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Kabinetsappreciatie Sectortafel Landbouw en Landgebruik 

 

De partijen aan de sectortafel Landbouw en Landgebruik hebben sterke en ambitieuze contouren 

voor een Klimaatakkoord neergezet. Het kabinet nodigt de partijen uit om dit verder uit te werken 

tot concrete afspraken. Hierbij kan de recent verschenen visie op landbouw, natuur en voedsel 

‘Waardevol en Verbonden’ richtinggevend zijn. De indicatieve reductieopgave voor 2030 uit het 

regeerakkoord voor deze tafel is 3,5 Mton CO2 en CO2-equivalenten. Daarvan moet 2 Mton door de 

landbouw en 1,5 Mton in landgebruik gerealiseerd worden. Bovendien heeft de tafel in kaart 

gebracht wat nodig is om in landgebruik een additionele reductie van 1,7 Mton te realiseren.  

 

Belangrijkste adviezen PBL 

Door de sectortafel zijn voldoende opties aangereikt om de gestelde opgave te halen. Bij realisatie 

van het streefbeeld dalen de emissies in de glastuinbouw met ca. 2,9 Mton en bij de landbouw met 

1,6 Mton. Bij landgebruik is een reductiepotentieel van 2 Mton aangereikt. Het PBL onderschrijft 

het reductiepotentieel van maatregelen om minder voedsel te verspillen en minder dierlijke 

eiwitten in ons voedsel te gebruiken, ook al leidt dat vooral tot emissiereductie in het buitenland. 

PBL ziet hier mogelijkheden om in aanvulling op de grondgebiedsbenadering het Nederlandse 

klimaatbeleid verder te versterken.  

 

Het PBL vraagt voor het vervolgproces aandacht voor nadere specificering van 

verantwoordelijkheden, taken, operationele doelen en mechanismen voor deelname en draagvlak. 

PBL wijst verder op de noodzaak om het beroep dat op grond wordt gedaan voor de klimaatopgave 

meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast staan klimaatvoorstellen voor slimmer landgebruik soms 

op gespannen voet met bestaand natuurbeleid. Door naar samenhang te streven in de vormgeving 

van regionaal beleid rond landbouw en natuur kunnen maatregelen gericht op klimaatadaptatie en 

het tegengaan van klimaatverandering elkaar ook versterken. 

 

Kabinetsappreciatie  

Het kabinet is verheugd dat de betrokken partijen een hogere ambitie voor emissiereductie 

uitspreken (ca. 5 Mton CO2-eq) dan het kabinet als doelstelling meegaf (3,5 Mton). Het kabinet ziet 

deze extra ambitie als een bijdrage vanuit deze sectoren om ook voorbereid te zijn op een 

reductie-ambitie van 55%.  

 

Het kabinet onderschrijft het overkoepelende uitgangspunt van het werkdocument dat de 

klimaatmaatregelen moeten worden gerealiseerd in zorgvuldige afweging en samenhang met 

andere opgaven (zoals duurzame voedselvoorziening, natuur-, biodiversiteits- en 

landschapsbehoud en -ontwikkeling) en dat win-winmaatregelen daarbij de voorkeur hebben. Uit 

het oogpunt van kostenreductie worden de maatregelen bij voorkeur genomen bij natuurlijke 

investeringsmomenten. De visie op landbouw, natuur en voedsel ‘waardevol en verbonden’ kan 

daarbij helpen. Veel van de opgaven zullen in een gebiedsgerichte aanpak tot stand komen. Het 

kabinet maakt bij de uitwerking graag nadere afspraken hierover met medeoverheden, in 

samenhang met bijvoorbeeld het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP), de 

totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES) en het programma Bodemdaling. 

