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1 Samenvatting 

Met dit Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën willen AVEBE, ANOG, LTO Noord en de Agenda 

voor de Veenkoloniën bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een vitale sector is en 

blijft. Op basis van de bestaande dynamiek en de vernieuwingskracht in de Veenkoloniën willen zij op 

weg naar 2020 het gebied verder ontwikkelen tot een bio based economy. Daardoor zullen duurzaam-

heidsaspecten zoals inkomen, leefbaarheid en milieu goed in balans zijn en is er geen extra overheids-

ondersteuning meer nodig. 

Agrifirm, ANV Drenthe, COSUN, KANON (Kenniscentrum Agro Noord Oost Nederland), Kenniswerkplaats 

Veenkoloniën en Kiemkracht hebben aangegeven het programma te onderschrijven en op onderdelen 

te willen meewerken aan de realisering van de gestelde doelen.  

Om bovenstaande doelstelling voor 2020 te realiseren, moet er op verschillende deelgebieden nog een 

grote slag gemaakt worden. Daarvoor zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:  

 Rendement: 

In 2020 is de gemiddelde opbrengst van de hoofdgewassen aanzienlijk gestegen. Hierbij is een 15-

15-10 doelstelling richtinggevend: 15 ton zetmeel, 15 ton suiker en 10 ton graan per hectare. 

 Inkomen: 

In 2020 komt een kwart van het ondernemersinkomen uit de levering van groene grondstoffen voor 

nieuwe toepassingen op het gebied van voeding, farma en/of chemie. De industrie keert aan de te-

lers een concurrerende prijs voor zetmeelaardappelen en suikerbieten uit, zodat deze teelten een 

solide basis vormen voor het gebied.  

 Gebruik van energie en minerale grondstoffen: 

In 2020 wordt een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in de Veenkoloniën lokaal en 

groen geproduceerd. De deelnemende partijen streven vooralsnog naar 20%. De landbouw heeft 

op gebiedsniveau de mineralenkringlopen gesloten. Hiermee wordt een forse reductie van de CO2 

uitstoot behaald.  

 Vergroening: 

In 2020 heeft 5% van de oppervlakte die op dit ogenblik door de landbouw wordt beheerd, een (ne-

ven) functie op het gebied van vergroening (minimaal 5.000 hectare). Dit vooruitlopend op de be-

sluitvorming over de nieuwe GLB-eisen.  

 Kennis & Innovatie: 

Ingezet wordt op de doorontwikkeling van KANON tot een professioneel en innovatief "Kennisnet-

werk Veenkoloniën". De Kenniswerkplaats Veenkoloniën draagt hieraan bij. Het vernieuwde Ken-

nisnetwerk richt zich de komende jaren vooral ook op het versterken van het agrarisch onderne-

merschap in het gebied.  

Partijen verbinden zich aan deze doelen en spreken de bereidheid uit om in de periode 2012-2020, op 

basis van intensieve en coöperatieve samenwerking en met inzet van de hen ten dienste staande mid-

delen, tot uitvoering van dit programma te komen. 
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2 Aanleiding en achtergrond 

In de Veenkoloniën zijn landbouw en industrie van oudsher met elkaar verweven. Mede daardoor bie-

den de Veenkoloniën op dit ogenblik volop mogelijkheden voor zowel de productie als de verwerking 

en vermarkting van basisproducten als zetmeel, suiker, granen en zuivel. Samen met de aanwezige ex-

pertise over het tot een grotere waarde brengen van het hoofdproduct en het beter benutten van de 

reststromen, levert dat een uitstekende uitgangspositie op voor een verdere ontwikkeling in de richting 

van een bio based economy: een economie die niet meer afhankelijk is van aardolie, maar die geba-

seerd is op organische grondstoffen. De keuze om het bio based principe als uitgangspunt te nemen bij 

de verdere ontwikkeling van het veenkoloniale agro-industriële complex past volledig in de doelstellin-

gen van het Europees beleid (Europa 2020) en in het nationale topsectorenbeleid voor Agro & Food, 

Chemie en Energie. De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat 

naar verwachting in 2014 van kracht wordt, zorgen wel voor tijdsdruk. Als we deze volgende stap naar 

innovatie en duurzaamheid willen zetten, moeten we dat nú doen. Daarom is het Innovatieprogramma 

Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld. 

