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Er zijn diverse vormen van milieubelasting vanuit 
de land- en tuinbouw, maar ook verschillende 
maatregelen, innovaties en regelingen om deze 
fors te verminderen. In deze studie zetten we 
emissies en oplossingen voor de komende jaren op 
een rij.

Deze studie maakt onderdeel uit van een serie van 
vijf studies. Samen vormen ze de basis van het visie-
document ‘Toekomstbestendige land- en tuinbouw 
in 2030’. De overige studies zijn: 

 • Historie van de Nederlandse land- en tuinbouw 
 • Concurrentiekracht sectoren  
 • Veranderdrijvers van de Nederlandse land-  

en tuinbouw tot 2030
 • Toekomstscenario’s land- en tuinbouw 2030
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1. Samenvatting 

De land- en tuinbouw in Nederland is onderdeel van diverse kringlopen. Binnen het landbouwsysteem 

en elders zijn er verliezen naar de omgeving (lekken). Het streven naar kringlooplandbouw komt neer 

op het dichten van lekken van nutriënten, water en koolstof en het verminderen van de emissie van 

schadelijke chemische stoffen naar bodem, water en lucht. Onderdeel van dit streven omvat het 

overschakelen van eenmalig gebruik van eindige grondstoffen naar het hergebruik ervan. Zoals 

meststoffen op basis van dierlijke mest in plaats van kunstmest, het beter benutten van tot nu toe 

onbenutte reststromen zoals veevoer uit restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie ter 

vervanging van voor humane consumptie geschikte grondstoffen en gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen in plaats van fossiele brandstoffen.  

 

Dieren vervullen een belangrijke rol binnen de kringlooplandbouw. Varkens en herkauwers (koeien, 

schapen, geiten) zijn bij uitstek in staat om restproducten uit het voedselsysteem op te waarderen tot 

hoogwaardige eiwitten als vlees en zuivel. Herkauwers kunnen ook gras omzetten in voor humane 

voeding geschikte producten. Gras groeit grotendeels op voor de akkerbouw ongeschikte gronden en 

concurreert daarom minder met akkerbouwgewassen voor humane consumptie. Permanent grasland is 

tevens een vastlegger van CO2.  

 

De land- en tuinbouw vindt plaats in een natuurlijke omgeving of biosfeer. Deze biosfeer bestaat uit 

een grote diversiteit aan organismen, zoals in de bodem (bacteriën, schimmels, wormen, insecten), 

lucht (insecten, vogels), op het water (vogels, vissen, insecten) en op het land (wild, bomen, struiken).  

 

De landbouw heeft invloed op deze biosfeer en de biosfeer heeft invloed op de landbouw. Behoud van 

deze biosfeer (vaak omschreven met de term biodiversiteit) en de nuttige functies voor de mens en 

maatschappij is een belangrijk onderdeel van het streven naar kringlooplandbouw.  

 

De overheid omschrijft de beleidsdoelen voor kringlooplandbouw als volgt: minder gebruik van 

kunstmest, einde aan kunstmest op basis van fossiele schaarse grondstoffen (fosfaat, kalium, aardgas), 

uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat, nagenoeg zonder emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu en zonder residuen, waar mogelijk gebruik maken van 

aardwarmte en restwarmte uit andere sectoren, een optimaal gebruik van de biodiversiteit in de bodem 

en op en rond het bedrijf en natuurinclusieve landbouw.  

 

In het volgende stuk proberen we dit te vertalen in zo concreet mogelijke doelen, gebaseerd op diverse 

bestaande beleidsstukken van nationale en Europese overheden en inschatting van toekomstig beleid. 

We doen dit aan de hand van de thema’s: broeikasgassen, stikstofemissie naar de lucht, 

nutriëntenverliezen naar de bodem, gewasbescherming, antibiotica, fijnstof en biodiversiteit. Tot slot 

vertalen we dit in de belangrijkste transities voor verlaging van het beslag op de 

milieugebruiksruimte. Veel van deze kennis is opgehaald via interviews van experts1
 van de WUR, 

die deze tekst eveneens hebben nagekeken. 

  

                                                      
1 Geraadpleegde experts: Marleen Riemens (gewasbescherming), Betram de Rooij, (landschapsinrichting), Nico Polman 

(biodiversiteit), Gerard Velthof (emissies/klimaat), Theun Vellinga (klimaat/veehouderij), Kees Veldman, Hetty Schreurs 

(Antibiotica), Geert van der Peet (veehouderij), Mark Ruijs (Glastuinbouw), Bert Smit (akkerbouw en vollegrondsgroente), 

Rob Stokkers (overige open teelten)   
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2. Broeikasgasemissies  

2.1 Gemeten variabelen en hun grenzen 

Broeikasgasemissies worden uitgedrukt in CO2-equivalenten. Het betreft emissies van lachgas (N2O), 

methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). Lachgas en methaan worden omgerekend naar CO2 via de 

zogeheten Global Warming Potential. In onze berekeningen is uitgegaan van omrekeningsfactoren 

voor lachgas (298) en methaan (25), conform het meest recente National Inventory Report van het 

RIVM uit 2019 (deze factoren zijn naderhand bijgesteld door de IPCC op basis van nieuwe inzichten. 

Sommige cijfers in onderstaande analyse, zowel m.b.t. de historie als het heden zullen daardoor 

enigszins wijzigen).  

 

Voor 2030 hebben de landbouw- en gebruiksectoren een taakstellende opgave gekregen vanuit het 

kabinet om een additionele afname van 3,5 Mton broeikasgasemissies te realiseren (bovenop bestaand 

beleid). De opgave is opgeknipt in een afname van de broeikasgasemissies uit de landbouw (methaan) 

en glastuinbouw (CO2 en methaanslip (WKKs)), ieder met respectievelijk ten minste 1 Mton in 2030, 

en een afname van emissies in landgebruik van 1,5 Mton. Over de invulling van de opgave van 3,5 

Mton wordt in het regeerakkoord gesteld dat “daarbij technische maatregelen (mestverwerking, 

voedselmix, kas als energiebron, etc.) de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen.” 

