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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 
 • Naar een circulaire economie; factsheets  

milieugebruiksruimte
 • Concurrentiekracht sectoren  
 • Veranderdrijvers van de Nederlandse land-  

en tuinbouw tot 2030
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1. Inleiding 

In het stuk ‘Veranderdrijvers van de Nederlandse land- en tuinbouw tot 2030’ staan de drijvende 

krachten achter veranderingen in de land- en tuinbouw. In onderstaande figuur worden deze 

schematisch weergegeven. 

 

 

De twee kernonzekerheden die geïdentificeerd zijn staan hieronder nader beschreven. Deze twee 

kernonzekerheden liggen ten grondslag aan de toekomstscenario’s verderop in dit stuk. 

1.1 Blijft Nederlandse overheid inzetten op behoud van een agrarische sector die bijdraagt aan de 

economie? 

Van oudsher voert de Nederlandse overheid een beleid gericht op een sterke agrarische sector die 

concurrerend is in Europa en de wereld. Voorbeelden zijn: exportbevordering, ondersteuning van 

innovatie via onderzoek en onderwijs, stimuleren van structuurontwikkeling via herverkaveling en 

subsidies en fiscale voordelen om investeringen te bevorderen. In de loop der jaren is de nadruk 

verschoven van stimuleren van groei naar verduurzamen van de sector. Het laatste decennium is er 

echter een steeds sterkere roep in het politieke debat om de agrarische sector ondergeschikt te maken 

aan andere doelen. “Afschaffing van de bio-industrie”, “halvering van de intensieve veehouderij”, 

“vraagtekens bij de omvang van de agrarische export”, “veenweidegebieden onder water zetten” en 

andere uitspraken van politici vinden meer en meer gehoor. Dit roept de vraag op wat tot 2030 de 

aanpak van de overheid zal zijn met betrekking tot haar beleid voor de agrarische sector. 

 

1. Zal de overheid de productiefunctie van de agrarische sector voorop blijven stellen, met als 

randvoorwaarde dat milieu en ecologie bewaard blijven? 

 òf 
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2. Zal de overheid milieu en ecologie vooropstellen, de productiefunctie van de agrarische sector 

als minder belangrijk betitelen en de vermindering daarvan zonder al te veel bezwaren 

accepteren? 

 

Deze vragen komen in grote lijnen overeen met de door de WUR geïdentificeerde onzekerheden en 

ontwikkelde scenario’s voor de landbouw tot 2050. In deze scenario’s beschouwt de WUR twee 

onzekerheden. 

 

 Milieudoelstellingen die de gebruiksruimte bepalen blijven ongewijzigd tot 2050 of worden 

verder aangescherpt. 

 De landbouw gaat verder op de weg van verdere inputoptimalisatie of gaat de weg op van 

natuurinclusieve productiesystemen. 

 

Beide zijn een variant op de hierboven geschetste onzekerheid over de richting die de overheid kiest: 

productiefunctie van de landbouw als belangrijke prioriteit of de productiefunctie van de landbouw 

ondergeschikt aan andere beleidsdoelen. 

1.2 Middelen- of doelenbeleid? 

Naast bovenstaande onzekerheid die voornamelijk gaat over welk productievolume de land- en 

tuinbouw in 2030 zal realiseren, is er een tweede onzekerheid die de vormgeving van beleid oftewel 

het sturingsmechanisme van de overheid betreft. Dat is: vasthouden aan het tot nu toe gehanteerde 

middelenbeleid, of de stap nemen naar een doelenbeleid met meer verantwoordelijkheid bij de 

ondernemer. 

