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Onderwerp 
Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) 
 
 
Geachte Staten, 
 
Op 13 mei 2016 heeft u ingestemd met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 
2 (LLTL2), het beleidskader voor deze sector voor de periode 2016 – 2019. Het afgeleide Uitvoeringsplan 
2016 - 2017 is u op 20 september 2016 aangeboden. 
Bij dezen bieden wij u ter informatie de Tussenrapportage LLTL2 aan waarin de uitvoering over de 
periode 2016 – medio 2017 is beschreven.  
 
Daarnaast ontvangt u de beleidsbrief “In Limburg verbinden we de krachten van de land- en tuinbouw 
aan de grote maatschappelijke opgaven” waarin ontwikkelingen in het agrofoodcomplex zijn beschreven 
en de accenten hieruit voor de komende periode.  
 
Met de Tussenrapportage LLTL2 en de beleidsbrief wordt tevens invulling gegeven aan de toezeggingen 
2649 (evaluatie inzake biologische boeren) en 8102 (in de uitwerking van LLTL2 in kaart brengen hoe 
biologische landbouw te stimuleren).  
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Via een separate bijlage (4) wordt tegemoet gekomen aan toezegging 8072 (alle punten zoals genoemd 
in M2313 Plusquin c.s. inzake Grenseffecten intensieve veehouderij opnemen in de Accentennotitie 
landbouw). 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
 
 
 
voorzitter 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Bijlage 1: Informerend Stuk LLTL2 
− Bijlage 2: Beleidsbrief “In Limburg verbinden we de krachten van de land- en tuinbouw aan de grote   

   maatschappelijke opgaven” inclusief bijlage De kracht van het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-
   Limburg (Buck Consultants International)  

− Bijlage 3: Tussenrapportage LLTL2 
− Bijlage 4: Grenseffecten Intensieve Veehouderij 
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Informerend stuk  
 
1. Onderwerp 
 Op 13 mei 2016 heeft u ingestemd met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en 

Tuinbouw Loont 2 (LLTL2), het beleidskader voor deze sector voor de periode 2016 – 2019. 
Het Uitvoeringsplan 2016 - 2017 is u op 20 september 2016 aangeboden. 
Bij dezen bieden wij u ter informatie de Tussenrapportage LLTL2 aan waarin de uitvoering 
over de periode 2016 – medio 2017 is beschreven.  
Verder treft u de beleidsbrief “In Limburg verbinden we de krachten van de land- en 
tuinbouw aan de grote maatschappelijke opgaven” aan (bijlage 3) waarin recente 
(maatschappelijke) ontwikkelingen in de sector worden beschreven en hieruit volgende 
accenten voor komende jaren.  
 
Met deze Tussenrapportage LLTL2 (bijlage 2) wordt tevens invulling gegeven aan de 
Toezeggingen 2649 (evaluatie inzake biologische boeren) en 8102 (in de uitwerking van 
LLTL2 in kaart brengen hoe biologische landbouw te stimuleren).  
Via een separate bijlage (4) wordt tegemoet gekomen aan toezegging 8072 (alle punten 
zoals genoemd in M2313 Plusquin c.s. inzake Grenseffecten intensieve veehouderij 
opnemen in de Accentennotitie landbouw). 
 

2. Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat 
 “Werken aan een toekomstgerichte land- en tuinbouw die in staat is invulling te geven aan 

oplossingen voor actuele vraagstukken van markt- en maatschappij” is vrij vertaald de 
betekenis van het LLTL2 motto “In 2025 is ieder bedrijf een lust voor zijn omgeving”. Een 
integrale aanpak gebaseerd op duurzaamheid, ondernemerschap en een tempo dat aansluit 
op het investeringsritme van bedrijven is de strategie voor een structurele economische 
ontwikkeling en verduurzaming.  
Het investeringsprogramma “Limburgse Land- en Tuinbouw Loont” (LLTL2) kan, met in acht 
name van de in de beleidsbrief genoemde accenten, worden voortgezet. 
 
We zien dat de land- en tuinbouw in Limburg zich goed ontwikkelt. Ondanks een gestage 
afname van het aantal bedrijven en een geringe afname van productieoppervlak, groeit de 
economische omzet. In 2016 was het agroFoodcomplex in Limburg verantwoordelijk voor een 
bijdrage aan de regionale economie van € 2,6 miljard en werken 12.100 fte in de primaire 
land- en tuinbouw en ruim 35.000 fte in het agroFoodcomplex. Daarmee blijft de land- en 
tuinbouw een belangrijke pijler van de Limburgse economie. 
 
Uit de kerncijfers over het agroFoodcompex en het advies van Buck Consultants International 
blijkt dat het Limburgs agrocomplex, als onderdeel van het Nederlandse, tot de internationale 
top behoort als het gaat om verduurzaming en vernieuwing. De gehele keten is in Limburg, of 
nabije omgeving, stevig aanwezig evenals randvoorwaardelijke factoren zoals onderwijs en 
onderzoeksmogelijkheden, infrastructuur e.d. 
De sector ontleent haar positie aan het feit dat zij er steeds weer in slaagt marktkansen en 
maatschappelijke uitdagingen te vertalen in bedrijfsvoering en conceptvernieuwing. 
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Dit biedt vertrouwen in de toekomst. Tussen de verschillende deelsectoren zijn geen 
significantie verschillen op deze deelterreinen.  
De veranderende uitdagingen betekenen dat alle ketens in Limburg met vergelijkbare 
uitdagingen worden geconfronteerd. In de beleidsbrief wordt hier verder op ingegaan 
 
Om beter te kunnen inspelen op recente ontwikkelingen en de uitvoering van LLTL2 worden in 
de beleidsbrief een viertal accenten beschreven die komende periode verder uitgewerkt 
worden namelijk de versterkte inzet op samenwerking en cross overs,  sturen op een 
maatschappelijk en ecologisch duurzame productie, bijdragen aan de klimaat en 
energietransitie en inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen. 
 
Voor al deze uitdagingen staat een zorgvuldige afweging en economisch en ecologisch 
realisme voorop. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de beleidsbrief.  
 
Met betrekking tot de uitvoering van LLTL2 zien we overall dat de programmatische voortgang 
conform verwachting verloopt en de middelenbesteding op koers ligt.  
 

3. Bevoegdheid 
 De Provincie voert een autonoom beleid op Landbouw. 

 
4. Risico’s  
 Niet van toepassing. 

 
5. Periodieke informatie/sturingsinformatie  

X Via Jaarstukken en Begroting 
 Paragraaf Projecten 
 Paragraaf Financieringen 
 Paragraaf Verbonden Partijen 
 Paragraaf Bedrijfsvoering 
X             Programmaverantwoording 

 Voortgangsrapportages Regeling Grote Projecten 
  
6. Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten 
 Het Investeringsprogramma LLTL2 zet in op de Producten 1.2.3. “Landbouw Agrofood  

Brightlands Greenport Venlo” en 3.8.3. “Landbouw” van de Programmabegroting 2017. 
 
Voor de uitvoering van LLTL2 is door Provinciale Staten op 13 mei 2016 in totaal € 20,0 mln. 
beschikbaar gesteld. Omdat POP3 een belangrijk uitvoeringsinstrument is treedt er synergie 
voordeel door de inzet van de provinciale beleidsintensiveringsmiddelen cofinanciering 
Europese middelen waardoor per saldo € 22.1 mln. beschikbaar is voor uitvoering van LLTL 2. 
De stand van zaken is als volgt: 
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De stand van zaken tot en met augustus 2017 is als volgt: 

 
 
 
Bezien vanuit middelenbesteding is het overall beeld dat per saldo nog bijna 10% van het 
beschikbare budget vrij inzetbaar is.  
Beschouwend per investeringslijn blijkt dat vooral investeringslijn 3 anders verloopt dat beoogt 
en tot aanzienlijk minder uitgaven zal leiden. Reden hiervoor is dat geen invulling wordt 
gegeven aan een financiële stoppers- of afbouwregeling.  
Het cluster bestaande uit de investeringslijnen 1, 3 en 4 beschouwen wij als ‘innovatie en 
koplopers gericht’ en dit als geheel biedt ruimte voor invulling van eerder genoemde nieuwe 
accenten. Vanuit de vrije middelen wordt een bedrag van € 250.000,- gelabeld voor 
ontwikkeling/versterking van afzetconcepten voor biologische – en streekproducten. 
 