Deze normen vloeien voort uit het klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord dat 

daarvan is afgeleid.  

 

De land- en tuinbouw heeft de emissie van broeikasgassen sinds 1990 met 15% verlaagd. Dit is 

aanzienlijk meer dan de daling van de totale Nederlandse emissie, die met slechts 6% is gedaald. De 

Nederlandse land- en tuinbouw heeft een aandeel van 14% in de totale Nederlandse emissie van 

broeikasgassen (dit is exclusief land use change en energiegebruik die onder de energiesector wordt 

geteld).  

 

 
Bron: emissieregistratie 

 

Het aardasgebruik van met name de glastuinbouw is met een aandeel van 32% de belangrijkste bron 

van broeikasgasemissies in de land- en tuinbouw. Zo’n 55% van de broeikasgasproductie door de 

land- en tuinbouw is diergerelateerd. Hiervan komt 31% voort uit de magen van dieren 

(pensfermentatie), met name herkauwers (koeien, schapen, geiten). Ongeveer 24% komt voort uit 
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dierlijke mest. Tot slot vindt er uitstoot plaats door aanwending van kunstmest in het land (6%) en 

door overige zaken, zoals veenweidegebieden. Veenweidegebieden beslaan ongeveer 20-25% van het 

grasland in Nederland. De CO2-emissie uit veenweide wordt geschat op 2,5% van de uitstoot aan 

broeikasgassen door de land- en tuinbouw. 

 

 
Bron: emissieregistratie RIVM  

 

2.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing  

De langetermijn klimaatopgave is om emissie en vastlegging van CO2 in balans te brengen. Dit is 

voor Nederland een zeer hoge ambitie, omdat er weinig mogelijkheden zijn om CO2 vast te leggen 

(weinig bos en een intensief grondgebruik door de landbouw), terwijl de emissie relatief hoog is 

vanwege de grote hoeveelheid mensen op een relatief klein oppervlak. De land- en tuinbouw in 

Nederland zal daarom net als andere sectoren grote inspanningen moeten leveren om aan de 

klimaatopgave te voldoen.  

 

De belangrijkste aangrijpingspunten voor maatregelen om de emissie van broeikasgassen te 

verminderen zijn daarom: 

 

1 Verminderen aardgasverbruik in de glastuinbouw door de vraag naar energie voor verwarmen 

en belichten te verminderen, de resterende vraag in te vullen met restwarmte en/of geothermie 

en over te schakelen op groen gas en/of elektrificatie (=verwarmen met duurzaam opgewekte 

elektriciteit).  

2 Aanpassen veevoer voor herkauwers via voerrantsoen en voeringrediënten die 

methaanvorming in de pens en de emissie van methaan en lachgas uit mest verminderen.  

3 Aanpassen van stallen waardoor minder methaan en lachgas uit mest ontstaat.  

4 Terugdringen van emissie uit veenweidegebieden door verhogen van het waterpeil of 

onderwaterdrainage.  

5 Binding van kooldioxide in de bodem ter compensatie van de uitstoot van broeikasgassen. 

Met name in grasland lijkt dit een mogelijkheid, naast het aanplanten van bomen.  
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6 Selectie en veredeling van dieren. De grote variatie in methaanemissie per dier biedt 

mogelijkheden om door selectie en veredeling de uitstoot van de veestapel als geheel te 

verlagen. Dit is echter een langzaam proces van decennia in plaats van jaren.  

7 Aanplanten van bomen.  

8 Vermindering van het aantal dieren.  

 

In het Klimaatakkoord zijn emissiereductiedoelen toegewezen aan afzonderlijke sectoren en 

maatregelen. De overheid heeft daar financiële middelen per sector/maatregel uitgetrokken (zie 

onderstaande tabel). 

 

Sector/maatregel  Reductie (Mton) Financiering overhead 

(EUR mln) 

Veehouderij  1,2-2,7 252 

Veehouderij rondom Natura 2000 gebieden  - 100 

Veenweidegebieden  1,0 276 

Landbouwbodems en vollegrondsteelt  0,4-0,6 28 

Bomen, bos en natuur  0,4-0,8 51 

Glastuinbouw  1,8-2,9 250 

Voedselverspilling, reststromen en biomassa  - 13 

Totaal  4,8-8,0 970 

Bron: Klimaatakoord  

 

Tot slot is de land- en tuinbouw een belangrijke producent van duurzame energie, via opwekking van  

elektriciteit met windmolens, zonnepanelen op daken, biogasinstallaties en geothermie. Via deze weg 

draagt de land- en tuinbouw bij aan verlagen van de broeikasgasemissie door de energiesector. 

 

 
Bron: RVO 
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3. Stikstofemissie naar de lucht  

3.1 Gemeten variabelen en hun grenzen:  

De stikstofdepositie op natuurgebieden wordt gemeten in mol stikstof per hectare. Het betreft 

depositie van stikstof in de vorm van ammoniak (NH3) en Stikstofoxiden (NOx). Deze zijn afkomstig 

van de land- en tuinbouw, industrie, verkeer, huishoudens en het buitenland. Daarnaast wordt de 

totale emissie van ammoniak en stikstofoxiden gemeten. De beleidsdoelen zijn:  

 De stikstofdepositie op natuurgebieden moet op of onder de kritische depositiewaarden 

(KDW) komen. Gemiddeld ligt de KDW rond 1000 mol/ha in Natura 2000 gebieden. In 

sommige Natura 2000 gebieden ligt deze lager tot rond 700 mol/ha, in sommige hoger. Deze 

normen zijn de Nederlandse invulling van de Europese habitatrichtlijn.  

 Daarnaast gelden er in Europa in elke lidstaat nationale emissie plafonds (NEC) voor de 

uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Voor ammoniak bedraagt deze 128 en voor 

stikstofoxiden 260 kiloton.  