 

Dit programma is opgezet vanuit de opgave om een transitie in de landbouw te bewerkstelligen op ba-

sis van bestaande dynamiek en de innovatiekracht van het gebied. Dit moet leiden tot een economisch 

vitale landbouw die -net als andere gebieden- per 2020 (uiteraard binnen het dan reguliere landbouw-

beleid) zonder extra overheidsondersteuning toe kan. De opgave maakt deel uit van een groter streven 

naar duurzaamheid, waarin alle aspecten van de drieluik people-planet-profit worden bediend. 

 

Met dit Innovatieprogramma komen de agro-partners in de Veenkoloniën met een gezamenlijk plan om 

de landbouw in de Veenkoloniën te stimuleren om uiteindelijk zonder extra overheidssteun toe te kun-

nen. De partijen zien als nooit tevoren het belang hiervan. Daarom verbinden ze zich aan de in dit plan 

gestelde doelen en spreken daarmee tegelijkertijd de bereidheid uit om in de periode 2012-2020 hierop 

intensief en coöperatief samen te werken.  

 

Als basis voor dit programma geldt het Adviesrapport ‘Perspectieven door Kracht’. Dit rapport is opge-

steld door de Commissie Landbouw Veenkoloniën op verzoek van de Stuurgroep Agenda voor de Veen-

koloniën. 
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3 Doelstelling & Randvoorwaarden  

De doelstelling voor 2020 is dat de landbouw in de Veenkoloniën een vitale sector is en blijft. Met de 

bestaande dynamiek en de vernieuwingskracht in de Veenkoloniën als uitgangspunt heeft het gebied 

een omslag gemaakt naar een bio based economy. Mede daardoor zijn de duurzaamheidsaspecten 

(inkomen, leefbaarheid en milieu) goed in balans en is er geen extra overheidsondersteuning meer no-

dig.  

Om deze doelstelling te realiseren zetten partijen in op ontwikkeling en uitvoering van projecten. Hier-

voor gelden wel een aantal randvoorwaarden waarvoor medewerking van diverse overheden nodig is. 

Dit zijn:  

- Inzetten op een geleidelijke, bolle afbouw van de inkomenstoeslagen gedurende de nieuwe GLB-

periode 2014-2020 (zie figuur 1). 

- Faciliteren van de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 met 

inzet op een drietal thema’s: ketenversterking, verduurzaming en kennis/innovatie.  

- Faciliteren van de uitvoering van innovatieve projecten, door partijen gebruik te laten maken van 

de afgeroomde inkomenssteun (huidige modulatie 10% + 1% extra voor 2012) die in het verleden 

door de landbouw in de Veenkoloniën is opgebouwd. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 

10 miljoen euro per jaar.  

- Opnemen van een evaluatiemoment eind 2013 in het programma, waarbij de nieuwe GLB-periode 

alsmede de mogelijke verduurzamingsmaatregelen worden afgewogen en waarbij afspraken wor-

den gemaakt over de eventuele inzet van 1ste pijler gelden die vanwege de invoering van een flat ra-

te herverdeeld worden, zie onderstaande tabel 1.  

 

Figuur 1: schematische weergave van agrarische inkomensontwikkeling in de Veenkoloniën 
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Tabel 1: Overzicht opgebouwde ontkoppelde GLB-middelen in de Veenkoloniën (per oorsprongsgewas) 

 

Groningse 

Veenkoloniën  

(x 1000 ha) 

Drentse 

Veenkoloniën 

(x 1000 ha)  

Toeslagen 

Veenkoloniën  

(euro/ha) 

Inkomenssteun  

1ste pijler Veenkoloniën  

(mln. euro) 

Zetmeelaardappelen 16,6 26,3 1325 57 

Suikerbieten 6,6 10,6 1000 17 

Graan (vnl. Tarwe) 25,0 16,3 300 12 

Snijmaïs 8 15 450 11 

Overig* 2 2     ** 750 3 

Totaal 58,2 70,2  100 

*   blijvend grasland, mestkalveren, enz. 

