebewijs voor Het Markemodel
• De boer is eigenaar van zijn BOP
• Gecertificeerde adviseurs
• Gesteund door lerend netwerk van 

studiegroepen etc.
• BOP geeft o.a. aan hoe de boer inspeelt 

op de delen uit het ROP. 

Individueel 
bedrijfsontwikkelplan (BOP) 

ROP + BOP = 
Maatschappelijk omgevingscontract



Tijdpad



Dank voor uw aandacht
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