 

De emissie van stikstof door de landbouw is sinds 1990 met 63% verlaagd. Dat is meer dan de 

gemiddelde teruggang in Nederland, die 58% bedroeg. De land- en tuinbouw heeft een aandeel van 

52% in de totale huidige N-emissie in Nederland. De gemiddelde depositie op stikstofgevoelige 

natuurgebieden bedraagt momenteel 1.500-1.600 mol per hectare (zie figuur). De gemiddelde 

depositie is daarmee ruwweg ruim de helft hoger dan de norm.  

 

De totale ammoniakemissie in Nederland bedroeg in 2018 131,7 kton, een overschrijding met 2,9% 

van het nationale emissieplafond dat 128 kton bedraagt. De totale NOx emissie van 243,9 kton 

bevindt zich onder het emissieplafond van 260 kton. 

 

 
Bron: Emissieregistratie RIVM 
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Bron: Emissieregistratie RIVM 

 

3.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing  

De huidige depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden moet met ruwweg een derde omlaag om de 

depositie van stikstof hier onder de kritische depositiewaarde te krijgen. Omdat de depositie 

afkomstig uit het buitenland niet beïnvloed kan worden, moet de binnenlandse emissie meer dan een 

derde omlaag. In sommige Natura 2000 gebieden ligt de kritische depositiewaarde dusdanig laag dat 

zelfs bij volledig stoppen van alle emissies in Nederland, de KDW nog steeds wordt overschreden 

vanwege de depositie afkomstig uit het buitenland. Er zijn daarom vraagtekens te zetten bij het 

realiteitsgehalte van KDW-doelen voor sommige Natura 2000 gebieden en het is duidelijk dat een 

aanpak op Europese schaal nodig is.  

De melkveehouderij vertegenwoordigt 59% van de stikstofemissie. De intensieve veehouderij 

(varkens, kippen, vleeskalveren) 26%. Deze sectoren zullen de belangrijkste bijdrage moeten leveren 

aan de reductie van de emissie.  

 

Driekwart van de stikstofemissie hangt samen met mest uit de veehouderij. Dat betekent dat 

aanpassing van de stal, de techniek voor mesttoediening en aanpassing van het voer (dat invloed heeft 

op eigenschappen van de mest) de belangrijkste aangrijpingspunten zijn voor het verlagen van de 

stikstofuitstoot.  

 

Stalaanpassingen waardoor mest en gier zo snel mogelijk gescheiden worden, of menging wordt 

voorkomen en vervolgens zo snel mogelijk in een afgesloten opslag gaat en/of direct verwerkt wordt, 

zullen de grootste bijdrage aan de reductie moeten leveren. Dit soort stalsystemen zijn nog in 

ontwikkeling. Naast de aanpassing van de stal is ook aanpassing van het management (alle 

handelingen in de stal) cruciaal om de ammoniakreductie te realiseren. Een goed uitgeruste stal kan 

nog steeds een hoge ammoniakemissie hebben als het management niet in orde is. Dit is ook de 

verklaring voor het feit dat de gemeten emissies in de praktijk soms hoger liggen dan de norm voor 

dat stalsysteem. Stalaanpassingen zijn relatief duur, omdat een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw 
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noodzakelijk is. Alle stallen aanpassen is daardoor een langdurig proces of leidt tot 

kapitaalvernietiging als het versneld wordt afgedwongen omdat de meeste stallen nog niet zijn 

afgeschreven. De inschatting is dat stalaanpassingen de ammoniakemissie uit stallen met ruwweg 

50% kunnen verlagen (WUR-rapport Inzichten stikstofdepositie op natuur, 2019). 

Aanpassing van het voer, door verlaging van het stikstofgehalte van het rantsoen, kan helpen om de 

emissie van ammoniak uit mest te verlagen. Het gehalte totaal ammoniakaal stikstof (TAN) daalt 

daardoor sterk. Dit is een relatief goedkope maatregel. 

 

Tot slot kan de emissie van ammoniak bij mesttoediening in het land omlaag. Dit kan door 

bijvoorbeeld mest te verdunnen met water of het aanzuren van mest. De verwachting is dat hier nog 

zo’n 10% emissiereductie is te realiseren (zie WUR-rapport hierboven genoemd). 

 

Deskundigen hebben twijfels over de wenselijkheid van het plaatsen van luchtwassers op alle stallen. 

Deze zijn duur, pakken het probleem niet bij de bron aan en dragen niet bij aan een beter stalklimaat 

voor zowel het dier als de mens die in de stal moet werken. In de melkveehouderij met z’n open 

stalsystemen zijn ze niet effectief. 
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4. Nutriëntenbelasting grond en oppervlaktewater  

4.1 Gemeten variabelen en hun grenzen 

De nutriëntenbelasting wordt gemeten in de nationale productie van fosfaat en stikstof in de vorm van 

mest en de aanwezigheid van nitraat in het grondwater. De limieten hiervoor zijn:  

1. Nationaal plafond voor fosfaatproductie en stikstofproductie van respectievelijk 173 en 504,4 

miljoen kilogram. 

2. Nitraatgehalte in grond en oppervlaktewater max 50 mg/liter (EU-Nitraatrichtlijn). 

 

Daarnaast stelt de Kaderrichtlijn water eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater (ecologisch 

goede toestand) waar aanwezigheid van fosfaat een belangrijke rol in speelt.  

 

Sinds 1990 is de uitscheiding van fosfaat en stikstof in mest met 26% verlaagd, en is het gebruik van 

fosfaat en stikstof in de vorm van kunstmest met 85% en 39% teruggebracht. Daarmee zijn de 

overschotten van deze nutriënten fors verlaagd en bevindt de totale productie van beide nutriënten in 

Nederland zich onder het daarvoor gestelde plafond. Voor fosfaat is de aan- en afvoer bijna in 

evenwicht. Echter, ruim de helft2
 van de landbouwgronden in Nederland zijn fosfaatverzadigde 

gronden, die ook bij evenwichtsbemesting bijdragen aan fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. 

Fosfaat komt langzaam vrij uit deze gronden, waardoor dit proces nog lang (enkele decennia) zal 

aanhouden en de ecologisch goede toestand van oppervlaktewater zonder aanvullend beleid niet wordt 

gerealiseerd. Voor stikstof wordt de doelstelling voor het grondwater, maximaal 50 mg/liter, op de 

meeste plaatsen gerealiseerd. Maar op lössgrond en op zandgronden in zuidoost Nederland waar 

vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw plaatsvindt, is nog steeds sprake van een nitraatgehalte dat 

boven 50 mg/liter ligt. 