7. Meegezonden bijlagen 
 − Bijlage 2: Beleidsbrief “In Limburg verbinden we de krachten van de land- en tuinbouw 

  aan de grote maatschappelijke opgaven” 
− Bijlage 3: Tussenrapportage LLTL2 
− Bijlage 4:  Grenseffecten Intensieve Veehouderij 
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Limburg agro voor de wereld van morgen

IN LIMBURG VERBINDEN WE DE KRACHTEN VAN DE LAND- EN 
TUINBOUW AAN DE GROTE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

De land- en tuinbouw is van wezenlijk belang voor Limburg. 
Economisch en als drager van ons landschap. Dan gaat het niet 
alleen over de primaire productie, maar ook over ketens van 
toeleverende bedrijven, producenten, voedselverwerkers en retailers, 
over het zogenaamde agrofoodcomplex. Er liggen voor het Limburgse 
agrofoodcomplex grote kansen om in de toekomst verder te 
ontwikkelen, te vernieuwen en een bepalende rol te blijven spelen in 
de Limburgse economie. Dat kan echter alleen als we ook oog 
hebben voor de grote maatschappelijke opgaven waarmee de land- 
en tuinbouwsector wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, 
het voedingsvraagstuk, de energietransitie, leefbaarheid van het 
platteland en de kwaliteit van het landschap en natuur. 

In de provincie Limburg kunnen we een bijdrage leveren aan die 
maatschappelijke opgaven omdat we beschikken over een krachtig en 
kwalitatief hoogwaardig agrofoodcomplex, waar onderzoek en 
onderwijsinstellingen allen deel van uitmaken. De hoge 
technologische standaard, de efficiëntie en het technologische en 
sociale innovatievermogen in het agrofoodcomplex kunnen bijdragen 
aan antwoorden op de verduurzamingsopgaven en aan verbetering 
van de omgevingskwaliteit. Betere samenwerking in de ketens en 
daarbuiten helpt daarbij. Dat biedt ook een perspectief op nieuwe 
verdienmodellen voor de sector. We verwachten van alle partijen in 
het agrofoodcomplex dat zij deze stap met elkaar gaan maken. 
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Zij kunnen daarbij op ondersteuning van de Provincie rekenen. 
Andersom is in de toekomst geen plek meer in het Limburgse 
agrofoodcomplex voor partijen die op hun handen blijven zitten zonder 
oog voor hun omgeving. Het eigenbelang van de primaire sector kan 
niet boven de maatschappelijke belangen gesteld worden. Voor die 
ondernemers die ervoor kiezen om de doorontwikkeling naar schoon 
en toekomstgericht niet te maken, is handhaving op 
omgevingsnormen en aanspreken op verantwoordelijkheid het devies. 

Ondernemen in het agrofoodcomplex betekent opereren in een 
dynamische markt én midden in de samenleving. De verbinding 
tussen economische kracht van de sector en de maatschappelijke 
opgaven werd in het investeringsprogramma ‘Limburgse Land- en 
Tuinbouw Loont 2’ (LLTL2) benoemd onder het motto “in 2025 is elk 
land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving”. We kunnen de 
doelen, ambities en strategie uit LLTL2 alleen samen met de sector 
verwezenlijken als we permanent oog blijven hebben voor de actuele 
ontwikkelingen. We kiezen als Provincie Limburg daarbij onze rol. 
Initiërend, aanjagend, verbindend, ondersteunend of handhavend; de 
keuzes voor de toekomst – toekomstgericht investeren, stilzitten of 
stoppen – moeten door de ondernemers in het agrofoodcomplex zelf 
worden gemaakt. Met dat in gedachten worden in deze nota vier 
accenten in het beleid aangebracht, die zich richten op de specifieke 
kansen voor de Limburgse situatie. Limburg kan op die manier een 
voorbeeld zijn waar transitie van de land- en tuinbouw op een 
verantwoorde manier vorm krijgt: Limburg agro voor de wereld van 
morgen

Gedeputeerde Staten van Limburg
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1	 DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR MAAKT ZIJN  
 BELANG VOOR DE LIMBURGSE ECONOMIE WAAR

2	TRANSITIE NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG 
 AGROFOODCOMPLEX VRAAGT OM EEN 
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Het agrofoodcomplex is van grote betekenis voor de Limburgse 
regionale economie. Het draagt voor 8% bij aan de toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid in Limburg. Dat wil zeggen dat jaarlijks in 
deze sector 2,6 miljard euro aan waarde wordt toegevoegd en dat 
daarbij ruim 35.000 mensen (fte) in Limburg hun brood verdienen 
(WUR, 2017). Dan gaat het niet alleen om de primaire productiesector, 
maar om alle schakels in de keten: uitgangsmaterialen, primaire 
productie, verwerking, toelevering, handel, zakelijke dienstverlening 
aan de keten en transport en distributie van goederen. De primaire 
land en tuinbouw levert € 723 miljoen van de € 2,6 miljard 
toegevoegde waarde en biedt 12.100 (fte) aan werk.

Agrofood in Limburg

€2,6 miljard is de toegevoegde waarde van het totale agrofoodcomplex
 dit is een stijging van 4% t.o.v. 2010
 het aandeel van de primaire sector is €723 miljoen

35.000 fte is werkzaam in het totale agrofoodcomplex
 dit staat gelijk aan 46.555 banen / 35.000 fte (BCI, 2017)
 het aandeel van de primaire sector is 16.289 banen, omgerekend 
 12.100 fte
   
8%  draagt het agrofoodcomplex bij aan de totale toegevoegde waarde en 
 werkgelegenheid in heel Limburg

3.893 bedrijven telt de land- en tuinbouwsector

95.000 ha cultuurgrond wordt benut door de land- en tuinbouwsector

- 5% geuremissies t.o.v. 2000 (Web-bvb)

- 10%  ammoniakemissies t.o.v. 2000 (Web-bvb)

+ 15%	 fijnstofemissies	t.o.v.	2000	(Web-bvb)
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Het aantal primaire land- en tuinbouwbedrijven is sinds 2000 bijna 
gehalveerd, maar door overnames en schaalvergroting blijft de 
afname van het benutte areaal cultuurgrond beperkt terwijl de 
productie stijgt door efficiencyverbetering. In de veehouderij zien we 
dat het aantal kippen en varkens al jaren licht schommelt. De 
milieubelasting door de sector is de laatste jaren afgenomen onder 
andere door managementmaatregelen, efficiënter voerverbruik en – in 
toenemende mate –modernisering en vernieuwing van stalsystemen. 
De dalende stikstof- en fosfaatproductie en de verminderde emissie 
van ammoniak en geur naar de lucht tonen aan dat de 
beleidsmaatregelen effect sorteren. Desondanks is er lokaal nog altijd 
sprake van een problematisch hoge milieubelasting, vooral door de 
emissie van fijnstof in de pluimveehouderij die toegenomen is door 
o.a. het verbod op batterijsystemen.
De daling van de milieubelasting zal naar verwachting in de toekomst 
doorzetten in het ritme van vervangingsinvesteringen, de introductie 
(en doorontwikkeling) van veelbelovende technieken en een grotere 
consumentenvraag naar duurzaam geproduceerde producten.

Nederland behoort tot de toplanden in de wereld als het gaat om de 
verschillende plantaardige en dierlijke ketens. Het agrofoodcomplex in 
Limburg (als onderdeel van het ecosysteem van Zuidoost-Nederland) 
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scoort bovengemiddeld in Nederland, wat betreft uitgangsmaterialen, 
nieuwe verdienmodellen in ketens en verduurzaming van 
productieprocessen. De aanwezigheid van voldoende grote en 
krachtige primaire- en ketenbedrijven zorgt voor een goede 
uitgangspositie aldus (Buck Consultants International 2017 (verder 
BCI genoemd)). In Noord- en Midden-Limburg is de regionaal-
economische betekenis het grootst en bevinden zich bovendien 
bedrijven die wereldwijd als koplopers gezien kunnen worden in 
efficiëntie, productiviteit, duurzaamheid en technologische 
ontwikkeling. 

Het Limburgse agrofoodcomplex heeft met Nordrhein-Westfalen 
(NRW) als buur, een groot en groeiend regionaal verzorgingsgebied. 
Deze sterk verstedelijkte en groeiende regio biedt afzetkansen voor 
het Limburgse agrofoodcomplex die nog beter benut kunnen worden, 
mede omdat bij onze oosterburen het onderwerp gezondheid en 
voeding nadrukkelijk in de belangstelling staat. Ter illustratie: 89% van 
de in NRW geïmporteerde eieren zijn afkomstig uit Nederland 
(Internationaliseringsmonitor, 2016, kwartaal 3).

