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Hiervoor hebben we wel duidelijke doelen en 
integrale en flexibele instrumenten nodig





Noord-Nederland wil voorrang voor stikstofmaatregelen 

Omdat:
- Reductie loopt moeizaam
- Opkoop valt tegen
Daarom snellere, effectieve maatregelen
- Financiële stimulans van 180 mln euro 

aan 4500 melkveebedrijven voor:
* water op stalvloeren
* water bij uitrijden mest en preciezer
* additieven aan veevoer
* meer weidegang
* lager eiwit in voer

Effect:
- driekwart van 4500 melkveehouders 
- 20 tot 30 procent reductie
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Benutten van belangrijke biologische processen 
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Vele innovaties voor sluiten kringloop en verdienmodellen 



Voorbeeld 2: Van veel vers gras voeren met optimale benutting van eiwit van eigen 
land (met laag ureumgehalte) naar gezondere melk met veel gras en hooi



Voorbeeld innovatie:

Gestabiliseerde vloeibare zuurstof toevoegen aan de drijfmest

BEMESTING MET PRECISIE

Water bij mesttoediening



Mineralenbalans van Nederlandse landbouw in 2020; in mln kg 
stikstof (N): MINAS-balans

Vee

Org. Mest: 

489 - 73
afvoer
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Gewas-
sen: 364
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84
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Vlees;

208
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Kunstmest 
220

Mest:
73

Org. 
Stof:
16

Stikstofoverschot: 306





Hiervoor hebben we wel duidelijke doelen en 
integrale en flexibele instrumenten nodig



Hoe alle bedrijven/innovaties integraal 
stimuleren voor minder emissies 
en beter verdienmodel ?

ASB-
doelen 

met fin. stimulans

…tig keer anders innoveren

Concrete financiële stimulans:

een stimulering van minstens € 300 euro/ 

ha/jaar onder de volgende voorwaarden: 

1. stikstofoverschot per ha daalt onder 75 

% van huidig gemiddelde van de sector;

2. koolstofopbouw door organische

stofopbouw in de bodem van minstens 0,1 

procentpunt;

3. minstens 3 % van oppervlakte van het 

bedrijf heeft extra randenbeheer en/of 

kruidenrijk grasland.
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Jaarlijkse daling van nationale stikstofoverschot in 
mln kg N  bij besteding jaarlijks 450 mln euro

MINAS 2.0 Stalaanpassingen Opkoop



ASB=MINAS 2.0: Doelenbeleid

- Generiek systeem op 
nationaal niveau

- Gebiedsgerichte normstelling 
met dit generieke systeem

- Duidelijk, integraal en flexibel 
systeem

- Effectief en efficiënt

- Snel winst voor milieu- , 
klimaat- en biodiversiteit

Blijft de boer aan het roer met 
verdienmodel

En kunnen vele bloemetjes/ 
innovaties/ bedrijven bloeien!!