 

Overheidsbeleid heeft de afgelopen jaren aanzienlijk bijgedragen aan verduurzaming van de 

agrarische sector. Voorbeelden zijn: 35 jaar mestbeleid, gewasbeschermingsmiddelenbeleid, 

energiebeleid met betrekking tot de glastuinbouw, ammoniakbeleid en dierenwelzijnsbeleid. Het 

beleid schreef veelal verplichte middelen voor die in vrijwel alle gevallen de druk op het milieu 

verminderden. Voorbeelden zijn: verplichte injectie van mest, energieschermen in de glastuinbouw, 

omvang van opslagcapaciteit van mest, afdekking van mestsilo’s, spoelinstallaties voor lege 

verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, huisvestingssystemen en -normen voor dieren en 

groen label stallen. We stellen vast: het laaghangende fruit is geplukt. De volgende 

verduurzamingslag zal meer maatwerk vereisen. Generieke middelen zijn onvoldoende effectief en 

niet meer de meest optimale oplossing voor verdere verduurzaming. Een ander beleid, een beleid dat 

doelstellingen toegesneden op ondernemers en hun bedrijf formuleert, is nodig. Ondernemers kunnen 

met maatwerk doelen realiseren en via metingen hun vooruitgang met betrekking tot de doelen 

aantonen en daarmee laten zien dat ze voldoen aan het beleid. De grote vraag is of de overheid 

voldoende vertrouwen in de wils- en daadkracht van de sector heeft, zodat de sector zelfstandig deze 

omslag kan gaan maken. 
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2. Vier scenario’s 

Bovenstaande twee onzekerheden leiden tot vier scenario’s die schematisch in onderstaand figuur zijn 

weergegeven. Deze scenario’s zijn in de onderstaande tekst verder uitgewerkt. De getalsmatige 

inschattingen zijn deels expertviews [tussen vierkante haken] en deels ontleend aan de uitkomsten van 

de WUR-scenarioanalyses (tussen ronde haken). 

 

 
 

2.1 Scenario 1: gereguleerde status quo 

 

 

 Productiefunctie agrarische sectors staat voorop 

 Overheid zet in op generieke dwingende middelvoorschriften 

 

In dit scenario gaan we ervan uit dat de F&A-sectoren voortgaan op de bestaande weg. De overheid 

houdt dezelfde rol en pakt gevoelige dossiers aan zoals we gewend zijn. Dit scenario bevat de minste 

verandering. 

 

Krimp van de veehouderij blijft beperkt tot (10%) in 2030, deze wordt autonoom bereikt. Naast de 

fosfaatquota voor de melkveehouderij en dierrechten in de varkens- en pluimveehouderij komt er een 

ammoniakquotum dat alleen binnen een regio verhandeld kan worden. Overheid zet in op opkoop van 

quota, maar staat externe saldering met niet-landbouwsectoren niet toe. Een [kwart] van Nederland 

wordt aangewezen als Zone B-gebied (land- en tuinbouw met beperkingen). Bewegingsvrijheid van 

agrarisch ondernemers daalt door wirwar aan dierrechten en quota. Daarnaast komen er verdere 

generieke aanscherpingen voor stalaanpassingen die uitstoot van ammoniak uit stallen moeten 

verlagen. De overheid legt voeraanpassingen op in de vorm van ratio’s voor gras en mais in de 
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melkveehouderij en aanpassingen aan mengvoer voor de veevoerindustrie. Het areaal grasland krimpt 

met (5%) tot 2030 in lijn met de afgelopen jaren. 

 

Akkerbouwers krijgen eisen opgelegd aan het bouwplan in de vorm van verplichte extensivering van 

het bouwplan, bijvoorbeeld maximaal 1 op [3] teelt aardappelen in veenkoloniën en 1 op [5] 

aardappelteelt in andere gebieden, maximaal 1 op [5] teelt voor uien, etc. Bouwplannen moeten 

vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overheid. Het areaal akkerbouwgrond krimpt met 

(5%). 

 

Glastuinbouwers krijgen een CO2-quotum dat voortvloeit uit de afspraken van het Klimaatakkoord, 

het quotum wordt jaarlijks verlaagd en is verhandelbaar. Tuinders die overschakelen op geothermie of 

restwarmte kunnen hun CO2-quotum verkopen en daarmee een deel van de investeringskosten 

dekken. 