 

 
 

                                                      
2 ca. 56 % van het areaal landbouwgronden in Nederland is met fosfaat verzadigd, rapport inventarisatie van de 

fosfaatverzadigde gronden in Nederland, Alterra, 2004   
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Bron: CBS 

4.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing 

Voor 2030 zijn er twee uitdagingen voor de sector op het gebied van nutriënten. 

 

Ten eerste betreft dit het vrijkomen van fosfaat uit fosfaatverzadigde gronden, dat in het 

oppervlaktewater terechtkomt en daar leidt tot eutrofiëring. Om deze problematiek te verminderen zal 

de toepassing van fosfaat op fosfaatverzadigde landbouwgronden mogelijk verder verlaagd moeten 

worden en/of moeten effectgerichte maatregelen worden genomen. 

 

Ten tweede betreft dit de stikstofuitspoeling naar het grondwater op uitspoelingsgevoelige gronden 

(met name zandgronden). Om deze problematiek te verminderen zal op deze gronden de toepassing 

van stikstof mogelijk verder verlaagd moeten worden, en/of zal het bouwplan op deze gronden 
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moeten worden aangepast (overschakelen naar gewassen die minder stikstof behoeven en/of omzetten 

naar grasland en/of vanggewassen efficiënter inzetten). 

 

Andere punten van zorg zijn: 

 

De maisteelt veroorzaakt grotere verliezen van stikstof en fosfaat naar de bodem en grond- en 

oppervlaktewater dan de teelt van gras. In de derogatie is daarom het aandeel van mais in de loop der 

jaren gemaximeerd op 20% van het areaal van een melkveehouder. Echter, om ammoniakverliezen en 

uitstoot van methaan in de veehouderij terug te dringen zou een groter aandeel van mais in het 

voerrantsoen wel eens beter kunnen zijn. Dit zou echter tot grotere nutriëntenverliezen leiden wanneer 

grasland wordt omgezet in maisland en vergt aanpassing van de derogatievoorwaarden. 

 

Verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden, vaak genoemd als oplossing tegen de 

bodemdaling en ter voorkoming van uitstoot van broeikasgassen uit de veenbodem, verhoogt de 

afgifte van fosfaat van de bodem aan het oppervlaktewater. Peilverhoging moet daarom vergezeld 

gaan van aanvullende maatregelen om verhoging van het fosfaatgehalte van de bodem en het 

oppervlaktewater tegen te gaan. 
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5. Milieubelasting door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

5.1 Gemeten variabelen en hun grenzen: 

De milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten in het aantal 

normoverschrijdingen van gemeten concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het 

oppervlaktewater. Dit criterium vloeit voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel hiervoor 

is: 

 50% minder normoverschrijdingen in 2017 tov 2013 en 90% minder in 2023. 

In 2017 was het aantal normoverschrijdingen met 15% afgenomen, een verbetering, maar minder dan 

het beoogde doel voor 2017. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sinds 1985 met 54% verlaagd, gemeten in kg actieve 

stof. Deze daling heeft zich met name voorgedaan in de jaren negentig toen chemische 

grondontsmetting werd verboden. De milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in 

milieubelastingspunten per hectare is in de jaren daarna verder verlaagd. In de akkerbouw en de 

melkveehouderij met respectievelijk 57% en 60% in de periode 2002-2017. In de fruitteelt en de 

bloembollenteelt respectievelijk met 79% en 67% in de periode 2007-2016. 

 

 
Bron: CBS, agrimatie 

5.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing 

Een verdere reductie in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal noodzakelijk zijn om aan de 

huidige en toekomstige beleidsdoelen te voldoen. De beleidsdoelen zoals weergegeven in de meest 

recente visie van LNV zijn: weerbare plant- en teeltsystemen, land- en tuinbouw en natuur zijn met 

elkaar verbonden en nagenoeg zonder emissies naar het milieu en residuen op producten. Deze doelen 

zijn nog niet geconcretiseerd, maar zullen in de toekomst wel concreter worden. 

Er zijn meerdere wegen om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. Deze 

zijn: 

1. Binnen het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen overschakelen op middelen die 

minder belastend zijn voor het milieu. In een PPS wordt onderzoek gedaan naar een milieu-
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indicator gewasbescherming die behulpzaam kan zijn bij de selectie van maatregelen en 

middelen. 

2. Verder ontwikkelen van geïntegreerde teeltsystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

natuurlijke mechanismen om plagen te bestrijden en/of te voorkomen. Uitgangspunten zijn een 

gezonde weerbare bodem met voldoende organische stof, een goede waterhuishouding en 

weinig zware en verstorende grondbewerkingen, een ruime vruchtwisseling en slim gebruik 

van groenbemesters, de inzet van resistente rassen, het stimuleren van agrobiodiversiteit en een 

goede bedrijfshygiëne. Voorbeelden zijn stimuleren van natuurlijke vijanden voor plagen via 

akkerranden, strokenteelt en introduceren van natuurlijke vijanden, zoals nu al gebeurt in 

kassen met sluipwespen tegen luizen. 

3. Niet-chemische alternatieven. Hieronder vallen bijvoorbeeld biologische grondontsmetting, 

inundatie, mechanische onkruidbestrijding en biologische gewasbescherming. 

4. Pleksgewijze toediening en beperking van de emissie. Als toch chemische gewasbescherming 

nodig is, dan biedt de precisielandbouw steeds meer mogelijkheden net als de toepassing van 

emissiearme toedieningstechnieken. 

 

Aandachtspunten 

1. Een geïntegreerd teeltsysteem, inclusief geïntegreerde gewasbescherming, vraagt een nieuwe 

manier van denken en veel nieuwe kennis van de ondernemer, die ook vaak nog 

bedrijfsspecifiek ontwikkeld moet worden. Vaak is geïntegreerde gewasbescherming minder 

bedrijfszeker. Plagen worden beheerst in plaats van geëlimineerd. De hogere kosten en 

bedrijfsrisico’s zijn voor risico van de ondernemer, zonder dat daar een vergoeding of 

stimulans tegenover staat. 