Meer gegevens over karakterisering van de land- en tuinbouwsector 
zijn opgenomen in de Tussenrapportage LLTL2 (2017).
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Wereldwijd voltrekken zich ontwikkelingen en trends die invloed 
hebben op de land- en tuinbouwsector. Denk aan het voeden van de 
groeiende wereldbevolking, de transitie naar duurzame consumptie en 
productie, het aanpassen aan klimaatverandering en het beperken 
van ecologische gevolgen. Samen met marktontwikkelingen in de 
sector geven deze ontwikkelingen en trends richting aan de 
ontwikkeling van agroketens en bieden ze bovendien kansen. In 
onderstaande afbeelding is in één oogopslag de dynamiek te zien 
waarin het agrofoodcomplex zich bevindt.

Afbeelding 1 Belangrijke trends in het agrofoodcomplex
(Bron: BCI Consultants International, 2017)
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De Provincie en de sector staan voor de uitdaging om permanent de 
betekenis van de ontwikkelingen en trends te doordenken voor de 
Limburgse situatie. Waar zitten de kansen voor de sector? Waar kan 
de Provincie ondersteunen? Onderzoeksbureau BCI heeft voor het 
Limburgse agrofoodcomplex een analyse gemaakt van de betekenis 
die de trends hebben in het licht van de aard en kwaliteiten van het 
Limburgse agrofoodcomplex.

In het economisch blok zorgt de snel groeiende bevolking (vooral 
buiten de EU) voor een sterk toenemende vraag naar 
voedsel op de wereldmarkt. Tegelijkertijd neemt de 
concurrentie tussen ketens in verschillende 
werelddelen sterk toe (in onder meer melkveehouderij, 
intensieve veehouderij). Voor alle ketens geldt dat 
eisen die nu al aan de ketens in Nederland worden 
gesteld (wat betreft emissies, bestrijdingsmiddelen, 
antibiotica en welzijn van dieren) op een hoger 
(strenger) niveau liggen dan elders in de wereld en 
Europa (de zogenaamde bovenwettelijke normen). Op 
kostprijs concurreren zal steeds lastiger worden, zeker 
gezien de relatief hoge loon- , grond- en 
investeringskosten die in Nederland gelden; het 
onderscheidend vermogen zal daarmee in de kwaliteit 
van producten en de innovatie van 
productieprocessen en kwaliteitssystemen moeten 
liggen. Daarvoor geldt dat de plantaardige en dierlijke 
ketens in Nederland, en zeker ook in Zuidoost-
Nederland en (Noord- en Midden-)Limburg, een 
goede uitgangspositie hebben voor de toekomst. 
Deze goede uitgangspositie is onder meer toe te 
schrijven aan de schaalgrootte van bedrijven, de diversiteit aan 
bedrijven en de aanwezigheid van koploperbedrijven. Maakbedrijven 
in de agroketens uit deze regio zijn al ruimschoots actief op 
internationale markten en er liggen kansen om dit in de toekomst fors 
uit te breiden. Hiermee kan ingespeeld worden op de toenemende 
wereldwijde vraag naar Nederlandse kennisproducten (o.a. 
landbouwmaterialen, innovaties, hoogwaardige technologieën). 
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Innovatie en samenwerking zijn de drijvende krachten voor deze 
positie van kennisleverancier. 

Bij de technologische trends gaat het onder meer om 
ontwikkelingen rond big data en toepassing van sensoren, 
robotisering, voedselproductie ‘uit de grond’. De toekomst zal nieuwe 
stalsystemen met zich meebrengen en robotica zal een belangrijke 
ontwikkeling worden in de tuinbouw. De vernieuwingen staan in alle 
ketens nog aan het begin, maar de maakbedrijven en 

systeemleveranciers in de agroketens in Zuidoost-
Nederland kunnen hier het verschil gaan maken. 
Bovendien zullen bestaande ketenkwaliteitssystemen 
zich in alle ketens doorontwikkelen tot 
keteninformatiesystemen, met datadeling binnen de 
keten. Hierdoor kunnen processen in de keten beter 
worden afgestemd zodat (voedsel)producten beter, 
gezonder en meer vraaggericht worden 
geproduceerd. 

De ecologische footprint van alle ketens moet 
verder afnemen, onder meer omdat klanten (vooral de 
retail) hier scherper op gaan sturen. Dat betekent 
minder emissies, minder reststromen en minder 
gebruik van grondstoffen, een primaire sector die in 
een biobased economy ook voor andere toepassingen 
(dan voedsel) produceert en wellicht zelfs energie 
produceert en CO2 verbruikt. In zowel de primaire 
sector als in andere schakels van de keten in (Noord- 
en Midden-)Limburg en in het oostelijk deel van 
Noord-Brabant is een ecosysteem van koplopers 

aanwezig dat met deze uitdagingen aan de slag kan. Dat draagt niet 
alleen bij aan het economisch succes van de regio; het biedt ook de 
mogelijkheid lokale verontreiniging door agrarische ondernemingen 
sterk te verminderen. De versterkte vraag naar ‘verantwoorde 
producten’ gaat nieuwe kansen bieden voor het boeren in 
kwaliteitslandschappen (zoals Zuid-Limburg). 
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Op sociaal-cultureel vlak is sprake van 
veranderende consumenten(groepen) die 
soms kiezen voor kwaliteit, soms voor een 
betrouwbaar goedkoop product en soms voor 
een regionaal product. Via retail – maar ook 
rechtstreeks – stelt de consument steeds 
hogere eisen op het gebied van transparantie, 
voedselveiligheid en dierenwelzijn. Twijfel over 
voedselveiligheid beïnvloedt onmiddellijk de 
verkoop. Niet onbelangrijk is de groeiende 
aandacht van de consument voor de relatie 
tussen voeding en gezondheid. Dit thema is 
van oudsher minder in het Limburgse 
agrofoodcomplex aanwezig, maar biedt een 
enorme mogelijkheden door het realiseren van 
cross-overs met de hoogwaardige kennis die 
bij de Universiteit Maastricht hierover aanwezig 
is.

Binnen het politieke spectrum laten zaken als 
intercontinentale handelsverdragen en boycots 
zich lastig voorspellen. Belangrijk voor het Limburgse 
agrofoodcomplex op politiek gebied is dat er in ieder geval meer 
ruimte komt om extra kwaliteiten (footprint, gezondheid, 
landschapsbeheer) ook te vertalen in afspraken over een faire prijs 
voor de boer. Als ketens meer vraaggericht gaan produceren en 
gewerkt wordt aan het reduceren van de ecologische footprint is 
hiervoor draagvlak te vinden binnen de Europese Unie.

De demografische ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor 
gezonde voeding voor uiteenlopende bevolkingsgroepen 
(leeftijdsgroepen). De groeiende behoefte aan voedselproductie in 
stedelijke leefomgevingen wereldwijd biedt kansen voor het 
valoriseren van kennis over gecontroleerde teeltsystemen. 
Demografie gaat ook over de beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerd personeel en bedrijfsopvolging. De boer van de 
toekomst staat voor kapitaalsintensieve opgaven en kan namelijk niet 
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meer volstaan met kennis over telen en 
fokken, maar zal noodzakelijkerwijs ook over 
kennis op gebieden zoals ICT, 
risicobeheersing, marketing, ecologische 
footprint, ondernemerskracht moeten 
beschikken. De beschikbaarheid van 
voldoende ‘boeren van de toekomst’ is 
daarom een aandachtspunt voor de regio.

Concluderend kan worden gesteld dat alle 
ketens in Limburg min of meer met dezelfde 
uitdagingen worden geconfronteerd. De 
afstand tot het gewenste toekomstbeeld is 
echter niet voor alle ketens gelijk; zo zullen de 
intensieve veehouderijketens bijvoorbeeld 
extra inspanningen moeten verrichten om het 
maatschappelijk draagvlak voor hun 
activiteiten te vergroten door meer aandacht 
te besteden aan de ecologische opgaven en 
sociaal-culturele trends. Voor de gewenste 
vernieuwing van agroketens – zowel in de 

dierlijke als de plantaardige ketens – zijn in Limburg en omgeving 
voldoende toeleveranciers van machines, systemen en kennis 
aanwezig. Deze toeleveranciers opereren op dit moment vaak al 
internationaal en zien de thuisregio als bakermat voor vernieuwing, 
juist omdat ondernemers in de keten ook openstaan voor die 
vernieuwingen.

Op basis van het voorgaande kan ook worden geconcludeerd dat het 
niet zinvol is om in het beleid van overheden te kiezen voor enkele 
ketens; markten laten zich namelijk moeilijk voorspellen en binnen 
deze markten kunnen dan ook onvoorzien en snel veranderingen 
optreden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de glasgroentes, de 
pluimveeketen en de varkenshouderijketen). Inkomens en prijzen 
kennen een sterk fluctuerend karakter. De kracht van het ecosysteem 
in Nederland en in Zuidoost-Nederland zit hem nu juist in het feit dat in 
zowel goede als in slechte tijden er in alle ketens bedrijven aanwezig 
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zijn die bovengemiddelde rendementen weten te behalen; niet alleen 
omdat hun bedrijfsvoering simpelweg op orde is, maar ook omdat er 
binnen deze bedrijven voortdurende aandacht is voor vernieuwing.