 

Voor de plantaardige sectoren is registratie van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen 

verplicht. Bij een milieulast boven het gemiddelde wordt het verplicht een “plantendokter” te 

consulteren die eventueel extra inzet van (groene) gewasbeschermingsmiddelen onder voorwaarden 

vrijgeeft. 

 

De relatie van de land- en tuinbouw met de consument en maatschappij verbetert niet substantieel. De 

afstand boer-burger blijft gelijk. De gemiddelde consument maakt geen duidelijke afweging op 

duurzaamheid of diervriendelijkheid bij aankopen van voedsel. Het is de overheid die de consumptie 

probeert te sturen met bijvoorbeeld een vetaccijns en een suikeraccijns. Biologische of andere 

producten met een duurzaamheidscertificering worden alleen gekocht door de consumenten die dit 

ook kunnen betalen. Consument en maatschappij hebben weinig invloed op de productiewijze in de 

land- en tuinbouw. 

 

De prijsvorming van producten vindt op dezelfde wijze plaats als vandaag. Vraag en aanbod bepalen 

de prijs. De overheid bemoeit zich niet of nauwelijks met de totstandkoming van prijzen. 

Kostprijsleiderschap blijft het devies. 

 

2.2 Scenario 2: gereguleerde krimp 

 
 Productiefunctie agrarische sector ondergeschikt aan andere doelen 

 Overheid zet in op generieke dwingende middelvoorschriften 

 

In dit scenario gaan we ervan uit dat de overheid natuur- en milieudoelen een veel zwaarder gewicht 

gaat geven, dit afdwingt in ge- en verboden (o.a. quota) wat ten koste zal gaan van de omvang van de 

agrarische sector en de economische bijdrage die zij levert. De operationele bedrijfsvoering van 

land- en tuinbouwbedrijven is strak gereguleerd op een lager niveau, de sector zal daardoor minder 

exporteren en de concurrentiekracht zal verzwakken. 
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De veehouderij krimpt tussen (10 en 25%) in 2030. Naast de fosfaatquota voor de melkveehouderij en 

dierrechten in de varkens- en pluimveehouderij komt er een ammoniakquotum dat alleen binnen een 

regio verhandeld kan worden. Overheid zet in op opkoop van quota, gedwongen uitplaatsing van 

bedrijven in zone B-gebieden, en staat externe saldering met niet-landbouwsectoren toe, wat tot krimp 

in veehouderij leidt en bedrijfsvergroting vrijwel onmogelijk maakt. [Driekwart] van Nederland wordt 

aangewezen als Zone B-gebied (land- en tuinbouw met beperkingen). Melkveehouders krijgen te 

maken met een maximale veebezetting per hectare (max [1,5 GVE]) en verplichte weidegang. 

Bewegingsvrijheid van agrarisch ondernemers daalt door wirwar aan dierrechten en quota. Daarnaast 

komen er verdere generieke aanscherpingen voor stalaanpassingen die uitstoot van ammoniak uit 

stallen moeten verlagen. De overheid legt voeraanpassingen op in de vorm van ratio’s voor gras en 

mais in de melkveehouderij en aanpassingen aan mengvoer worden opgelegd aan de veevoerindustrie. 

Het areaal grasland krimpt met (10-15%). Een deel wordt omzet in bos. Veengronden zullen deels 

extensiever worden beheerd als gevolg van waterpeilverhoging en worden deels onttrokken aan de 

landbouw ten behoeve van vorming van broekbossen en moerassen. 

 

Akkerbouwers krijgen eisen opgelegd aan het bouwplan in de vorm van verplichte extensivering van 

het bouwplan, bijvoorbeeld maximaal 1 op [3] teelt aardappelen in veenkoloniën en 1 op [5] 

aardappelteelt in andere gebieden, maximaal 1 op [5] teelt voor uien, etc. Bouwplannen moeten 

vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overheid. Akkerbouwers moeten jaarlijks [10%] 

van de grond bestemmen voor tijdelijke natuur ter behoud van insecten, spuitvrije zones, wildbeheer, 

etc. Het areaal akkerbouwgrond krimpt met (10-15%). 