 

Het kabinet waardeert ook de inzet voor de opgaven voor Circulaire Economie, zoals beschreven in 

de transitieagenda Biomassa en Voedsel’ (Kamerstuk 32852 en 33043, nr. 59). Het kabinet ziet uit 

naar concrete afspraken in lijn met de op 29 juni jongstleden aan de Tweede Kamer gestuurde 

kabinetsreactie op de Transitieagenda’s Circulaire Economie. 

 

Landbouw 

Partijen hebben het streven om als Nederland voorop te lopen in de klimaat- en voedseltransitie. 

Dit sluit aan bij de door het kabinet en vele maatschappelijke partijen onderschreven slotverklaring 

van de Voedseltop begin 2017 (Kamerstuk 31532 nr.180), waarin het streven stond om te gaan 

voor de laagste uitstoot van broeikasgassen per product wereldwijd en op de langere termijn voor 

een klimaatneutrale voedselproductie. 

 

Het kabinet waardeert dat de landbouw inzet op substantiële emissiereductie en integratie van 

meerdere beleidsdoelen waaronder de ‘warme sanering van de varkenshouderij’. Het kabinet 
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onderschrijft dat de transitie die noodzakelijk is om kringlopen op bedrijfs- en regionale schaal 

meer sluitend te maken, hiervoor het kader biedt (lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat 

moet). Daarnaast wordt bij de keuze van maatregelen rekening gehouden met randvoorwaarden 

uit het regeerakkoord (zoals het standpunt dat technische maatregelen de voorkeur verdienen 

boven volumebeperkende maatregelen).  

 

De tafel stelt voor het klimaatbeleid voor de landbouwsector na 2030 voor om een scenariostudie 

uit te voeren naar ontwikkelrichtingen voor de landbouw, waarbij kringlooplandbouw steeds meer 

centraal komt te staan in de combinatie van verschillende opgaven. Met de recent uitgebrachte 

Visie op landbouw, natuur en voedsel ‘Waardevol en Verbonden’ geeft het kabinet richting aan de 

(ook lange termijn) ontwikkeling van de landbouw. De scenariostudie kan worden betrokken bij de 

uitwerking hiervan. Kringlooplandbouw dient daarbij uitgangspunt te zijn. Via scenario’s kan 

worden beredeneerd via welke wegen die kringlooplandbouw valt te realiseren. 

 

In het Voorstel voor hoofdlijnen wordt aangegeven dat voor emissiereductie nieuwe stallen en 

technieken nodig zijn waarmee brongericht methaanemissies en andere schadelijke milieu-emissies 

uit stallen en mestopslagen worden voorkomen. Het kabinet ziet met belangstelling de uitwerking 

van deze ideeën tegemoet: op welke manier kan dit kosteneffectief worden gerealiseerd, hoe kan 

dit worden gestimuleerd, hoe raakt het aan andere opgaven in de landbouw? Het kabinet wil 

daarbij de keuze in technieken om methaan- en lachgasemissies op landbouwbedrijven te 

reduceren aan betrokken ondernemers laten. Het is belangrijk dat ketenpartijen nagaan op welke 

manieren afrekenbaarheid van individuele bedrijven op klimaatprestaties mogelijk gemaakt wordt. 

Betrokken overheden zullen nagaan in hoeverre zij hierbij ondersteuning kunnen bieden. 

Het bedrijfsleven wordt gevraagd met andere overheden bij te dragen aan (vergemakkelijking van) 

de grootschalige introductie van de innovaties voor klimaatwinst. 

 

Landgebruik 

Landgebruik is een nieuw aspect in het klimaatbeleid en zal zowel nationaal als internationaal 

steeds meer aan belang winnen. Het kabinet constateert dat de gevraagde verkenning wat er nodig 

is om additioneel 1,7 Mton emissie in landgebruik te reduceren is opgepakt. De tafel geeft aan dat 

binnen het thema Landgebruik nog geen eenduidigheid bestaat over precieze klimaatwinst van 

sommige van de maatregelen. Het is van belang dat deze duidelijkheid wel ontstaat en er keuzes 

worden gemaakt en opbrengsten in kaart worden gebracht.  