2. Introduceren van weerbaardere robuustere rassen via veredeling. Dit vergt forse investeringen 

in veredeling en een lange adem. Het ontwikkelen van nieuwe rassen kan 10-15 jaar duren, 

afhankelijk van het gewas. Snellere veredelingstechnieken, zoals genetische modificatie en 

Crispr-Cas zijn in Europa (nog) niet toegestaan. 

3. Precisielandbouwtechnologie waardoor plagen preciezer en eerder worden herkend en 

gerichter kunnen worden bestreden. In potentie is al veel technologie en precisie hardware 

beschikbaar, maar vergt ontwikkeling van de juiste software, bijvoorbeeld om plagen te 

herkennen, nog forse investeringen. Daarnaast moet de beslissingsondersteunende software 

nog worden ontwikkeld, die data uit meerdere sensoren vertaalt in acties. Dit is een lang 

proces. Ter illustratie: in de open teelten is nu voor de aardappelteelt na 20 jaar onderzoek een 

waarschuwingssysteem (BlightApp, www.akkerweb.nl) gecreëerd, waarmee de Phytophtera 

infestans schimmel gerichter kan worden bestreden en in sommige jaren een reductie van 

fungiciden tot 90% wordt gerealiseerd, afhankelijk van ras en weersomstandigheden. Dit 

systeem is commercieel beschikbaar voor telers en wordt in de praktijk gebruikt. 

 

Te verwachten is dat de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen verder zal afnemen als 

gevolg van verdere aanscherpingen in te toelatingscriteria vanuit de EU. Ter illustratie: de Europese 

Commissie heeft 77 middelen op de lijst ‘candidates for substitution’ geplaatst. 

 

Aanscherpingen in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid raken de akkerbouw waarschijnlijk het 

hardst. In deze sector is de toegevoegde waarde per hectare het laagst, waardoor de mogelijkheid om 

de huidige gewasbescherming te vervangen door minder schadelijke, duurdere alternatieven het meest 

beperkt is en dus eerder tot verdwijnen van bepaalde teelten zal leiden. In de bloembollenteelt is de 

toegevoegde waarde per hectare veel hoger, waardoor in deze teelten duurdere minder schadelijke 

alternatieven wel mogelijk zijn. Tegelijk betekent dit ook dat de schade als gevolg van minder goed 
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werkende middelen hoger is in de bollenteelt en daardoor minder snel in beeld zijn. In bedekte teelten, 

zoals glasgroente, is biologische bestrijding en gebruik van resistente rassen gangbaar, waardoor 

weinig chemische middelen nodig zijn. Echter, bij de komst van een nieuw virus is inzet van 

chemische middelen onontkoombaar totdat een resistent ras is ontwikkeld. 

 

Gevolgen van een strenger beleid op het gebied van gewasbescherming zijn dat het bouwplan in met 

name de akkerbouw mogelijk extensiever moet worden, dat bepaalde teelten in sommige gevallen niet 

meer mogelijk zijn en dat de bedrijfszekerheid van met name vollegrondsteelten afneemt. Veel zal 

afhangen van de mogelijke vormen van samenwerking in de regio op het gebied van uitruil van 

gronden en de teelt- en afzetmogelijkheden in een regio. 
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6. Antibioticagebruik 

6.1 Gemeten variabelen en hun grenzen: 

Het gebruik van antibiotica wordt gemeten in kg actieve stof. Antibioticaresistentie als gevolg van het 

gebruik van antibiotica is een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. In een publiekprivate 

samenwerking (PPS) zetten veehouders, dierenartsen en overheid zich daarom in voor verlaging van 

het antibioticagebruik in de veehouderij. Het doel van deze PPS was: 

 Een verlaging van het antibioticagebruik met 70% in 2015 tov 2009. 

In 2018 bedroeg het gebruik 179 ton actieve stof, wat 63,8% lager was dan in 2009. Als gevolg van 

deze reductie zijn de resistentieniveaus in de veehouderijsectoren substantieel gedaald. Dit is een 

forse prestatie, waar Nederland internationaal veel waardering voor krijgt (Brief min LNV/VWS). 

Echter omdat het doel voor 2015 niet is bereikt, zijn nu doelen per sector opgesteld, die rekening 

houden met verschillen tussen sectoren en de diversiteit aan gezondheidsproblemen die ten grondslag 

liggen aan het antibioticumgebruik. 

 

 
Bron: Agrimatie 

 

6.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing 

Een verdere normalisering van het gebruik van antibiotica zal de komende jaren vorm krijgen via de 

uitvoering van de sectorplannen. Detaillering van het beleid naar sectoren wordt vervolgd met 

detaillering van het beleid naar bedrijven. Bedrijven die een hoog gebruik vertonen worden 

geïdentificeerd als risicobedrijven en zullen aanpassingen moeten doen om het gebruik te verlagen. 

De vleesveehouderij kent een relatief hoger antibioticagebruik (gemeten in dier-dag doseringen) dan 

bijvoorbeeld de melkvee- of zeugenhouderij. De benodigde aanpassingen in de vleesveehouderij 

zullen daarom het grootst zijn. 
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Er zijn meerdere wegen om het gebruik van antibiotica te verlagen: 

 

 Sommige ziektes kunnen worden voorkomen door vaccinatie, dit is in sommige gevallen 

duurder en arbeidsintensiever dan antibiotica curatief toedienen. Ook additieven aan het voer 

kunnen eenzelfde effect hebben. 

 Meer nadruk leggen op het voorkomen van ziektes. Meer aandacht besteden aan de algehele 

gezondheid en vitaliteit van dieren. Meer aandacht voor de invloed van het stalklimaat op de 

diergezondheid. 