 

Glastuinbouwers hebben een CO2-quotum. Dit wordt jaarlijks verlaagd. Overschrijdingen worden 

extra belast. Het CO2-quotum is verhandelbaar. Tuinders die overschakelen op geothermie kunnen 

hun CO2-quotum verkopen en daarmee een deel van de investeringskosten dekken. Ondernemers die 

hun bedrijf gevestigd hebben in gebieden waar geen geothermie of restwarmte aanwezig is, worden 

gedwongen om versneld hun bedrijf af te bouwen doordat aardgas als energiebron verdwijnt. 

Bepaalde energie-intensieve teelten worden verboden, ook op basis van restwarmte. 

 

Voor de plantaardige sectoren is registratie van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen 

verplicht. Gewasbeschermingsstrategie wordt jaarlijks vooraf vastgesteld en goedgekeurd door de 

overheid op basis van het teeltplan met een geïntegreerde teeltstrategie. Afwijkingen op het 

voorgestelde plan zijn niet toegestaan. 

 

De sector is strak gereguleerd en verliest concurrentiekracht op markten buiten Nederland vanwege 

achterblijvende schaalgrootte en andere beperkingen. De noodzaak om bedrijfsactiviteiten te 

verantwoorden is hoog. Keerzijde is dat hierdoor nieuwe verbindingen met burgers tot stand komen in 

onder andere korte ketens, die bijdragen aan het verdienmodel van de agrarisch ondernemer. De 

overheid probeert eveneens de consumptie te sturen in de richting van een gezonder en duurzamer 

dieet met vet- en suikeraccijnzen. Consumenten gaan bewuster consumeren en zijn meer bezig met de 

herkomst, productiewijze en voetafdruk van het voedsel. 
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2.3 Scenario 3: corporate farming 

 

 
 Productiefunctie agrarische sectoren staat voorop 

 Overheid zet in op maatwerk op bedrijfsniveau 

 

In dit scenario zien we schaalvergroting versnellen. De gemiddelde bedrijfsgrootte [verdriedubbelt] 

tot 2030. De aanjager achter deze schaalvergroting is de economische drijver van efficiëntie en de 

faciliterende rol van de overheid door het scheppen van doelen. Deze doelen stimuleren bij veel 

ondernemers innovatie en vernieuwing waardoor nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan die leunen op 

schaalvoordelen, kennis, technologie en managementvaardigheden. 

 

De veehouderij krimpt maximaal [5%] in 2030. Quota voor fosfaat en dierrechten verdwijnen. 

Hiervoor in de plaats komt er een uitgebreid meetsysteem. Elke ondernemer heeft per [5] hectare een 

meetpunt voor nitraat in grond- en oppervlaktewater. Uitstoot van ammoniak wordt per bedrijf 

gemeten/gemodelleerd op basis van dagelijks aanwezige dieren, temperatuur, wind, stalsysteem, etc. 

Per bedrijf worden doelwaardes voor nitraat en ammoniak bepaald, afhankelijk van ligging ten 

opzichte van Natura 2000 gebied, grondsoort, waterpeil, etc. Schaalvergroting krijgt een extra impuls, 

omdat alleen grotere bedrijven zich de investeringen in technologie kunnen veroorloven, ondanks 

50% subsidie door overheid. Een [kwart] van Nederland wordt aangewezen als Zone B-gebied (land- 

en tuinbouw met beperkingen). Het areaal grasland krimpt met (5%) tot 2030 in lijn met de afgelopen 

jaren. 

 

Akkerbouwers krijgen met dezelfde meetsystematiek te maken voor nitraat in grond- en 

oppervlaktewater. Daarnaast moet hun score op de Open Bodemindex (OBI) aan een minimumniveau 

voldoen. De OBI wordt eveneens gebruikt om koolstofvastlegging in de bodem te bepalen, waar 

vergoedingen aan worden gekoppeld. Het areaal akkerbouwgrond krimpt met (5%). 