 

Het gaat in de betrokken sectoren om een dynamische balans tussen (natuurlijke en humaan 

veroorzaakte) emissie en vastlegging (negatieve emissies) van koolstof. Dit betekent dat er zowel 

handelingsopties ter voorkoming van emissies als ter bevordering van (additionele) vastlegging (in 

natuur, landschap en landbouwbodems) zijn, die ook op nationaal niveau, conform de in EU-

verband opgestelde wettelijk verplichtende accountingmethodiek gewaardeerd moeten worden. 

Het kabinet onderschrijft dat provincies, die de verantwoordelijkheid hebben voor de implementatie 

van het natuurbeleid (Natuurpact) en de inrichting van het landelijk gebied, een regierol hebben bij 

klimaatslim landgebruik. Dit gaat met name op voor het tegengaan van veenoxidatie en 

vastlegging van koolstof in bomen, bos, landschap en natuur. De provinciale gelden uit het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunnen daar mede voor worden ingezet. Eventueel kunnen – 

in samenspraak met decentrale overheden – ruimtelijke implicaties binnen dit thema ook nationaal 

in de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies bestendigd worden.  

 

Het kabinet vraagt daarom om de gestelde ambitie van 1,5 Mton, op basis van bestaande kennis te 

instrumenteren, en zoveel als mogelijk maar tenminste voor 0,5 Mton, de geïdentificeerde opties 

ter invulling van de additionele 1,7 Mton uit te werken. Op basis van de ervaringen met de 

realisatie hiervan, kan – zo mogelijk in 2025 - bezien worden of dit aanpassing behoeft en of er 

meer mogelijk kan zijn. Hierbij zijn ook inzicht in financieringsmogelijkheden en maatschappelijk 

draagvlak voor de gevraagde functieveranderingen, gelet op de soms grote impact, van 

fundamenteel belang. 

 

Het kabinet vraagt betrokken partijen om bij de uitwerking van dit thema aansluiting te zoeken bij 

het IBP-VP, RES en bestaande trajecten rond natuur, landschap en bodemdaling en het 
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aangekondigde bodemprogramma te betrekken in de uitwerking. Uitgangspunt voor additionele 

publieke financiering is ‘tijdelijkheid’.  

 

Het kabinet juicht private financiering toe, bijvoorbeeld via het in financiële termen verwaarden 

van de klimaatprestatie in de carbon footprint van producten, ook omdat een hoger koolstofgehalte 

in landbouwbodems kan bijdragen aan een verbeterde landbouwpraktijk. Het kabinet is het eens 

met de tafelpartijen dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de toekomst, waaronder 

koolstofvastlegging in de bodem, ten gunste kunnen komen van de opgave van de zuivelsector. 

Daarbij moeten dubbeltellingen met LULUCF (EU-verordening Land Use, Land Use Change and 

Forestry) worden voorkomen. 

 

Landbouwbodems 

Het kabinet is op hoofdlijnen positief over de aangegeven ambities die zijn gericht op 

landbouwbodems en koolstof en deelt de constatering dat bij dit relatief nieuwe beleidsterrein 

kennisontwikkeling van groot belang is. Daarbij vindt het kabinet dat te nemen maatregelen 

concreter moeten worden uitgewerkt met doelen, te bereiken resultaten en de (private) 

financiering ervan.  