Gelet op de eerder beschreven trends en de uitdagingen die hieruit 
volgen, is de voorliggende vraag hoe onze regio vanuit haar eigen 
kracht in kan spelen op deze ontwikkelingen en trends om ook in de 
toekomst haar toonaangevende positie op het gebied van agrofood te 
kunnen behouden. De regio Noord- en Midden-Limburg behoort reeds 
in een aantal plantaardige en dierlijke ketens tot de koplopers en kan 
die positie alleen maar behouden (en ook verder uitbreiden) wanneer 
aandacht geschonken wordt aan de volgende ontwikkelpunten:
1. De wereldwijd toenemende aandacht voor voedselveiligheid 

vraagt om een grotere transparantie in de keten. Dat betekent dat 
men nóg meer zal moeten investeren in ketenkwaliteitssystemen 
en het delen van data tussen verschillende schakels in ketens. 
Ook in het Limburgse agrofoodcomplex zal men daarom moeten 
inspelen op de voortgaande digitalisering; 

2. Demografische en sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
hebben gevolgen voor consumentenvoorkeuren. Om hier 
aansluiting bij te houden zal er meer aandacht geschonken 
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moeten worden aan smaak en gezondheid van voeding en aan 
voeding voor specifieke consumentengroepen en individuen 
(personalised),  maar bijvoorbeeld ook aan steeds hogere 
convenience (kant en klaar) behoeften;

3. Vanuit de ecologische opgaven – maar zeker ook  ten gevolge 
van veranderende sociaal-culturele en politieke eisen en 
voorkeuren – zal er meer aandacht moeten komen voor 
verduurzaming in alle schakels van de keten. Hierbij gaat het om 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord (grondstoffen, 
energie, water, reststromen, vervoer, enzovoorts);

4. Vanuit demografisch en technologisch oogpunt zal er voortdurend 
en toenemend aandacht geschonken moeten worden aan de 
opleiding van voldoende gekwalificeerd personeel en 
bedrijfsopvolgers op diverse niveaus (van (v)mbo tot hbo en wo) 
om in- en uitstroom in balans te houden;

5. De economische, ecologische, technologische en sociaal-culturele 
trends en ontwikkelingen vragen om vernieuwing en 
verduurzaming van ketens. Tegelijkertijd maken die trends en 
ontwikkelingen ook steeds meer cross-overs mogelijk, die de 
noodzakelijk innovatiekracht versterken. Bedrijven uit agroketens 
enerzijds en toeleveranciers van machines, systemen en kennis 
uit andere sectoren anderzijds zullen de samenwerking meer en 
meer moeten aangaan; 

6. Vanuit economisch, ecologisch en technologisch perspectief is het 
van belang om de verbindingen met andere regio’s in Zuidoost-
Nederland verder te versterken. Dit om innovatie- en 
verduurzamingskansen te benutten en te versnellen;

7. Meer in algemene zin zal de positie van Limburgse bedrijven in 
ketens versterkt moeten worden; zowel voor bedrijven in de 
primaire als in de secundaire schil en voor zowel grote bedrijven 
(grote volumes die gericht zijn op retail) als voor kleine bedrijven 
(specifieke producten voor de regionale markt). 

Deze ontwikkelpunten vragen om een provinciaal beleid dat 
technische en sociale innovaties in ketens ondersteunt én om een 
helder beleid dat eisen stelt aan de impact van ketens op de 
omgeving. 
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Het gelijktijdig stimuleren van vernieuwing en het verhogen van de lat 
voor wat betreft omgevingseffecten, zorgt ervoor dat ketens zullen 
verduurzamen in drie opzichten:
• (Maatschappelijk) duurzame ketens voor zowel consumenten als 

personeel (‘people’);
• (Ecologisch) duurzame processen en producten (‘planet’);
• (Economisch) duurzame verdienmodellen en rendement voor alle 

schakels van de keten (‘profit’).

De ambitie en investeringslijnen uit LLTL2 zijn breed opgezet en 
bieden veel ruimte om de gewenste ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw te ondersteunen. In meer of mindere mate wordt aan 
ontwikkelpunten (bijvoorbeeld rond opleidingen) invulling gegeven. 
De brede aanpak wordt voortgezet, maar de geformuleerde 
ontwikkelpunten geven wel aanleiding om in de uitvoering de 
komende 2 jaar op enkele thema’s extra accent te zetten. De 
actualiteit speelt daarbij ook een rol. Zo biedt de ontwikkeling van 
Brightlands Campus Greenport Venlo mogelijkheden om nog scherper 
in te zetten op innovatie, cross-overs, samenwerking in ketens, 
waarbij tevens invulling kan worden gegeven aan ontwikkelpunten 
rond gezonde voeding. De fipronil-affaire maakt scherp duidelijk dat 
voedselveiligheid en transparantie in de keten voortdurend aandacht 
moeten krijgen.

Daarnaast geven de maatschappelijke discussies rond ‘schone 
stallen’ en de aandacht voor duurzaamheid in het regeerakkoord 
aanleiding om extra aandacht te geven aan meer duurzame 
productiewijzen. Het regeerakkoord legt daarbij nog een bijzondere 
opdracht neer om ook de bijdrage vanuit land- en tuinbouw aan 
energie- en klimaatdoelstellingen te agenderen. 

De kwetsbaarheid van de Limburgse land- en tuinbouw is afgelopen 
jaar nog pijnlijk duidelijk gemaakt door bijvoorbeeld de vorst- en 
hagelschades. Dat maakt de urgentie om aan de slag te gaan met de 
voorgenoemde ontwikkelpunten des te groter. Door in te spelen op 
bovenstaande ontwikkelpunten kan het bestaande beleid aansluiten 
bij de hierboven beschreven uitdagingen van vandaag en van de 
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toekomst Daartoe worden vanuit de Limburgse kracht de komende 
jaren dan ook de volgende accenten gelegd in de uitvoering van het 
beleid:
• Versterken van samenwerking en cross overs;
• Sturen op een ecologisch en maatschappelijk duurzame productie;
• Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie;
• Inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen.

Deze accenten worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 
4 wordt vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de concrete acties 
die uit deze accenten volgen.
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3
VIER ACCENTEN VOOR EEN DUURZAME 

AGRO-AGENDA

1.  Versterken van samenwerking en cross overs

2.  Sturen op een maatschappelijk en ecologisch duurzame productie

3.  Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie

4.  Inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen 
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1.  Versterken van samenwerking en cross overs
De in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelpunten vragen onder andere 
om een intensivering van de samenwerking tussen bedrijven uit de 
agroketens. Daarnaast is verdergaande samenwerking nodig tussen 
deze MKB-bedrijven en toeleveranciers van machines, systemen en 
kennis uit andere sectoren. Daarom leggen we extra accent op het 
versterken van deze cross-overs (ontwikkelpunt 5) en het versterken 
van verbindingen met andere regio’s in Zuidoost-Nederland 
(ontwikkelpunt 6).

Het Limburgse agrofoodcomplex is sterk en innovatief en veel 
ondernemers in de ketens zijn bezig met vernieuwing op het gebied 
van productie, processen en samenwerking (BCI, 2017). Deze 
intrinsiek gemotiveerde mensen en ondernemers die serieus inzetten 
op innovatie, samenwerking in de keten en cross-overs benutten, 
zorgen voor beweging en ontwikkeling. Zij kunnen rekenen op 
facilitering door de Provincie. Een voorbeeld daarvan is Kipster1, een 
initiatief waarbij de kwaliteiten van verschillende partijen in het 
agrofoodcomplex slim zijn gebundeld en zo een show case is 
ontstaan voor een nieuw en integraal concept dat inspeelt op de 
economische, technologische en sociaal culturele trends. 

Kipster heeft de ambitie om het meest dier-, milieu- en mensvriendelijke boerderijconcept voor 

legkippen ter wereld te zijn. Hiertoe wordt hoogwaardige technologie toegepast om dierenwelzijn en 

duurzaamheid te bevorderen. Er wordt bij Kipster niet alleen gekeken naar de productiekant.

Emissies worden geminimaliseerd, restromen worden benut, maar ook wordt de afzet georganiseerd 

door nieuwe langjarige relaties met de retail aan te gaan. 