 

Glastuinbouwers hebben een CO2-quotum. Dit wordt jaarlijks verlaagd en is verhandelbaar. Het 

gebruik van geothermie of restwarmte is de basis in de warmtevoorziening van 

glastuinbouwbedrijven. Energie-intensieve teelten verplaatsen naar concentratiegebieden met 

voldoende warmtebronnen. Alleen koude teelten maken nog beperkt gebruik van de traditionele 

warmteketel. De structuur van de bedrijven is een hybride structuur. Er ontstaan veel 

samenwerkingsverbanden om synergievoordelen te realiseren. Hybride organisatievormen door fusies 

of coöperaties zijn gemeengoed. Tuinders die overschakelen op geothermie kunnen hun CO2-quotum 

verkopen en daarmee een deel van de investeringskosten dekken. 

 

De plantaardige teelten gaan uit van een geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie. Naast registratie 

van de milieulast van de ingezette gewasbeschermingsmiddelen is er de mogelijkheid om te salderen 

tussen teelten. Bedrijven werken binnen de kaders van een Planet Proof teeltsysteem. Ondernemers 

zijn binnen de kaders vrij om keuzes te maken. Duurzame bedrijven hebben de meeste 

beslissingsvrijheid.  
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In dit scenario is de boer-burger connectie min of meer gelijk aan die van vandaag. De 

grootschaligheid en moderniteit van de bedrijven maakt dat er op een andere manier verbinding wordt 

gemaakt. De bedrijfsopzet is dusdanig dat het lang niet altijd meer wenselijk is om consumenten tot 

de bedrijven toe te laten. Voedselveiligheid, hygiëne-eisen en de sterke robotisering laten dit vanwege 

veiligheidsredenen niet meer toe. Contacten vinden online plaats. Door de grote nadruk op data, 

digitalisering en automatisering wordt de sector meer en meer gezien als een innovatieve, 

professionele geïndustrialiseerde sector die medewerkers zoekt die in dit plaatje passen. Data en 

digital fit is het nieuwe credo om binnen deze bedrijven aan de slag te kunnen gaan. 

 

De prijsvorming vindt plaats zoals we vandaag de dag gewend zijn, op de open (mondiale) 

marktplaats. De koppeling tussen teelt/productiebedrijf en afnemer zal meer en meer vast worden. In 

deze modellen is het logisch dat er vaste prijzen worden afgesproken om afzetrisico en inkooprisico’s 

te verminderen. 

2.4 Scenario 4: opschaling en nieuwe bedrijfsmodellen 

 

 
 Productiefunctie agrarische sector ondergeschikt aan andere doelen 

 Overheid zet in op maatwerk op bedrijfsniveau 

 

In dit scenario vindt er een tweedeling plaats in de bedrijfstypologieën. Enerzijds grootschalige 

bedrijven en anderzijds een compleet nieuw bedrijfsmodel met nieuwe verdienmodellen onder andere 

ingevuld door startups die niet vanuit de sector komen. De nieuwe bedrijfsmodellen maken gebruik 

van het nieuwe kader dat de overheid heeft geschapen voor verdiensten uit bijdragen aan onder 

andere klimaat-, biodiversiteits-, landschaps-, waterhuishoudingsdoelen. 

 

Nederlandse overheid zet in op herstel van biodiversiteit op het niveau van [1970] en klimaatneutraal 

maken van de economie in 2040. De land- en tuinbouw zal daarvoor moeten krimpen, zodat andere 

economische sectoren met een relatief lagere milieuvoetafdruk per euro toegevoegde waarde kunnen 

groeien. Er komt een beloningsstelsel voor het realiseren van doelen met betrekking tot het  klimaat 

(o.a. koolstofopslag in de bodem, bosbouw) en biodiversiteit (afrekenen op soortenrijkdom, 

nauurwaarden en landschapselementen, bodemleven, etc). Ondernemers kunnen zelf kiezen welke 

bijdrage ze willen leveren aan deze doelen. 

