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IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta
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Volhoudbare landbouw

Onderdelen

1. Routekaart Volhoudbare Landbouw 

Zuidwestelijke Delta 2040 

2. Gebiedspilot biodiversiteitsmonitor en 

belonen voor prestaties 

3. Gebiedspilot strokenteelt. 

4. Gebiedsnetwerk en pilots voor een 

aantrekkelijk biodivers agrarisch 

landschap
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Natura 2000 (provinciaal)

Wet Ammoniak & Veehouderij 
(provinciaal – gemeentelijk)

Kader Richtlijn Water 
(waterschap)Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk)

BGM (besluit gebruik meststoffen)

Besluit landbouw 
milieubeheer

Besluit huisvesting/
maatlat Duurzame 
Melkveehouderij

NEC-richtlijn (gemeente, NH3)

GLB (vergroening)

Klimaatbeleid

Derogatie (Europees, landelijk)

Omgevingsvergunning
(>200 melkvee)

Melkveewet
(wet grondgebonden groei)

Fosfaatrechten

NB vergunning (provinciaal)

Wat komt er nu op het boerenerf af? 

???

Afrekenbare Stoffen Balans

Integraal sturen op doelen met KPI’s als nieuwe perspectief? 



- Resultaat gericht 

- Sturen integraal op doelen/resultaten 

- Kunnen toegepast worden op verschillende niveaus: bedrijf, 
regio, landelijk, internationaal.

- Maakt benchmarking en belonen bovengemiddelde / 
bovenwettelijke prestaties mogelijk 

- Vergen streefwaarden 

Wat zijn KPI’s?

Uitwerking LNV visie 
Scholten, Erisman, 
Verhoeven



KPI-K traject gestart 



Whitepaper



KPI-K traject gestart --> white paper



Het gebeurt al in Brabant



Het stapelt al in Drenthe



Van start in de Zuidwestelijke Delta

Missie: Belonen voor duurzame prestaties voor akkerbouw in de Zuidwestelijke delta

Figuur 3. Impressie van de online omgeving de ‘’Deltasprint’’

Van start met de deltasprint:
• Online platform voor 

kennisdeling
• 70 deelnemers
• Verschillende stakeholders 

vertegenwoordigd



Projectstructuur



Werkpaketten

WP1: Testen duurzaamheidsdoelen en KPI’s met akkerbouwers
Samen met een groep gemotiveerde akkerbouwers  aan de slag met de KPI’s, dataverzameling en het testen.

WP2: Werken met eenduidige bedrijfsdata uit teeltregistratiesystemen
Hierin zitten de “data-nerds” die bekijken hoe we de data over de KPI’s efficiënt kunnen verzamelen en ervoor 
zorgen dat de boer eigenaar blijft van zijn data.

WP3: Testen natuur & landschapsdoelen en KPI’s met de boer 
Hier sluiten we aan bij het registratie- en beoordelingssysteem van de collectieven.

WP 4: Bedrijfsadvies op maat
Pool van objectieve adviseurs die boeren ondersteunen hun KPI scores en duurzaamheidsdoelen te verbeteren. 
Aansluiting bij BAS register en SABE regeling.  

WP5: Ontwikkelen systeem van systeem belonen voor prestaties 
Ontwerp beloningsregeling, juridische toets, aanhaken van potentiële beloners. 

WP6: Projectorganisatie en draagvlak sleutelpartijen
Gericht op opschaling van de beloningsregeling. Aansluiten bij overheden, provincie, LNV etc.  en CEO’s “de 
beweging”. 



KPI’s testen met 30 akkerbouwers 



Startpunt = 0.2 lijst BO akkerbouw

• % Rustgewassen

• Organsiche stofbalans
• Stikstof(bodem)overschot
• Gewasbeschermingsmiddelen
• % Bodembedekking
• Carbon Footprint
• % Natuur-en landschapsbeheer (vanuit collectieven)
• Gewasdiversiteit



Gewas rotatie index
Resultaten testbedrijf Zuidwestelijke Delta

Lage index is positief/extensief
Hoge index is negatie/intensief



Koolstof influx
Op basis van gewassoort en bedekking voor 
een testbedrijf in de Zuidwestelijke Delta

Negatieve index is C inflow
Positive index is C outflow



% Bodembedekking
% jaargroen per perceel



Onze tijdlijn


