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Toepassing van kringloop KPI’s in een bijzondere bedrijfstak

Achtergrond

In de bloembollensector wordt verduurzaming gerealiseerd door het volgen van 3 sporen: de Visie Vitale Teelt 2030, de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) en
het Tuinbouwakkoord. De sector staat voor grote uitdagingen, maar is toonaangevend in de wereld. Om deze toonaangevende positie te behouden wil de
bloembollensector voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Door de sector- en kringloopopgaven te vertalen naar het bedrijfsniveau
van agrarische ondernemers is integraal inzichtelijk te maken wat er nodig is om de doelen te behalen.

Doelen

De bloembollensector draagt bij aan verduurzaming op de volgende (kringloop)doelen:

Bloembollenkringloop KPI’s

De volgende 16 bloembollenkringloop KPI’s worden naar aanleiding van gesprekken met telers, kennisinstellingen, onderzoeksbureaus en
brancheorganisaties in de sector voorgesteld. Deze hebben een samenhang en sturen op integrale wijze op duurzame prestaties van bloembollentelers.

Knelpunten

Voor elke kringloopindicator is onderzocht welke maatregelen een teler kan nemen om de KPI positief te beïnvloeden, welke bijdrage dat levert aan de
opgaven en welke knelpunten voorzien worden. In veel gevallen gaat het erom dat maatregelen voor de ene KPI positief kunnen uitpakken, maar negatief
voor een andere KPI en dat knellende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat scores op KPI’s niet verbeterd kunnen worden. Ook op sectoraal niveau moet er
ruimte komen voor de gewenste ontwikkelingen. ‘Geef ruimte aan ondernemers!’, is dan ook een belangrijke boodschap.

Vervolgstappen

Door de grote verscheidenheid aan bedrijven in de bloembollensector is het een grote uitdaging om KPI’s te formuleren die voor alle bloembollentelers van
relevant zijn. Afstemming op regionaal niveau en bedrijfsniveau is nodig om de doelstelling van het project “meetbaar maken of een agrarische onderneming
presteert op het gebied van kringlooplandbouw” te waarborgen. Daarom is het van belang dat er een gebiedspilot start met 15 verschillende telers uit diverse
regio’s. Regionale verschillen worden hierdoor meegenomen. Ook is het van belang dat er naar de diverse bodemsoorten (zand/ klei/ gemengd) wordt
gekeken om de KPI’s op bedrijfsniveau te testen in de praktijk. Bij het testen van de eerste opzet van de bloembollenkringloop KPI’s kunnen dan misschien
ook drempel- en streefwaarden worden bepaald en een beloningssysteem worden ontwikkeld. Ook zijn er nog enkele KPI’s waarvoor de ‘tools’ verder
ontwikkeld moeten worden om een score te kunnen bepalen.

Voor deze gebiedspilot is een document ontwikkeld ‘Eerste voorzet KPI’s naar aanleiding van de gebiedsgesprekken’. Hierin staat het gehele proces
beschreven, en worden de knelpunten én kansen van de bloembollenkringloop KPI’s verder uitgewerkt.

Met als subdoelen:

• Voldoende inkomen

• Optimaal landgebruik

• Gebruik reststromen stimuleren

• Transitie naar groene stroom

• Verbeteren van bodemkwaliteit

• Verbeteren van waterkwaliteit

• Versterken van biodiversiteit

• Verbeteren van plantgezondheid

Eerste opzet kringloop KPI’s bloembollensector

Arbeidsvoorwaarden Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

Gevarieerd bouwplan (gewasdiversiteit) Wateropvang (bijv. regenwater)

Verantwoord gebruik afvalstromen Regionaal waterbeheer

Energiebalans (kWh opgewekt vs. kWh gebruikt) Waterkwaliteit (via metingen)

Broeikasgasemissie (CO2eq/ha) Landschapselementen (#m2 of %)

Stikstofefficiëntie/-uitstoot Stimulering fauna

Organische stofbalans Gebruik resistente(re) gewassen

Bodemkwaliteit Plantgezondheid