 Tegengaan van ziekteverspreiding. Verminderen van dierbewegingen zowel tussen bedrijven 

als binnen een bedrijf tussen afdelingen en hokken. Meer bewustwording over verspreiding 

van ziektekiemen via mensen in de stal en dus meer aandacht voor het personenverkeer door 

de stal. 

 In de kalverhouderij voorkomen van mengen van kalveren van bedrijven afkomstig van 

bedrijven met verschillende gezondheidsstatussen. Op melkveebedrijven verbeteren van de 

gezondheid van kalveren voor de vleeskalverhouderij. 

 

Een zorgpunt in het verlagen van het antibioticagebruik betreft dierenwelzijnseisen en eisen aan 

ammoniakuitstoot uit de stal. Bijvoorbeeld het realiseren van buitenuitlopen, groepshuisvesting en 

groen labelstallen kunnen een negatief effect hebben op de diergezondheid en daardoor leiden tot een 

hoger antibioticagebruik. 

6.3 Antibioticaresistentie 

Recente onderzoeken hebben het beeld verduidelijkt over de risico’s van antibioticaresistentie in de 

veehouderij voor de volksgezondheid. Waar aanvankelijk gevreesd werd voor een sterk verband, lijkt 

dit mee te vallen. Uit een recente studie blijkt dat de verspreiding van ESBLs vanuit dierhouderij naar 

de mens kleiner is dan aanvankelijk werd gedacht. In hoeverre dit voor andere resistenties ook geldt is 

niet bekend. Daarom is het belangrijk om de resistentie in de dierhouderij te blijven monitoren. 

Hiermee kan de effectiviteit van het huidige beleid worden gemeten en kunnen nieuwe vormen van 

resistentie tijdig worden gedetecteerd 
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7. Fijnstofemissie naar de lucht 

7.1 Gemeten variabelen en hun grenzen: 

De fijnstofemissie naar de lucht wordt gemeten in PM 10 en PM 2.5. De beleidsdoelen voor de 

fijnstofemissie naar de lucht zijn: 

 

 Oplossen van de (resterende) overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 

luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). 

 Behalen van 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016, zoals vastgelegd in het 

Schone Lucht Akkoord. 

 

De veehouderij veroorzaakt 11% van de gezondheidseffecten door binnenlandse luchtverontreiniging. 

De landbouw heeft een aandeel van 23% in de primaire emissie van fijnstof in Nederland. Daarnaast 

ontstaat secundair fijnstof doordat in de lucht ammoniak zich verbindt met stikstofoxiden. Ammoniak 

is voornamelijk afkomstig uit de veehouderij. De primaire fijnstofemissie is sinds 1990 met 63% 

gedaald. De emissie van primair fijnstof uit de land- en tuinbouw is in deze periode echter met 6% 

gestegen. De verlaging van de ammoniakemissie uit de landbouw, heeft bijgedragen aan een 

vermindering van de vorming van secundair fijnstof. 

 

De pluimveehouderij is met een aandeel van 61% de grootste uitstoter van fijnstof binnen de land- en 

tuinbouw. 

 

 
Bron: Emissieregistratie RIVM 
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Bron: emissieregistratie RIVM 

7.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing 

Vrijwel overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijnstof, met 

uitzondering van enkele drukke wegen in binnensteden en enkele gebieden met intensieve 

veehouderij. De maatregelen om te voldoen aan het klimaatakkoord en de verwachte vermindering 

van stikstofuitstoot door de veehouderij zullen bijdragen aan het volledig voldoen aan de Europese 

grenswaarden. 

 

Voor de pluimveesector is een afzonderlijke afspraak gemaakt om de primaire fijnstofemissie te 

halveren binnen 10 jaar. De sector werkt aan maatregelen om dit doel te realiseren, waarbij vooral 

gedacht wordt aan stalaanpassingen. 
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8. Biodiversiteit en landschapsinrichting 

8.1 Gemeten variabelen en hun grenzen 

Voor biodiversiteit zowel boven als onder de grond is er geen simpele indicator voorhanden. De 

indicatoren die beschikbaar zijn geven slechts een beperkt beeld van de totale biodiversiteit in 

Nederland. Over het algemeen is de indruk van deskundigen dat de biodiversiteit in Nederland 

achteruitgaat en daarmee een zorgwekkende ontwikkeling vertoont. Zo blijkt uit recente onderzoeken 

dat het aantal insecten in natuurgebieden sterk afneemt. En ondanks jarenlang beleid (sinds 1975) 

gericht op onder andere het behoud van weidevogels, neemt hun populatie nog steeds af. 

Wetenschappers weten nog niet goed hoe de afname van biodiversiteit effectief kan worden gekeerd 

en werken aan methodes hiervoor. Zoals uit voorgaande analyses blijkt is de belasting van het milieu 

in het landelijk gebied aanzienlijk afgenomen (o.a. ammoniakemissie, nitraatgehalte in grondwater, 

milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen), maar is er nog steeds sprake van een teruggang. 

Sleutelen aan één enkele variabele op een bepaald stuk grond volstaat niet, omdat een 

systeemverandering nodig is. Biodiversiteit is dusdanig complex en grensoverschrijdend (bv in het 

geval van trekvogels) dat een integrale aanpak noodzakelijk is, waarbij op meerdere variabelen wordt 

gestuurd. De natuur kent geen grenzen tussen natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare 

ruimte. De aanpak moet rekening houden met natuurlijke evenwichten tussen organismen, hun 

beschikbare voedselbronnen en natuurlijke vijanden en vergt daarmee een leefgebied benadering. 

 

 
Bron: vlinderstichting, soortenorganisaties, CBS 

 

De doelen voor landschapsinrichting in Nederland zijn vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. 

Deze doelen hebben betrekking op regionale problematieken zoals bodemdaling in 

veenweidegebieden, verdroging van zandgronden, verzilting nabij kustwateren, waterbuffering nabij 

rivieren en behoud van landschappelijke kwaliteiten (zoals landschapselementen). Daarnaast worden 

generieke landelijke doelen genoemd als de opslag van CO2, waterberging en landschapsbeleving. 

