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Meer weten? Vraag het ons!

Kringloopindicatoren voor (samenwerking) akkerbouw en melkveehouderij

Achtergrond

Provincie Drenthe is met landbouw- en natuurpartners al in 2016 gestart met het belonen van melkveehouders voor goede scores op kringloop KPI’s. In 
totaal doen 230 melkveehouders mee aan deze beloningsregeling op basis van 5 KPI’s. Na 5 jaar zijn er veel lessen geleerd. 

Deze lessen heeft de provincie ingezet om te komen tot een verbeterde set kringloop KPI’s voor zowel de akkerbouwsector, de melkveehouderijsector en 
samenwerking tussen beiden. In de ‘gebiedspilot Drenthe: samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij’ worden deze KPI’s getest.

Lessen 5 jaar belonen voor KPI’s

• Opgaven die op de agrarische sector afkomen zijn immens: stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, diergezondheid en een inkomen verdienen
• Deze diverse opgaven hebben effect op elkaar
• De boeren zitten zelf aan het stuur om de doelen te bereiken, ze worden gewaardeerd voor hun vakmanschap, ook financieel
• KPI’s maken doelen concreet en goed te monitoren. Ook is zo een integrale aanpak mogelijk van alle opgaven
• Belangrijk om gebiedsspecifiek te kijken en samenwerking tussen sectoren te stimuleren

KPI’s voor (samenwerking) akkerbouw en melkveehouderij

In de gebiedspilot Drenthe is met diverse partners een online gebiedsgesprek gehouden in juni 2021. Daaruit ontwikkelde zich een eerste set kringloop 
KPI’s voor (samenwerking) akkerbouw en melkveehouderij. Ook zijn diverse knelpunten en kansen benoemd voor de KPI’s en verdere doorontwikkeling tot 
kringlooplandbouw. Najaar 2021 is de eerste set kringloop KPI’s verder doorontwikkeld met een kleinere groep betrokkenen. 

Vervolgstappen

In 2022 gaan Provincie Drenthe en 8 partners in pilots aan de slag met de nieuwe KPI’s. Daarbij wordt bekeken wat de concrete invulling van de KPI’s is op 
basis van beschikbare data op bedrijfsniveau. Ook wordt gezamenlijk een pilot gedaan om de ‘groene indicatoren’ eenduidig te registreren en daar 
streefwaarden op te bepalen. Met de kennis uit 2022 wordt in 2023 een beloningsregeling geopend, en de ambitie is om die aan 250 akkerbouwers en 250 
melkveehouders open te stellen. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht om gezamenlijk deze groep ondernemers te belonen voor goede 
scores op KPI’s en daarmee hun bijdrage aan (maatschappelijke) opgaven.

Kringloop KPI’s (samenwerking) akkerbouw en melkvee

Gewasrotatie index

% eiwit van eigen land/% eiwit van akkerbouwer/% mest uit regio

% bodembedekking

Organische stofbalans

Broeikasgasemissie/Carbon Footprint

Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen

Ammoniakuitstoot/Uren weidegang/% ruw eiwit in rantsoen

Stikstofbodemoverschot

Fosfaatbodemoverschot

Diergezondheid: integrale KPI zoals punten uit KoeMonitor

'Groene indicatoren’ zoals agrarisch natuurbeheer, kruidenrijk grasland, 
bufferstroken en landschapselementen 

Aanbeveling: 

Reserveer geld voor de transitie naar duurzame 

landbouw. Doordat de KPI systematiek stuurt op 

doelen en beloont voor resultaat is het een tool 

om de transitie naar duurzame landbouw te 

maken. De reikwijdte van werken met KPI’s is 

enorm. Vertaal dit systeem structureel naar 

integraal beleid en dan boeken we als overheden 

winst voor milieu, de agrarische sector en de 

maatschappij! We moeten dit samen oppakken!