** bandbreedte 500-1000 euro/ha.  
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4 Kansen en doelen per thema 

4.1 Ketenversterking 

Waardevermeerdering bij verwerkende industrie 

De landbouw in de Veenkoloniën speelt een belangrijke rol als producent van grondstoffen voor huma-

ne voeding en veevoer. Bovendien kan ze als leverancier van groene grondstoffen een regionale sleutel-

rol gaan vervullen binnen een bio-based economy. We staan echter nog maar aan het begin van dit 

proces, dat niet alleen inspanningen vraagt van de landbouw, maar ook van andere sectoren, zoals de 

chemie. De aanwezigheid van (coöperatieve) verwerkende en toeleverende industrieën, in het verleden 

al een kernkwaliteit van het gebied, bezorgt de Veenkoloniën op dit ogenblik een sterke uitgangspositie 

in de transitie naar een bio based economy. Voor de ontwikkeling van de economie van de Veenkoloni-

ën is het noodzakelijk, dat agro-industriële clusters in de Veenkoloniën zich verder kunnen ontwikkelen 

en dat logistieke voordelen worden uitgebuit. Hiervoor zullen de huidige bedrijven op agro-industriële 

bedrijventerreinen (nog) meer samen kunnen werken, zodat hoofd- en bijproducten tot maximale 

waarde worden gebracht. Deze samenwerking kan verder uitgebouwd worden door de vestiging van 

nieuwe bedrijven en activiteiten. Ondernemers moeten hierbij de hoofdrol vervullen, terwijl overheden 

en koepelorganisaties waar mogelijk ondersteuning moeten bieden, bijvoorbeeld door het faciliteren 

van het proces en het wegnemen van belemmeringen. Het gebied zou daarbij uitermate geschikt zijn 

als pilotgebied voor een regellichte zone. 

 

Waardevermeerdering op het primaire bedrijf 

De primaire bedrijven in de Veenkoloniën hebben geen directe invloed op de valorisatie van de geteel-

de producten door de verwerkende sector. Wel vormen ze de eerste schakel in de keten door levering 

van voldoende groene grondstoffen van goede kwaliteit. Het verhogen van fysieke opbrengsten van de 

bestaande teelten is voor primaire bedrijven van groot belang voor het verhogen van de saldi per hec-

tare, waarbij een aantrekkelijke kostprijs kan worden gerealiseerd. Hierdoor blijven de hoofdgewassen 

zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan aantrekkelijk voor de telers en kan de verwerkende indus-

trie rekenen op een stabiele grondstofvoorziening. De bestaande grote industrieën worden daardoor in 

staat gesteld om hun rol van economische drager ook in de toekomst te blijven vervullen. Een gezamen-

lijke actie, vergelijkbaar met het voormalige Agrobiokon-programma, is geschikt om de teeltopbreng-

sten verder te optimaliseren. Het PPS plan ‘Duurzame versterking opbrengstvermogen Veenkoloniën’ is 

hierbij een belangrijk element en verdient ondersteuning; dit project willen wij door een gezamenlijke 

aanpak versterken en waar mogelijk versneld uitvoeren. 

 

Doelen  

In 2020 is het saldo - afhankelijk van de teelt - toegenomen met 300 tot 1000 euro per hectare om het 

verschil tussen huidige toeslagrechten en de voorgestelde basispremie te compenseren. Dit betekent 

dat: 

- In 2020 de gemiddelde opbrengst van de hoofdgewassen aanzienlijk gestegen is. Hierbij is een 15-

15-10 doelstelling richtinggevend: 15 ton zetmeel, 15 ton suiker en 10 ton graan per hectare.  Dit 

komt neer op een opbrengstverhoging van 50% voor zetmeelaardappelen (van 10 naar 15 ton zet-

meel per hectare), suikerbieten (van 10 suiker per hectare naar 15 ton suiker per hectare) en graan 

(van 6,5 naar 10 ton graan per hectare) 

- In 2020 een kwart van het ondernemersinkomen komt uit de levering van groene grondstoffen 

voor nieuwe toepassingen op het gebied van voeding, farma en/of chemie. De industrie keert aan 

de telers een concurrerende prijs voor zetmeelaardappelen en suikerbieten uit, zodat deze teelten 

een solide basis vormen voor het gebied. 

 

Leading partners: AVEBE, Cosun, Agrifirm en LTO Noord.  
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4.2 Verduurzaming 

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vragen om een verduurzaming en 

vergroening van de landbouw. Voor de Veenkoloniën is het van belang deze te laten aansluiten bij de 

gestelde doelen voor het thema ketenversterking en passen bij de ontwikkeling (schaalvergroting, ver-

nieuwing) van landbouwbedrijven in het gebied. De uitdaging ligt dan in het zoeken naar maatregelen 

op het gebied van natuur, milieu en biodiversiteit, die aansluiten bij de huidige landbouwstructuur van 

de Veenkoloniën en passen bij het huidige teeltplan. Hoewel individuele keuzevrijheid voor de boer bij 

de invulling voorop staat, is het wel van belang om te kijken of er voordelen zijn te behalen door de 

verduurzamingmaatregelen op Veenkoloniale schaal te organiseren. We willen verduurzaming vormge-

ven door een pakket aan maatregelen, dat past bij de doelen en de ambities van het bedrijf c.q. de on-

dernemer. Aansluiting kan worden gezocht bij initiatieven die al in de regio zijn opgestart door ANOG, 