 

Het kabinet herkent dat het advies ‘grondgebondenheid’ dat voor de zuivelsector een belangrijk 

uitgangspunt is, ook in andere (landgebruiks)sectoren tot aanpassingen kan leiden. Daarbij moeten 

eventuele negatieve klimaateffecten door verandering van teelten zo veel mogelijk worden 

vermeden. Tevens acht het kabinet het noodzakelijk dat naast technische oplossingen ook plannen 

worden gemaakt om tot brede kennisverspreiding en -toepassing te komen bij landgebruikers 

(draagvlakvergroting). Dit sluit aan bij de Bodembrief (kamerstuk 30 015, nr. 54) en zal uitgewerkt 

worden in het hierin aangekondigde bodemprogramma. Het kabinet nodigt niet alleen de 

landbouwsectoren gezamenlijk, maar ook de ketenpartijen, loonwerkbedrijven en (decentrale) 

overheden uit om hun bijdrage in dit programma te leveren.  

 

Het kabinet steunt de tafel dat opschaling van bestaande initiatieven zoals Kunstmestvrije 

Achterhoek wenselijk is. Ook is het in lijn met de visie voor landbouw, natuur en voedsel 

‘Waardevol en Verbonden’ dat traditionele kunstmest zo veel mogelijk moet worden vervangen 

door nieuwe, groene kunstmest of bodemverbeteraars. 

 

Ook in het licht van de noodzakelijke klimaatadaptatie vraagt het kabinet van alle betrokken 

partijen inzet om te komen tot maatregelen en het scheppen van randvoorwaarden voor een 

optimale balans tussen mitigatie en adaptatie met behoud van de productiepotenties. Het kabinet 

zal op verzoek van uw Kamer de Waterwet aanpassen om subsidiëring van maatregelen en 

voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het 

Deltafonds mogelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de 

waterveiligheid. 

 

Bomen, bossen en natuur 

Partijen zien voldoende mogelijkheden om tot klimaatwinst te komen in bomen, bossen en natuur 

en geven aan dat investeringen in deze thema’s richting 2050 vanuit klimaatperspectief (zowel 

adaptatie als mitigatie) wenselijk zijn. Het kabinet onderkent dat voor bomen, bossen en natuur de 

klimaatbijdrage sterk gekoppeld is aan andere maatschappelijke waarden zoals natuur, 

biodiversiteit, landschap, recreatie, volksgezondheid, luchtkwaliteit en waterzuiverend en -bergend 

vermogen.  

 

Het kabinet vraagt partijen aan de tafel in beeld te brengen via welke geldstromen 

klimaatfinanciering in bomen, bos en natuur (groten)deels kan worden meegekoppeld. Ook wordt 

gevraagd in beeld te brengen of en onder welke voorwaarden er een financieel perspectief voor 

investeerders ontstaat, en om de ruimtelijke inzet en borging daarvan in het ruimtelijk 

instrumentarium (bijvoorbeeld gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies) daarvan nader uit te 

werken.  

 

Voor het kabinet zijn de bestaande decentralisatieafspraken en het Natuurpact uitgangspunt. Het 

kabinet vraagt alle betrokkenen om hierbinnen ruimte te vinden voor verbetering van de 



4 
 

klimaatprestatie (‘klimaatinclusief Natuurpact’) inclusief aandacht voor het waar mogelijk 

tegengaan van ontbossen en voor de handhaving van het compensatiebeginsel voor ontbossing.  

Het kabinet is van mening dat het belangrijk is om tot een integrale langetermijnvisie te komen op 

bossen in relatie tot de klimaatopgave en faciliteert de gezamenlijke provincies hierbij. Het kabinet 

onderschrijft daarbij het belang van een optimaal gebruik van producten uit het beheer van natuur, 

bos en landschap om broeikasgassen te reduceren, en vraagt de tafel om in overleg met andere 

tafels daarvoor met concrete voorstellen te komen. 

 

Het kabinet wil de rijksgronden ook meer inzetten voor de klimaatopgave. Dit gaat naast 

hernieuwbare energie om het realiseren van negatieve emissies (koolstofvastlegging) door 

boomaanplant (ook langs rijksinfrastructuur) en klimaatslim beheer, mogelijk ook door natte 

natuur aan de kust (blue carbon) en in de grote wateren, en de inzet van producten die vrijkomen 

uit het beheer van natuur in rijksprojecten. De inzet van rijksgronden voor verschillende doelen die 

voortkomen uit het Klimaatakkoord zal in samenhang worden bezien en geoptimaliseerd. Ook kan 

het kabinet zich vinden in de voorgestelde rijksinzet voor een grotere toepassing van duurzaam 

hout in de bouw. 