Echter, in zowel de Rijksvisie als de provinciale visies zijn deze doelen veelal nog weinig 

geconcretiseerd, waardoor agrarisch ondernemers moeilijk kunnen inschatten wat deze doelen 

betekenen voor de percelen die zij bezitten en/of in gebruik hebben. 

 

In het deltaplan biodiversiteit, dat o.a. heeft geleid tot het ontwikkelen van een biodiversiteitsmonitor 

voor de melkveehouderij (gereed) en voor de akkerbouw (in ontwikkeling), is gekozen voor het meten 

van afgeleide indicatoren die correleren met de biodiversiteit. De indicatoren voor de melkveehouderij 

zijn: percentage eiwit van eigenbedrijf/eigen regio, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie, 

uitstoot van broeikasgassen, aanwezigheid van permanent grasland, percentage kruidenrijk grasland 

en deelname aan agrarisch natuurbeheerprogramma’s. 
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De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft ertoe geleid dat er meer hectares 

natuur in Nederland zijn gekomen (80.000 hectare meer in 2027 tov 1990 op een totaal van zo’n 

750.000 hectare, ontwikkeling ligt op schema) die via verbindingszones met elkaar zijn verbonden. In 

natuurgebieden zijn en worden de water- en milieucondities verbeterd. 

8.2 Huidig niveau tov grens, benodigde aanpassing 

Omdat biodiversiteit en landschapsinrichting niet eenduidig zijn te definiëren, is ook niet te zeggen 

wat het doel voor 2030 is voor biodiversiteit en landschapsinrichting. De Sustainable Development 

Goals (SDGs) heeft als doel 15: herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit. Daarnaast geeft het 

Europees beleid zoals vastgelegd in de Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn water en het Natura 2000 

beleid sturing. Concreet is hierin vastgelegd dat bepaalde habitats- en natuurdoeltypen niet verder 

achteruit mogen gaan en dat de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit aan bepaalde waarden moet 

voldoen. In Nederland zijn in het Natuurpact tussen Rijk en provincies afspraken vastgelegd over de 

ambities en de financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027 (o.a. verwerven 

landbouwgrond). In het Deltaplan Biodiversiteit met Rabobank als deelnemer staan doelstellingen 

voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijke gebied voor planten en dieren en door 

gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en wordt 

meer ruimte gegeven aan biodiversiteit op boerenland. De zorgelijke ontwikkeling van de 

biodiversiteit in Nederland laat echter zien dat het beleid bestaande uit beheermaatregelen niet leidt 

tot verhoogde biodiversiteit en dat Nederland de verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn nog 

niet goed nakomt. 

 

De ontwikkeling van het NNN helpt biodiversiteit in natuurgebieden te behouden en te verbeteren, 

maar heeft de teruggang in biodiversiteit in het agrarisch landschap niet voldoende verbeterd. 

Behoud van biodiversiteit is geen eenvoudige opgave. Het bewustzijn onder agrarisch ondernemers 

over deze problematiek groeit. Het begrip natuurinclusieve landbouw wint aan bekendheid. De 

deelname aan agrarisch natuurbeheer via de in 2016 geïntroduceerde agrarische collectieven is 

groeiende. Inmiddels zijn er 40 van deze collectieven waar bijna 10.000 agrarisch ondernemers (een 

derde van het aantal grondgebonden agrariërs) bij zijn aangesloten met 85.000 hectare 

landbouwareaal (4,5% van het Nederlandse landbouwareaal). In 2019 ontvingen deze ondernemers 

EUR 61.5 mln, wat neerkomt op ruim EUR 700/ha als vergoeding voor maatregelen gericht op 

behoud van biodiversiteit. De effectiviteit van deze collectieven is nog niet vast te stellen, omdat 

herstel van biodiversiteit pas over een langere periode kan worden geconstateerd. Verheugend is 

echter wel dat de collectieven tot een sterkere betrokkenheid van agrarisch ondernemers bij het 

onderwerp biodiversiteit leidt. 

 

Tegelijk kan geconstateerd worden dat in ruimtelijke beleidsvisies de land- en tuinbouw telkens de 

laagste prioriteit krijgt. Stedenbouw, recreatie, natuurontwikkeling, de energietranstitie, etc. leggen 

alle een claim op landbouwgrond. Vrijwel nergens in Nederland is een omgekeerde beweging 

waarneembaar waarbij de land- en tuinbouw er ruimte bij krijgt of meer vrijheidsgraden krijgt. De 

plannen uit het verleden om landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) te creëren waar nieuwvestiging 

en groei van landbouwbedrijven zou moeten worden gefaciliteerd, zijn mislukt. 
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9. Benodigde transities voor verlaging beslag op de milieugebruiksruimte 

9.1 Kringlooplandbouw: Weerbare plant- en diersystemen en geoptimaliseerde kringlopen  

 

Om de plantaardige productie verder te verduurzamen zodat het minder milieulast oplevert, is een 

geïntegreerde benadering nodig. Het voorkomen van ziekten en plagen vraagt namelijk om meer dan 

alleen een andere visie op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijk voor een verlaging 

van de milieuafdruk met behoud van een gezonde productie zijn ook: inzetten van groene 

gewasbescherming en natuurlijke bestrijders, mechanisatie en biostimulanten om weerbare 

teeltsystemen te creëren en voldoende diversiteit in het bouwplan. Daarnaast is het aanpassen van de 

genetica van landbouwgewassen onderdeel van de oplossing. Het inzetten van deze of andere 

biotechnologische veredelingstechnieken kan natuurlijk aanwezige resistenties activeren en daarmee 

het chemisch middelengebruik verlagen. Dit is echter een tijdrovend proces, waarbij in Europa nieuwe 

veredelingstechnologieën zoals Crispr-Cas, (nog) niet ingezet kunnen worden vanwege strikte 

wetgeving.  