1     www.kipster.nl
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De regionale kracht gaat echter veel verder dan de primaire sector. 
Ook diverse Limburgse machinebouwers en systeemontwikkelaars 
hebben samen met bedrijven uit de primaire sector een internationale 
concurrentiepositie opgebouwd. Aan de technische kant gaat het dan 
om automatisering of nieuwe teelttechnieken, aan de ketenkant om 
nieuwe foodprocessing of productontwikkeling. Juist in die cross-overs 
schuilt de kracht (BCI) waarbij sociale innovatie een belangrijke impuls 
kan zijn om meerwaarde en vernieuwing te creëren.

Dinnissen Proces Technology ontwerpt onder andere voor de voedselindustrie nieuwe technologie 

en exploiteert een eigen ‘Food Design Factory’ voor levensmiddelen, een hoogwaardige test-

omgeving waar nieuwe voedingsproducten ontwikkeld kunnen worden door spelers in de keten. 

Een ander voorbeeld is Phenospex dat sensortechnologie, robotica en geavanceerde monitorings-

systemen ontwikkelt en inzet voor teeltverbetering. Hierbij wordt kennis uit de plantenkunde en 

biologie gecombineerd met technologische kennis op het terreinen als ICT en natuurkunde.

De vooruitstrevende ondernemers (de ‘koplopers’) zijn degenen die de 
toekomst van het agrofoodcomplex vorm kunnen geven. Dat vraagt 
om intensivering en vernieuwing van samenwerkingen, flexibel 
organiseren, co-creatie en slimmer werken binnen en tussen ketens. 
Deze sociale innovatie bepaalt in belangrijke mate  het 
innovatiesucces (Panteia, 2012). Voor het Limburgs agrofoodcomplex 
is dit een essentieel aandachtspunt omdat een natuurlijke trekker 
(lees multinational) ontbreekt en de innovatiekracht redelijk diffuus 
verspreid aanwezig is. Veel bedrijven die aan (met name technische) 
innovatie in ketens werken (vanuit de primaire dan wel secundaire 
‘schil’), zijn min of meer bekend. Deze bedrijven weten echter niet 
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altijd van elkaar waar men mee bezig is; slimmere samenwerking of 
inschakeling van kennispartners kan in dit opzicht leiden tot kansen 
die bijdragen aan de versterking van de koploperpositie en bovendien 
tot de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen (BCI, 2017). 

De Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) en de andere drie 
campussen in Limburg zijn van groot belang om de stap voorwaarts te 
maken: juist daar kunnen ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden door samenwerking ideeën sneller tot realisatie laten 
komen. De Brightlands Campus Greenport Venlo krijgt steeds meer 
gestalte en de focus ligt op de speerpunten gezonde voeding, future 
farming en biobased economy. 
Essentieel is dat de kennis en kunde worden vertaald naar nieuwe, 
vernieuwende en duurzame bedrijven, verdienmodellen en (korte) 
ketens die (inter-)nationaal acteren. Als onderdeel van de ‘Brightlands-
family’ staat BCGV bovendien in verbinding met de andere drie 
campussen, wat het mogelijk maakt om krachten te bundelen. Door te 
excelleren op specifieke, inhoudelijke cross-overs kunnen kansen die 
de vier campussen tezamen bieden beter worden benut.
We ondersteunen daarom de verdere ontwikkeling van Brightlands 
Campus Greenport Venlo (BCGV) tot de spin in een web van een 
groot aantal over Zuidoost-Nederland verspreide vernieuwingen. 
Daartoe gaat in de innovatieprogramma’s rondom BCGV strakker dan 
nu gestuurd worden op die speerpunten. Voor de aansluiting tussen 
onderzoek en praktijk worden faciliteiten op de Campus vanuit het 
provinciaal landbouwbeleid ondersteund en gaat het LIOF een actieve 
rol vervullen ter ondersteuning van de agrofoodsector. Extra inzet op 
de ontwikkeling van een agrofood community bevordert dat kennis en 
ervaringen binnen de agrofoodketen worden uitgewisseld en 
samenwerking tussen bedrijven in de agrofoodketen versterkt. 
De aanwezigheid van kennis- en onderwijspartijen zijn cruciaal voor 
versterking van het agrofoodcomplex en biedt het MKB-bedrijfsleven 
valorisatie kansen. Het onderwijs vervult een spilfunctie om in te 
kunnen spelen op nieuwe opgaven voor ondernemerschap, 
vakmanschap en beschikbaarheid van personeel (ontwikkelpunt 4) en 
bedrijfsopvolging. Onderwijsinnovatie en de aansluiting tussen 
bedrijfsleven en de ontwikkelingen  op de arbeidsmarkt bepalen de 
ontwikkeling van de Human Capital Agenda Agrofood.
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2.  Sturen op een maatschappelijk en ecologisch  
     duurzame productie
De in hoofdstuk 2 beschreven toenemende aandacht voor voedsel-
veiligheid vraagt om een grotere transparantie binnen ketens – en 
daarmee om verdere aandacht voor digitalisering (ontwikkelpunt 1). 
Daarnaast vragen trends op zowel demografisch als sociaal-cultureel 
gebied om aandacht voor smaak en gezondheid van voeding en 
voeding voor specifieke consumentengroepen (ontwikkelpunt 2). 
Tegelijkertijd is er op het gebied van ecologische opgaven voor de 
primaire sector sprake van een toenemende 
maatschappelijke en politieke druk (ontwikkelpunt 3). 
Het werken aan nieuwe voedingsproducten en 
ingrediënten vanuit versproducten heeft de toekomst.

Juist omdat de Limburgse agrofoodsector vooroploopt 
in innovatie en technologische ontwikkeling kan deze 
sector zich onderscheiden door een versnelling in de 
bovenstaande duurzaamheidstransities. Dankzij 
technologische ontwikkelingen is de productiviteit de 
laatste jaren gestegen, terwijl de negatieve gevolgen 
van de landbouw voor het milieu afnamen (Balans van 
de Leefomgeving, 2016). De carbon footprint van de 
Nederlandse agrofoodsector is relatief laag (Eureapa, 
2014). Desondanks zien we dat ook in Limburg de 
land- en tuinbouwsector lokaal problemen met 
bijvoorbeeld de omgevingskwaliteit veroorzaakt zoals 
blijkt uit maatschappelijke reflecties. Het is dan ook 
duidelijk dat de land- en tuinbouwsector binnen 
Limburg alleen bestaansrecht heeft als deze zich in alle opzichten 
duurzaam ontwikkelt (ecologisch, economisch en maatschappelijk).

Die verduurzaming is een opgave en kans voor alle typen bedrijven in 
de ketens, van (grootschalige) wereldspelers tot bedrijven die gericht 
zijn op de regionale markt. Er zijn al diverse voorbeelden van 
ondernemingen in Limburg die in staat zijn om met nieuwe 
verdienmodellen aan te sluiten bij de noodzakelijke 
verduurzamingsopgaven. Toepassing ketenregie en vorming van 
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gesloten foodketens om transparant, veilig en betrouwbaar te 
produceren worden steeds belangrijker om productie en afzetrisico’s 
te beheersen.  Hiermee dragen deze bedrijven tevens bij aan het 
maatschappelijk draagvlak en daarmee het imago van de sector.

Aan de vraagkant leiden de verduurzamingsopgaven naar 
verwachting ook tot veranderende consumptiepatronen. Die 
veranderingen vormen een extra drijvende kracht voor het ontwikkelen 
van nieuwe (duurzame) verdienmodellen en transparantie in de keten. 

De Provincie stimuleert deze vernieuwingen en biedt 
tegelijkertijd de noodzakelijke duidelijkheid over waar 
we met het Limburgs agrofoodcomplex naar toe 
willen en waar bedrijven aan gehouden worden. De 
discussie moet niet gaan over welke vorm van land- 
en tuinbouw duurzaam is of niet; hiervoor zal elke 
keten zijn eigen specifieke opgaven moeten 
aanpakken. De Provincie beschouwt de geldende 
normen, rechten en vergunningen voor dit moment 
als absolute basis, maar zal deze absoluut 
aanscherpen als blijkt dat dat nodig is voor het 
einddoel, namelijk de doorontwikkeling tot een 
schone sector die daadwerkelijk een lust is voor zijn 
omgeving. Dat betekent ook dat de provincie voor 
het opvullen van latente ruimte in Limburg niet langer 
een plek ziet.