 

Het kabinet onderschrijft dat kennis over klimaatoptimale inrichtingsopties voor landgebruik en 

voor beheer van bomen, bos en natuur essentieel is om tot klimaatoptimale inrichting en beheer 

van het landschap te kunnen komen. Daarom investeert het kabinet via de klimaatenvelop in 

kennisontwikkeling en –verspreiding. 

 

Veenweidegebieden 

Het kabinet wil samen met decentrale overheden bijdragen aan de aangegeven inzet om tot 6 

gebiedsgerichte bestuurlijke arrangementen te komen, binnen het kader van de afspraken in het 

IBP-VP. Van belang is om de verschillende publieke financieringsmogelijkheden én risico’s goed in 

beeld te krijgen in de uitwerking. Gelet op het grote belang zet het kabinet in op ondersteuning 

van dit door de provincies geregisseerde proces met een ‘nationaal programma bodemdaling’, met 

tenminste ook een kennis- en innovatiecomponent. Het tegengaan van bodemdaling dient 

verschillende doelen waar zo veel mogelijk naar win-winsituaties moet worden gezocht. Omdat 

door bodemdaling de opgaven voor het Deltaprogramma groter worden zal het Rijk bezien op 

welke termijn welke inzet vanuit het Deltaprogramma in het licht van doelen van dat programma 

voor veengebieden aan de orde kan zijn.  

 

In het voorstel voor de veenweidegebieden is voor een relatief snelle inpasbaarheid ingezet op een 

gebiedsbenadering, waarin voor klimaatwinst bijvoorbeeld het toepassen van drainagetechnieken 

aan de orde is. Inzet van deze technieken wordt gezien als een ‘hefboom’ in een 

gebiedsbenadering, waarin meerdere publieke doelen gerealiseerd kunnen worden. 

Drainagetechnieken en peilmaatregelen zullen kosteneffectief ingezet moeten worden.  

In kansrijke gebieden waar sprake is van meerdere gebiedsopgaven kan vergaande vernatting 

wenselijk zijn om veenoxidatie te stoppen in combinatie met een overstap naar andere, daarbij 

passende vormen van landbouw. Het kabinet verzoekt partijen deze gebieden in beeld te brengen 

en samen met het Rijk een gebiedsbenadering voor deze gebieden te ontwikkelen en waar mogelijk 

dit te verbinden met de hierboven genoemde 6 gebiedsgerichte bestuurlijk arrangementen. Steeds 

moet gestreefd worden naar een emissiereductie in CO2-equivalenten, gelet op eventuele risico’s 

op vergrote methaanemissie door vernatting. 

 

Glastuinbouw 

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit is een additionele ambitie die komt bovenop 

de lopende reductieopgave (Kas als Energiebron). Het kabinet waardeert deze forse extra ambitie 

zeer, ook vanwege de noodzaak om het gebruik van Gronings gas te verminderen. Dit vraagt om 

het doorzetten, intensiveren en scherp focussen met een koploperaanpak van het succesvolle 

Innovatie- en Actieprogramma Kas als Energiebron. Dit programma biedt met additionele inzet van 

decentrale overheden een goede basis om de ambitie waar te maken.  

De tafel constateert dat belangrijke randvoorwaarden voor de realisatie van de ambitie van de 

glastuinbouwsector ook bij andere tafels liggen. De tafel wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat 

deze verbindingen goed worden gelegd in de uitwerking van het Klimaatakkoord en er tijdig keuzes 
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gemaakt worden over de CO2- en energie-infrastructuur. Het kabinet zal dit steunen en daaraan 

bijdragen. 