ANV Drenthe en LTO Noord. Voor verhoging van de biodiversiteit zien wij ook kansen door introductie 

van nieuwe teelten zoals: eiwitgewassen (lupine, erwt, boon, soja) of vezelgewassen (hennep, vlas, 

miscanthus). 

 

Doel 

In 2020 zijn er maatregelen ingevoerd die aansluiten bij de vergroeningseisen van het GLB en die bij-

dragen aan een verduurzaming van de landbouw in de Veenkoloniën. Deze maatregelen dragen bij aan 

de doelen gesteld onder het thema Ketenversterking en hebben tevens een positieve uitwerking op de 

leefbaarheid in de Veenkoloniën. Dit gaan we realiseren door:  

- In 2020 een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in de Veenkoloniën lokaal en groen te 

produceren. De deelnemende partijen streven vooralsnog naar 20%. De landbouw heeft op ge-

biedsniveau de mineralenkringlopen gesloten. Hiermee wordt een forse reductie van de CO2 uit-

stoot behaald.  

- In 2020 5% van het huidige landbouwareaal een (neven) functie op het gebied van vergroening 

(minimaal 5.000 hectare) te hebben gegeven. Dit vooruitlopend op de besluitvorming over de 

nieuwe GLB-eisen.  

 

Leading partners: ANOG, ANV Drenthe, Kiemkracht en LTO Noord.  

 

4.3 Kennis en innovatie 

De uitdagingen waar de veenkoloniale landbouw voor staat en die in de voorgaande thema's zijn uitge-

werkt, vereisen ondersteuning van een professioneel kennisnetwerk. De communicatie tussen land-

bouwkundig onderzoek (zowel technisch als bedrijfseconomisch) en de agrarische ondernemers moet 

tweerichtingsverkeer zijn en via korte lijnen plaatsvinden. Bestaande samenwerkingsvormen als KANON 

en de Kenniswerkplaats Veenkoloniën kunnen uitstekend worden benut om hier nieuwe impulsen aan 

te geven. Daarbij moet beter gebruik gemaakt worden van de kennis en kunde van de ‘groene’ kennis-

instellingen zoals Van Hall-Larenstein en de AOC’s en het bedrijfsleven. 

 

Doel 

Om de doelen van de thema’s Ketenversterking en Verduurzaming te ondersteunen wordt ingezet op 

de doorontwikkeling van KANON tot een professioneel "Kennisnetwerk Veenkoloniën". De Kenniswerk-

plaats Veenkoloniën draagt hieraan bij. Naast ondersteuning van de thema’s Ketenversterking en Ver-

duurzaming zal dit Kennisnetwerk zich richten op versterken van het agrarisch ondernemerschap in het 

gebied.  

 

Leading partners: KANON, Kenniswerkplaats Veenkoloniën, WUR-PPO.  
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5 Organisatie 

Onder de vlag van de Agenda voor de Veenkoloniën berust de regie op de uitvoering en verdere ont-

wikkeling van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën bij de Commissie Landbouw Veenko-

loniën. In deze commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de gebiedspartners zoals die tot dus-

verre bij de voorbereiding van het Innovatieprogramma zijn betrokken: AVEBE, LTO-Noord, ANOG, het 

Kennisnetwerk Veenkolonien (KANON in relatie met onderwijs) en de Stuurgroep Agenda voor de 

Veenkoloniën; de commissie staat onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter (prof. R. Rab-

binge). De ondersteuning voor uitvoering van het programma wordt verzorgd door het programmabu-

reau Agenda Veenkoloniën in samenwerking met medewerkers van de deelnemende partijen. De pro-

vincie Groningen zal namens de Agenda voor de Veenkoloniën optreden als penvoerder/betaalorgaan. 

 

Deze afspraken gelden voorlopig tot 1 januari 2014. Afhankelijk van de vraag, of de samenwerking in 

het kader van de Agenda voor de Veenkoloniën na deze datum al dan niet wordt voortgezet, zullen de 

afspraken opnieuw worden bezien.  
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