Werken aan duurzaam produceren kan bijvoorbeeld 
gaan om het beperken van de emissies naar lucht, 

bodem en (grond-)water. Deze randvoorwaarden gaan we 
concretiseren en er afspraken over maken met stakeholders. 
Haalbaarheid, betaalbaarheid en een realistisch tijdsbestek vormen 
het uitganspunt bij het opstellen van deze afspraken. Toch zijn deze 
afspraken met de sector niet vrijblijvend; de primaire sector zal door 
zowel Provincie als gemeenten aangesproken worden op deze 
afspraken en doelen. Hoewel we erkennen dat deze transitie tijd kost, 
pakken we lokale problemen wel degelijk versneld aan. Zo is 
bedrijfsontwikkeling bijvoorbeeld mogelijk, mits per saldo een 
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verbetering van omgevingskwaliteit wordt gerealiseerd. Ondernemers 
die afwachten of achterblijven worden daarentegen scherp 
gecontroleerd en aangesproken op het bereiken van doelen. In dat 
licht is ook van belang dat het kabinet 200 miljoen euro reserveert in 
een fonds voor de warme sanering van varkenshouderijen in belaste 
gebieden. Om meer inzicht te krijgen in de fijnstof problematiek 
rondom de pluimveehouderij ondersteunt de Provincie onderzoek van 
de Universiteit Utrecht naar vormingsmechanismen van secundair 
fijnstof en aanwezigheid van endotoxinen in de buitenlucht in 
gebieden met veel intensieve veeteelt.

Dat laat onverlet dat er ook 
op dit moment natuurlijk al 
veel wordt geïnvesteerd in 
verduurzaming van de 
primaire sector. Met zowel 
het Rijk als met regionale 
spelers zijn we aan de slag 
om maatregelen voor 
realisatie van de doelen van 
de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) uit te werken. 
Hetzelfde geldt voor de Delta-
aanpak waterkwaliteit en 
zoetwater en het 6e 
Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 2018 - 2021 , 
die tot versnelling van de reeds ingezette verduurzaming van bodem 
en grondwater kunnen leiden. De koppeling met andere 
beleidsdoelen, zoals bijvoorbeeld Natura 2000 en daaruit 
voortvloeiend het Programma Aanpak Stikstof, hebben onze 
aandacht. Om meer dwarsverbanden en samenhang tussen deze 
verschillende invalshoeken te bereiken, wordt de actualisatie van POL 
2014 tot Omgevingsvisie 2020 opgestart in 2018  die gebaseerd wordt 
op lopende (veelal thematische) trajecten vanuit de beleidsvelden 
water, natuur, plattelandsontwikkeling, energie en klimaat, ruimte en 
economie. Daarmee wordt tevens basis gelegd voor de regionale 
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invulling van omgevingskwaliteitsdoelen waarover afspraken met het 
rijk (Ministeries van I&M en EZ) zijn gemaakt. Een integrale visie is 
daarnaast van belang om te prioriteren en keuzes te maken.

Experimenteerruimte is een belangrijk hulpmiddel om innovaties in de 
praktijk op hun merites te beoordelen. In de veehouderij kunnen 
technisch innovatieve concepten regelmatig niet de Nederlandse 
thuismarkt worden toegepast door het ontbreken van certificeringen. 
Ook in het domein van bodemverbetering zijn praktische knelpunten 
rondom wet- en regelgeving bekend die met experimenteerruimte vlot 
getrokken kunnen worden. We blijven ons inzetten bij het rijk om meer 
te mogen experimenteren en ervaringen opdoen om het praktijkinzicht 
te vergroten om zo innovaties sneller,en door meer ondernemers, toe 
te passen. 

3.  Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie
De Provincie Limburg acht het van groot belang om zijn steentje bij te 
dragen aan de klimaat- en energietransitie. Voor het agrofoodcomplex 
betekent dat, dat in aanvulling op het vorige accent nog intensiever 
aandacht geschonken wordt aan ontwikkelpunt 3 uit het voorgaande 
hoofdstuk, namelijk de toenemende aandacht voor verduurzaming 
vanuit puur ecologisch, maar zeker ook politiek en sociaal-cultureel 
oogpunt. Ook betekent het dat er gezocht zal worden naar mogelijke 
verbindingen tussen het agrofoodcomplex en opgaven op het gebied 
van energieopwekking en –opslag, die bovendien kansen bieden voor 
nieuwe verdienmodellen. Ook de mogelijkheden voor meekoppelen 
van de asbest-opgaven worden in dat licht bezien. 

Door dit accent te leggen kunnen we als Provincie Limburg bijdragen 
aan het nationaal Klimaat- en energieakkoord dat in het 
regeerakkoord 2017- 2021 wordt aangekondigd, waarvan de 
hoofdlijnen worden vastgelegd in een Klimaatwet. In dat Klimaat- en 
energieakkoord worden afspraken opgenomen voor alle sectoren, 
waaronder de land- en tuinbouw. Doel is om in 2030 een totale 
emissiereductie van 49% in 2030 te bewerkstelligen. Bij ongewijzigd 
beleid moeten de broeikasgasemissies uit de land- en tuinbouw in 
2030 (landelijk) met 3,5 Mton afnemen. Dit kan worden bereikt door 
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land slimmer te gebruiken, de methaanuitstoot te 
verminderen en bestaande kassen te gebruiken voor 
het opwekken van energie. Dit soort maatregelen 
hebben de voorkeur van het nieuwe kabinet boven 
volumebeperkende maatregelen. Inzet op reductie van 
broeikasgasemissies voor de veehouderij kan 
daarnaast ook positieve neveneffecten opleveren voor 
de reductie van andere milieuemissies en dieren welzijn. 
Dit houdt in dat de land- en tuinbouwsector niet alleen 
zelf een belang heeft om fors in te zetten op de reductie 
van broeikasgasemissies, maar dat er daarnaast ook 
kansen liggen om een bijdrage te leveren aan het 
opwekken en opslaan van energie (bijvoorbeeld via 
geothermie). Belangrijk is echter te beseffen dat de 
beschikbaarheid van middelen niet oneindig is. Daarom 
moet worden ingezet op maatregelen die niet alleen 
praktisch haalbaar zijn, maar die ook kunnen rekenen 
op maatschappelijk draagvlak. 

4.  Inzet op economisch duurzame en innovatieve  
     verdienmodellen
De positie van Limburgse bedrijven in ketens (zowel van grote als 
kleine bedrijven) moet verder worden versterkt (ontwikkelpunt 7, 
hoofdstuk 2). Het belang van de ontwikkeling van economisch 
duurzame en innovatieve verdienmodellen wordt daarom 
geaccentueerd. De concurrentie op de wereldmarkt maakt immers 
verdere modernisering van zowel agrarische bedrijven als de ketens 
waarin zij opereren noodzakelijk. Daarbij gaat het niet langer alleen 
om een lage kostprijs, maar ook om een faire prijs, een hoge kwaliteit 
een duurzaam product en risicospreiding over de hele keten. De eisen 
die de consument aan producten met een topkwaliteit stelt, zetten de 
marges van producenten onder enorme druk. Voor (vers-)producten 
met topkwaliteit moet het daarom mogelijk zijn om een hogere prijs te 
vragen in de keten of aan de consument. In dat opzicht is in het 
Regeerakkoord 2017 – 2021 nu bijvoorbeeld aangegeven dat de 
Autoriteit Consument en Markt erop gaat toezien dat boeren en 
tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke 



29

eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
duurzaamheid of dierenwelzijn. 

Daarnaast biedt het benutten van en zorgen voor de 
landschappelijke kwaliteit kansen voor nieuwe 
verdienmodellen. De kwaliteit van het landschap is – 
net als het agrofoodcomplex zelf – een motor voor de 
leefbaarheid van het platteland en de lokale economie. 
Zestig procent van het Limburgse grondoppervlak 
wordt beheerd door de land- en tuinbouwsector. 
Daardoor draagt deze sector fors bij aan de kwaliteit, 
beleving en waardering van het buitengebied voor 
(nieuwe) inwoners, recreanten en bezoekers. Ook is 
het agrarische gebied uitermate belangrijk voor het 
realiseren van de nog resterende natuuropgaven in 
Limburg. De land- en tuinbouw opereert binnen de 
grenzen die het landschap stelt. Omdat de schaal van 
de bedrijven in de primaire sector verschilt tussen 

Noord- en een deel van Midden-Limburg aan de ene kant en met 
name Zuid-Limburg aan de andere kant, bestaat er overigens verschil 
in de manier waarop de sector verweven is met het landschap en dus 
in de kansen die er liggen. Juist die verwevenheid biedt een 
uitgelezen kans om – in samenhang met toerisme en horeca – 
regionale opgaven op het gebied van natuur, landschap, cultureel 
erfgoed en water te combineren, te professionaliseren en tegelijkertijd 
nieuwe verdienmodellen in het agrofoodcomplex te verwezenlijken. 
Op die manier kan ook de relatie tussen stad en platteland verder 
versterkt worden, kan invulling worden gegeven aan uitdagingen 
vanuit sociaal-culturele optiek en kan een herkenbare  streekidentiteit 
worden ontwikkeld. Reeds ontwikkelde praktijkvoorbeelden zijn 
combinaties met toerisme en recreatie, het ontwikkelen van zorg- en 
opvangarrangementen en de ontwikkeling van groene diensten. De 
land- en tuinbouw kan en wil haar natuurlijke beheerstaak van het 
landschap prima vervullen en heeft hierin dan ook zeker een taak. 
Essentieel is echter dat ook andere partijen die het landschap 
koesteren en benutten hieraan hun bijdrage leveren en ondernemers 
stimuleren.
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4
HOE GAAN WE DAT DOEN?