 

De veehouderij is noodzakelijk om regionale kringlopen te sluiten door plantaardige en industriële 

reststromen effectief om te zetten in eiwitten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. De 

nutriënten uit de veehouderij zijn weer belangrijke meststoffen voor de teelt van gewassen. De 

veehouderij zal zich bij de afzet van producten sterker gaan richten op nabije afzetmarkten. Ook voor 

veevoedergrondstoffen zal de focus verschuiven naar dichterbij gelegen bronnen en grondstoffen die 

niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Tegelijk zal de sector via onderscheidende producten 

met meer toegevoegde waarde inspelen op zowel materiële als immateriële behoeften van 

consumenten. Huidige voorbeelden zijn vrije uitloopeieren, weidemelk en kipfilet met Beter Leven 

Keurmerk (BLK). 

 

Diergezondheid, dierenwelzijn en hygiëne vormen de basis voor een vitale veehouderij. De 

natuurlijke afweer van dieren neemt via genetische vooruitgang toe, mede om de afhankelijkheid van 

antibiotica te verminderen. Dit zal echter tijd kosten. Internationaal diertransport over lange afstanden 

zal verminderen met het oog op dierenwelzijnseisen en om insleep van dierziektes en 

kruisbesmettingen tussen dieren en mensen te voorkomen. 

 

Het verder terugdringen van de emissie van mest naar bodem, water en lucht is één van de grootste 

opgaves voor de veehouderij. Mest veroorzaakt ongeveer 24 procent van de broeikasgasemissies, 77 

procent van de stikstofemissie naar de lucht en 60-90 procent van de nutriëntenverliezen naar het 

grond- en oppervlaktewater vanuit de land- en tuinbouw. Door mest beter te benutten daalt de 

afhankelijkheid van eindige grondstoffen zoals aardgas, fosfaat en kalium voor kunstmestproductie. 

Ook neemt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verder toe. Het sluiten van de voer-mest-

kringloop op Europese schaal is hier op termijn onderdeel van. De mate waarin de landbouw 

genoemde zaken kan oplossen is medebepalend voor het aantal dieren dat gehouden kan worden in 

Nederland. 

9.2 Gebiedsgerichte aanpak ter verlaging van stikstofdepositie, uitspoeling van nitraat, en behoud van 

biodiversiteit 

De belasting van de natuur door stikstof uit de lucht of uitspoeling naar grondwater en problemen met 

waterpeilbeheer zijn (groten)deels lokale aangelegenheden. Ze vragen dan ook om lokale oplossingen, 

zoals bedrijfsverplaatsing en aanpassingen van het grondgebruik. Belangrijk hiervoor is een bredere 

benadering dan dat van het individuele bedrijf. Ondernemers kunnen via samenwerking – zoals uitruil 

van percelen – een ruimere vruchtwisseling (wisselteelt) realiseren en zo makkelijker geïntegreerde 

teelt mogelijk maken. Daarnaast is een bedrijfsoverstijgende aanpak met een zogenaamde 

‘leefgebiedbenadering’ noodzakelijk voor het behoud van de biodiversiteit.  
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9.3 Klimaattransitie: Fossiele brandstoffen vervangen, CO2 vastleggen 

De glastuinbouw kan verder verduurzamen door minder afhankelijk te worden van aardgas via het 

gebruik van rest- of aardwarmte. Ook de elektrificatie van de energievoorziening zal de komende 

jaren versnellen. Voor andere sectoren biedt het vastleggen van CO2 kans op nieuwe inkomsten en 

mogelijk zelfs nieuwe verdienmodellen. Ook energieopwekking kan de uitstoot van broeikasgassen 

verder verlagen. Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden door een 

ander waterpeilbeheer is een vraagstuk dat veelal boven dat van individuele ondernemers uitstijgt, 

maar hun perspectief wel flink kan beïnvloeden.  

9.4 Precisieland- en tuinbouw: Technologie, robotisering en automatisering dient meerdere doelen 

Via precisielandbouw kan de ondernemer met behulp van de inzet van bijvoorbeeld sensoren,  drones 

of satellieten plaats-, plant- en dierspecifieke verbeteringen doorvoeren. Daardoor kunnen 

ondernemers efficiënter omspringen met water, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en zo de 

milieubelasting verlagen. Tegelijk groeit – vanwege de schaarste aan arbeid – de vraag naar 

technologie die de arbeidsproductiviteit kan verhogen of arbeid zelfs kan vervangen. Beide vergen: 

a) ontwikkeling en benutting van sensor- en cameratechnologie die data genereert over de 

agronomische processen op het land- en tuinbouwbedrijf; 

b) dataprocessing met behulp van kunstmatige intelligentie (modellen) om te komen tot optimale 

precisiebeslissingen en zelflerende systemen; 

c) precisie-applicatie- en oogstmachines (o.a. plukrobots, spuit- en bemestingsmachines) die de 

gewenste acties kunnen uitvoeren. 

9.5 Versterk ondernemerschap: Kennisoverdracht en preciezere monitoring milieugebruiksruimte ter 

verdere verbetering van de agronomische praktijk 

Technologie alleen is niet zaligmakend voor een verdere verlaging van de milieubelasting. Ook 

standaardisatie van het management en de bedrijfsvoering kan de efficiëntie verhogen en 

milieubelasting verlagen. De hiervoor genoemde precisietechnologie kan daarbij helpen, maar ook 

kennisoverdracht via opleiding en voorlichting is essentieel.  

 

Door prestaties te monitoren via metingen en niet door toepassing van voorgeschreven middelen, 

wordt tegelijk het ondernemerschap gestimuleerd om diezelfde prestaties te realiseren. Hiervoor zijn 

gestandaardiseerde methodes nodig om prestaties te meten. Zoals de kringloopwijzer in de 

melkveehouderij, de Open Bodemindex (ontwikkeld door de bodemcoalitie ASR, Vitens, Rabobank), 

de carbon footprint berekening met de Cool Farm Tool en de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij 

van Friesland Campina, WNF en Rabobank. Preciezere metingen zorgen voor een breder draagvlak. 

Ze zullen laten zien dat emissies uit de land- en tuinbouw gunstiger of ongunstiger zijn dan met de 

huidige modellen wordt geschat. Daardoor kan groei worden gefaciliteerd waar het kan en de 

noodzaak van emissieverlaging preciezer worden vastgesteld. 

 

 