 

Het Rijk verwacht dat decentrale partijen initiatief zullen nemen om tot een regionale inpassing van 

de glastuinbouw in energienetwerken te komen. Dit vraagt een versterking van de (ruimtelijke en 

financiële) inzet via Greenports en afstemming via deze route met andere lopende trajecten in de 

glastuinbouw, zodat maximaal rendement uit de te investeren euro gehaald kan worden. Voor de 

financiering van bovengenoemde ambitie ligt er richting glastuinbouwsector en overheden een 

forse uitdaging, waarbij een 50:50 publiek-private financiering voor het kennis- en innovatiedeel 

wordt gehandhaafd.  

 

Het kabinet zal met LTO Glaskracht Nederland een aanpak en systematiek ontwikkelen om het 

sectordoel 2030 te borgen en meedenken over een systematiek binnen de sector om dit op 

bedrijfsniveau te ondersteunen en stimuleren. Het kabinet streeft ernaar de glastuinbouwsector 

identiek te blijven benaderen als de andere energie-intensieve sectoren. 

 

Overige sectoren 

Het kabinet waardeert de aandacht van de tafel voor de emissies van land- en bosbouwvoertuigen 

en vraagt de partijen om ook deze emissies op te nemen in de uitwerking van het 

instrumentarium, zodat er prikkels ontstaan om innovatieve machines toe te passen.  

Het kabinet vindt het van belang dat in het ruimtelijk beleid van decentrale overheden een 

zorgvuldige afweging van alle belangen plaatsvindt. Dit geldt ook voor het realiseren van 

zonneweides. Het kabinet steunt de afspraken die hierover aan de tafel zijn gemaakt, waarbij het 

kabinet heeft de voorkeur voor zon op dak of zonneweides in het landelijk gebied met lage 

landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarde en het maximaal benutten van 

grootschalige clustering op land voor de opwekking van duurzame energie (wind en waar nodig ook 

zon). 

 

Voedsel  

Het kabinet waardeert de aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling. Het kabinet roept 

de tafel op deze aandacht te concretiseren. De door de tafel voorgestelde maatregelen moeten 

worden aangevuld met een maatschappelijke transitie: minder voedselverspilling en herwaardering 

van ons voedsel. Het kabinet is verheugd dat ook de supermarkten en levensmiddelenindustrie 

aangeven zich in te willen zetten voor het klimaatdossier, waarbij het kabinet hen ook vraagt om 

zelf bij te dragen aan verwaarding van de inspanningen en daarmee verdienmodellen (ook) voor 

andere schakels in de keten. Zoals aangegeven in de Voedselbrief zal het kabinet de mogelijkheden 

van ‘true price’ onderzoeken, ook in relatie tot klimaatbeprijzing van voedingsmiddelen.  

 

Innovatie en kennis 

Het kabinet onderkent dat kennis(ontwikkeling) en innovatie de basis zijn om te komen tot 

integrale oplossingen die naast de klimaatopgave ook aan alle andere gestelde doelen voor de 

agro- en natuursectoren optimaal tegemoet komen voor een duurzame agro(keten)productie, 

duurzaam bodembeheer en klimaatoptimaal bos-, natuur- en landschapsbeheer.  

 

Het kabinet waardeert het voorstel om op basis van een Agro-innovatieagenda een aantal 

missiegedreven innovatieprogramma’s op te stellen waarin de kortetermijnopgaven worden 

verbonden aan de door overheid gestelde langetermijnopgaven en ook benut wordt in de 

innovatieagendering voor Klimaat. Het kabinet herkent dat de lijnen uit de genoemde 

innovatieagenda goede richtingen zijn om de toekomstige innovatie-inzet op te ijken, en vraagt bij 

uitwerking aandacht voor verbanden tussen de thema’s over de gehele breedte van landbouw, bos 

en natuur. Ook de kennisagenda klimaat van de Topsector Agri&Food en de innovatie-inzet voor de 

glastuinbouwsector maken hiervan deel uit. De publieke financiële inzet voor de Topsectoren 

Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal vereist 50% private co-financiering. Voor 

kennisverspreiding en -doorwerking verwacht het kabinet gerichte inzet vanuit groen onderwijs, 

bijvoorbeeld voor praktijkonderzoek voor inpassing (en effect) van klimaatinnovaties in de 

beroepspraktijk. Het kabinet vraagt het groene onderwijs dan ook om tot een 

‘bedrijfslevenvriendelijk’ centraal ‘vraagpunt’ te komen om vragen uit de beroepspraktijk te kunnen 

stellen aan het groene onderwijs in het kader van het Groenpact. Het kabinet vraagt het groen 
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onderwijs in het kader van het Groenpact de lesstof steeds te actualiseren op nieuw ontwikkelde 

kennis en ervaring, opdat onderwezen wordt in actuele kennis. Dit kan worden opgepakt in 

samenwerking met de (praktijk)deskundigen vanuit de verschillende klimaatthema’s. 

 

Vervolg 

Het kabinet waardeert de hogere ambities van betrokken sectoren en vraagt deze, binnen gegeven 

financiële kaders, samen uit te werken naar een ondertekenbaar akkoord. 

Het kabinet verlangt daarbij aandacht voor klimaatwinst, neveneffecten op publieke doelen én ook 

een uitwerking zodanig dat de lusten en lasten in de voedselketen eerlijk gedeeld worden. 

 

Het normeren of beprijzen van klimaateffecten is in de landbouw- en landgebruikssectoren (nog) 

niet overal mogelijk omdat deze effecten niet in alle gevallen eenduidig (te meten) zijn (nog niet in 

alle gevallen is sprake van wetenschappelijke consensus). Het kabinet vraagt de tafel desondanks 

om op basis van bestaande kennis te werken aan maatregelpakketten voor landbouw en 

landgebruik waarmee klimaatwinst kan worden gerealiseerd en gewaardeerd en klimaatverlies 

wordt ontmoedigd. Het kabinet kan, zoals door partijen voorgesteld, in het geval van 

achterblijvende resultaten zo nodig aanvullende vormen van normeren en beprijzen inzetten. Op 

verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid sectorale afspraken in de land- 

en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van 

onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. 

 

De tafel heeft breed de mogelijkheden verkend voor de financiering van de additionele maatregelen 

(private financiering, benutten van bestaande financieringsstromen en –mogelijkheden, waaronder 

ook die vanuit decentrale overheden en EU). Het kabinet waardeert de voorgenomen uitwerking 

van financieringsmogelijkheden via verdienmodellen, private garanties, private 

financieringsfondsen, multipliers en combinaties met bestaande initiatieven. Daarbij is er ook een 

rol voor (mede)financiering vanuit de overheid. Het kabinet erkent dat er additionele middelen 

vanuit het Rijk nodig zijn (voor innovatie, praktijkintroductie en kennisverspreiding) om de 

uitwerking ter hand te nemen. 

 

Het Groenfonds zal bijdragen aan het realiseren van de Landbouw- en Landgebruikdoelen. 

 

Het kabinet nodigt zowel NGO’s als het (groen) onderwijs en jonge (landbouw)ondernemers 

nadrukkelijk uit om ook hun bijdrage in de uitwerkingsplannen zichtbaar te maken. 

Het kabinet streeft ernaar en zal zich ervoor inzetten om het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2021 zoveel als mogelijk ondersteunend te laten zijn aan de realisatie 

van de gestelde klimaatambities, in zorgvuldige afweging met andere maatschappelijke doelen 

voor de leefomgeving en in nauw overleg met de belanghebbenden als onderdeel van het 

vaststellen van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. 

 

 

 