1.  Versterken van samenwerking en cross overs

2.  Sturen op een maatschappelijk en ecologisch duurzame productie

3.  Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie

4.  Inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen 
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In het vorige hoofdstuk is toegelicht tot welke vier accenten de in 
hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelpunten leiden. In dit laatste hoofdstuk 
staan we stil bij de concretisering van die vier accenten. Ieder accent 
wordt daartoe uitgewerkt met concrete actiepunten.

1.  Versterken van samenwerking en cross overs
Om dit accent kracht bij te zetten, ondersteunen we allereerst de 
verdere ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo 
(BCGV) zodat deze kan doorontwikkelen tot de eerder beschreven 
‘spin in het web van vernieuwing’. In de innovatieprogramma’s rondom 
BCGV zal strakker gestuurd worden op de speerpunten en het LIOF 
krijgt, mede om de samenhang met andere sectoren in Limburg te 
versterken, een actieve rol ter ondersteuning van innoverende 
ondernemers. 
Voor de aansluiting – zowel kwalitatief als kwantitatief – tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt in het agrofoodcomplex worden partijen via 
een community-aanpak met elkaar verbonden, waarbij bedrijfsleven 
en onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en 
de Provincie een verbindende en ondersteunende rol heeft. 

Concreet leidt dit tot de volgende actiepunten voor accent 1:
• Specifieke inzet van LLTL2 middelen voor initiatieven op BCGV 

die faciliteiten bieden voor Limburgse primaire sector;
• De inzet van het LIOF ter ondersteuning van de agrofoodsector. 

Met extra menskracht wordt technische en sociale innovatie 
gestimuleerd en een agrofood community ontwikkeld; 

• De agrofood community, dat actief is in het gehele 
agrofoodcomplex zal leiden tot nieuwe verbindingen tussen 
partijen in de keten, bijdragen aan co-creatie, verduurzaming van 
productiemethoden en toepassing van nieuwe kennis bij product- 
en conceptontwikkeling maar alert zijn op aansluitingskansen bij 
nationale en europese innovatieprogramma’s;

• Het LIOF zal ook ontbrekende innovatie-instrumenten ontwikkelen 
(Limburg Agrofood) om de innovatie en valorisatie te versnellen. 
Deze instrumenten worden zodanig ontworpen dat zowel grote als 
kleinere partijen kunnen werken aan innovatie. Hiervoor is jaarlijks 
een bedrag van € 0,8 mln. beschikbaar;
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• Chemelot Ventures is recent uitgebreid met Brightlands Agrofood 
Ventures dat inzetbaar is voor ondersteuning van risicovolle 
investeringen ten behoeve van agrofood-innovaties op de BCGV. 
Hiervoor is € 17 mln. inzetbaar;

• Vanuit Brightlands Agrofood Ventures worden revolverende 
middelen ingezet;

• Inzet van LLTL2 middelen voor de uitvoering van de Human 
Capital Agenda Agrofood (HCA). 

2.  Sturen op een maatschappelijk en ecologisch 
     duurzame productie
In het licht van dit accent is het zaak om de opgaven voor de 
verschillende (schakels van de) ketens te concretiseren en de aanpak 
van deze opgaven (waar mogelijk) te versnellen. Met de veehouderij 
wordt in het kader van ‘schone stallen’ een proces opgestart waarin 
we gezamenlijk met de spelers in de sector een 
langetermijnperspectief voor emissies formuleren in combinatie met 
een transitiepad met heldere tussendoelen. De komende maanden 
concretiseren we dit door afrekenbare tussendoelen af te spreken, 
zodat de primaire sector permanent blijft werken aan verbetering.

Concreet leidt dit tot de volgende actiepunten voor accent 2:
• Voor de veehouderij (schone stallen) zijn we met de sector, 

gemeenten, experts en Natuur- en Milieufederatie Limburg in 
gesprek over de formulering van afrekenbare tussendoelen ten 
opzichte van de LLTL 2-ambitie, waarin 2025 als ‘stip op de 
horizon’ geldt. Zo kan de primaire sector permanent blijven 
werken aan verbetering. De nadruk ligt hierbij op luchtemissies.  
In het voorjaar 2018 worden Provinciale Staten hier nader over 
geïnformeerd;

• We verkennen de mogelijkheden om structureel niet-benutte 
ruimte in bestemmingen en vergunningen ‘op te schonen’. Zo 
brengen we bedrijfsvoering en omgevingsbelasting in harmonie 
met elkaar. Ook hierover worden Provinciale Staten begin 2018 
nader over geïnformeerd; 

• Via de POL-regio wordt door Provincie, gemeenten en 
stakeholders gewerkt aan een gezamenlijke agenda op ruimtelijk 
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vlak (dynamisch voorraadbeheer en schone stallen); 
• Bij de realisatie van diverse thema’s (denk aan water, energie en 

CO2-reductie) is de landbouw een belangrijke speler. Daarvoor is 
belangrijk dat de aanpak haalbaar, betaalbaar en resultaatgericht 
is. In 2018 integreert de Provincie Limburg de verschillende 
thematische strategieën tot een integrale visie duurzame 
landbouw;

• Experimenteerruimte is een belangrijk hulpmiddel om nieuwe 
inzichten in de praktijk op zijn merites te beoordelen. We zullen 
ons nadrukkelijk inzetten bij het rijk om hiervoor voldoende 
mogelijkheden te krijgen.

3.  Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie
Als provincie willen wij samen met de spelers in het agrofoodcomplex 
nader onderzoeken waar de beste kansen liggen voor de agrofood-
sector om een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energietransitie. 
Hierbij gaat het niet uitsluitend om innovatie in de primaire sector, 
maar bieden juist cross-overs met andere spelers in de keten of zelfs 
met andere domeinen (bijvoorbeeld woningbouw of industrie) 
perspectief op oplossingen en mogelijk verdienmodellen. 
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Het gaat hierbij om meer dan energiebesparing door het opwekken 
van wind- en zonne-energie. Ook toepassingen als de benutting van 
lage temperatuurwarmte uit land- en tuinbouw, energieopslag in de 
bodem, en de benutting aardwarmte kunnen een bijdrage leveren aan 
nieuwe verdienmodellen. Concreet leidt dit tot de volgende 
actiepunten voor accent 3:
• Samen met actoren onderzoeken en afspreken hoe de 

agrofoodsector kan en gaat bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen uit het verwachte Klimaat- en energieakkoord. In 
het voorjaar 2018 worden Provinciale Staten hier nader over 
geïnformeerd;

• Onderzoeken welke kansen de klimaat- en energietransitie biedt 
voor nieuwe verdienmodellen voor het agrofoodcomplex;

• Prioriteit voor projecten die op korte termijn al leiden tot ‘no-regret’ 
maatregelen en investeringen om klimaat- en 
energiedoelstellingen te verwezenlijken.

4.  Inzet op economisch duurzame en innovatieve 
verdienmodellen
Vanwege de grote waarde van agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
voor de toeristische potentie van het landschap en daarmee voor de 
lokale economie, wordt het draagvlak (en invulling) van een breed 
gedragen landschapsfonds verkend. Het landschapsfonds heeft de 
bedoeling om middelen te bundelen en te genereren voor het in stand 
houden van het landschap. Naast multifunctionaliteit van de landbouw 
speelt ook de biologische landbouw een belangrijke rol als het gaat 
om de biodiversiteit en kwaliteit van ons landschap. Provinciale Staten 
hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor stimulering daarvan. 
Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat gezonde verdienmodellen 
aan de basis moeten staan en dat we nieuwe ontwikkelingen graag 
ondersteunen. 
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Concreet leidt dit tot de volgende actiepunten voor accent 4:
• Professionalisering en vernieuwing van multifunctionele 

concepten (o.a. streekproducten) ter verbreding van de land- en 
tuinbouwpositie in met name de nationale parken en 
landschappen. Hiervoor gaan we onder andere een pilot uitvoeren 
in een gebied waarin sprake is van een complex samenspel van 
uitdagingen voor de land- en tuinbouw- en toeristische & 
recreatieondernemers  en meervoudige opgaven op het fysieke 
vlak van natuur, water en vooral landschap aanwezig zijn. Welke 
resultaat is mogelijk dat meer is dan de som der delen? 