 

De veehouderij krimpt met (5-25%) in 2030. Quota voor fosfaat en dierrechten verdwijnen. Hiervoor 

in de plaats komt er een uitgebreid meetsysteem. Elke ondernemer heeft per [5] hectare een meetpunt 

voor nitraat in grond- en oppervlaktewater. Uitstoot van ammoniak wordt per bedrijf 

gemeten/gemodelleerd op basis van dagelijks aanwezige dieren, temperatuur, wind, stalsysteem, etc. 

Per bedrijf worden doelwaardes voor nitraat en ammoniak bepaald, afhankelijk van ligging ten 

opzichte van Natura 2000 gebied, grondsoort, waterpeil, etc. Deze doelen zijn aanzienlijk ambitieuzer 

dan in scenario 3. Schaalvergroting krijgt extra impuls, omdat alleen grotere bedrijven zich de 

investeringen in technologie kunnen veroorloven, ondanks 50% subsidie door overheid. Het areaal 

grasland krimpt met (10-15%). Een deel wordt omzet in bos. Veengronden zullen deels extensiever 
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worden beheerd als gevolg van waterpeilverhoging en worden deels onttrokken aan de landbouw ten 

behoeve van vorming van broekbossen en moerassen. 

 

Akkerbouwers krijgen met dezelfde meetsystematiek te maken voor nitraat in grond- en 

oppervlaktewater. Daarnaast moet hun score op de Open Bodemindex (OBI) aan een minimumniveau 

voldoen. De OBI wordt eveneens gebruikt om koolstofvastlegging in de bodem te bepalen, waar 

vergoedingen aan worden gekoppeld. Het areaal akkerbouwgrond krimpt met (10-15%). 

Glastuinbouwers hebben een CO2-quotum. Dit wordt jaarlijks met 5% verlaagd en op nul gesteld in 

2040. Dit quotum is verhandelbaar. Glastuinbouw vindt alleen nog plaats in de regio’s die rijk zijn 

aan geothermie of restwarmtebronnen. Veel bedrijven zijn in staat om geoogste warmte te verwaarden 

naar nabijgelegen woonwijken, kantoren of andere tuinbouwondernemingen. Tuinders die 

overschakelen op geothermie kunnen hun CO2-quotum verkopen en daarmee een deel van de 

investeringskosten dekken. 

 

De plantaardige teelten gaan uit van een geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie. Naast registratie 

van de milieulast van de ingezette gewasbeschermingsmiddelen is er geen salderingsmogelijkheid 

tussen teelten. Bedrijven werken binnen de kaders van een Planet Proof teeltsysteem. Deze kaders 

worden jaarlijks ambitieuzer. Ondernemers hebben minimale keuzevrijheid en werken met vooraf 

vastgestelde gewasbeschermingsplannen. 

 

De consument heeft een nauwere relatie met bedrijven in de sector. Vooral de relatie met de nieuwe 

ondernemers is sterk. Agritoerisme, dagrecreatie, veldbezoeken, vlindertochten en producten direct 

van de boer of via korte ketens zijn triggers die consumenten direct binden aan de nieuwe 

ondernemers. Extra betalen voor deze diensten wordt als logisch gezien. 

 

De nauwe relatie tussen agrarisch ondernemer en maatschappij maakt dat een (overheids)vergoeding 

voor de groene diensten als logisch wordt gezien. Groene prestaties op het gebied van biodiversiteit, 

milieuvoetafdruk, klimaatdoelen, bodemgesteldheid, waterbeheer en dierenwelzijn zijn een 

basiscomponent van de winst en verliesrekening. De nieuwe ondernemers zijn in staat om [40%] van 

het inkomen te genereren uit groene diensten, voor de overige bedrijven zal dit maximaal [10%] 

bedragen. Deze inkomsten komen van de overheid en uit de markt. 