• We verkennen de mogelijkheden voor ondersteuning bij partijen 
om te komen tot een Landschapsfonds om deze ambitie te 
realiseren en stimuleren concepten die gericht zij op nieuwe 
verdienmodellen;

• Voor de ontwikkeling en stimulering van conceptontwikkelingen 
voor de biologische landbouw is een bedrag van € 250.000,- 
uitgetrokken gelabeld aan de versterking van afzetconcepten voor 
biologische – en streekproducten.
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Samenvatting 

Vraagstelling 

Aan Buck Consultants International is door de provincie Limburg gevraagd de kracht van 

het Noord- en Midden- Limburgse agrofoodcomplex en haar ketens in beeld te brengen, 

waarbij ook de ontwikkelingen in Zuid-Limburg en in Noordoost- en Zuidoost-Brabant in de 

analyses zijn meegenomen. Het onderzoek heeft de volgende thema’s aan de orde gesteld: 

 

 Hoe zijn de ketens in het Noord- en Midden-Limburgse agrofoodcomplex samengesteld 

en wat zijn belangrijke spelers in die keten. 

 Wat is de innovatiekracht van het complex rekening houdend met trends voor de ko-

mende decennia en ontwikkelingen in omringende gebieden (Zuid-Limburg, Noord-

Brabant en buitenlandse buurregio’s). 

 Wat is het belang van de primaire sector als onderdeel van de ketens. 

 Wat betekenen de verwachte ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de Brightlands 

Campus Greenport Venlo en de te ontwikkelen agrofood-community in Limburg. 

 

Deze vier thema’s komen in onderstaande conclusies en aanbevelingen aan de orde. 

 

 

Conclusies 

Het Limburgs agrofoodcomplex is een krachtig onderdeel van de Limburgse economie, met 

een totale toegevoegde waarde van 2,6 miljard euro en 35.000 fulltime arbeidsplaatsen. 

Daarvan neemt de primaire sector een belangrijk deel voor haar rekening, namelijk een 

toegevoegde waarde van 723 miljoen, respectievelijk 12.100 fulltime arbeidsplaatsen. Maar 

een belangrijk deel van de economische betekenis ligt dus buiten de primaire sector. 

 

Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om de productiviteit en innovatiekracht van 

agroketens, zeker als het gaat om ketens die gebaseerd zijn op primaire productie. Uit de 

analyses blijkt dat in diverse ketens het Noord- en Midden-Limburgs agrocomplex boven-

gemiddeld scoort in Nederland. Dat is in internationaal perspectief een goede uitgangsposi-

tie. Dat blijkt onder meer uit het feit dat gemiddeld in deze regio meer grote en tevens 

krachtige bedrijven in de primaire sector aanwezig zijn dan elders, de aanwezigheid van 

toeleveranciers van machines, systemen en uitgangsmaterialen (die innovaties in de keten 

aanjagen) en een sterk vertegenwoordigde handel in met name versproducten. 

 

Het Noord- en Midden-Limburgs agrofoodcomplex is goed voorbereid op de trends die in de 

komende decennia internationaal op de agrofoodketens afkomen. Het proces van afname 

van het aantal bedrijven in de primaire sector gaat onveranderd door, maar cijfers laten ook 
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zien dat de toegevoegde waarde en de productiviteit in ketens nog steeds toenemen. Er 

kan dus worden gesproken van een robuust complex. De kracht ligt daarbij enerzijds in de 

variatie aan ketens, maar ook in de variatie van bedrijven buiten de primaire sector die ga-

rant staan voor vernieuwing en verduurzaming. Dat totaal maakt het Noord- en Midden-

Limburgs agrofoodcomplex robuust. Er zijn ondernemers en bedrijven aanwezig in diverse 

ketens die internationaal als koplopers in hun keten kunnen worden beschouwd. Die koplo-

pers zijn niet alleen bezig met efficiënter produceren, maar investeren ook volop om de druk 

op de omgeving te verminderen en om met nieuwe producten op de markt te komen en 

daarmee hun posities in de keten te versterken. Innovaties in alle ketens leiden tot minder 

lokale belasting van de omgeving. 

 

Het Noord- en Midden-Limburgs agrofoodcomplex maakt deel uit van een Zuidoost-

Nederlands ecosysteem (samen met Noordoost- en Zuidoost-Brabant) omdat ketens bo-

venregionaal georganiseerd zijn. In deze ruimere regio zijn alle belangrijke ketenspelers, 

die de regie over ketens voeren, aanwezig. Zuidoost-Nederland is een internationale topre-

gio als het gaat om diverse plantaardige en dierlijke ketens, waarbij de bedrijven en instel-

lingen in Noord- en Midden-Limburg hun eigen specialisaties hebben, die meer gericht zijn 

op versproducten (plantaardig en dierlijk) en minder (dan in Brabant) op foodprocessing. 

Van belang is uiteraard ook de nabijheid van de belangrijke afzetmarkt Nordrhein-

Westfalen. 

 

Op basis van de manier waarop bedrijven in de regio nu al bezig zijn om in te spelen op 

trends in de economie en samenleving (op het gebied van klimaat en milieu) kunnen hande-

lingsperspectieven worden afgeleid waar in de samenwerking tussen bedrijven in ketens, 

maar ook in samenwerking met de overheden en kennisinstellingen, nog extra accenten 

moeten worden gelegd. Daarbij gaat het onder meer om: 

 

 Transparantie in ketens vergroten in verband met voedselveiligheid en het beter inspe-

len op veranderende consumentenwensen door meer data te delen tussen schakels in 

de keten (met ondersteuning van IT tools en sensoren). 

 Meer aandacht voor smaak, gezondheid en veiligheid van voeding voor vele verschil-

lende consumentengroepen. 

 Verduurzaming van alle schakels van de keten (andere grondstoffen, duurzame ener-

gie, verwerking reststromen, duurzamer vervoer, duurzame verpakkingen, etc.). 

 Continue aandacht voor bedrijfsopvolging, opleiding van personeel en werving en huis-

vesting van (buitenlands) personeel. 

 Samenwerking binnen het ecosysteem versterken en uitbouwen zowel vanuit de keten-

kracht (binnen de ketens) als vanuit de netwerkkracht (‘met de buren’). 

 Nog meer verbindingen leggen tussen bedrijven in agroketens en bedrijven met nieuwe 

technologie uit andere sectoren (stimuleren cross overs). Dus naast technologische in-

novatie ook aandacht voor sociale innovatie. 

 Meerjarige samenwerking tussen partners in de keten om de positie in de keten richting 

retail of rechtstreeks aan consumenten te versterken zodat alle onderdelen van de ke-

ten (ook de boer) rendement behalen. 

 Verduurzaming van het agrologistiek complex in de regio, door meer data te delen (en 

dus lading te bundelen) en om meer gebruik te maken van binnenvaart en spoorver-

voer. 
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Er liggen dus voldoende opgaven voor een gezamenlijke agenda van bedrijven, kennisin-

stellingen en overheden in de regio. Er is, ondanks de goede uitgangspositie van het agro-

foodcomplex, wel degelijk sprake van urgentie om met die handelingsperspectieven aan de 

slag te gaan. De snel veranderende omgevingen (economisch, klimaat en milieu, sociaal-

cultureel en technologisch) vragen om aanvullende acties van alle partijen (bedrijven, over-

heden en kennisinstellingen) om bijvoorbeeld aan nieuwe verdienmodellen in ketens te 

werken, continue aandacht te besteden aan opleidingen en om via duurzaamheidsmaatre-

gelen het maatschappelijk draagvlak voor diverse ketens te vergroten. Bovendien zal nog 

meer dan nu door bedrijven uit diverse ketens en met bedrijven uit andere sectoren samen-

gewerkt moeten worden. 

 

 

Aanbevelingen 

De ambitie van de provincie Limburg, om de kracht van de agrofoodketens in Limburg te 

verbinden aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, land-

schap, gezondheid), sluit goed aan bij de veranderingen en innovaties die zich in de agro-

ketens afspelen. Er is op termijn geen licence to produce als er niet fors wordt geïnves-

teerd in duurzaamheid om emissies terug te dringen of om als ketens ook duurzame ener-

gie of gezondere voedingsproducten te produceren. Uit het onderzoek is echter wel geble-

ken dat veel ondernemers in de regio (uit verschillende schakels van de ketens) nog onvol-

doende weten waar andere partijen mee bezig zijn. Bovendien vragen zij ook van de over-

heden een duidelijker beleid, dat integraal wordt neergelegd bij de bedrijven. Vanuit die 

basisgedachte en het besef dat ondernemers voor innovaties en investeringen voortdurend 

keuzes moeten maken, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 

 Maak het netwerk van bedrijven en instellingen in de agrofoodketens meer inzichtelijk, 

met hun activiteiten en ambities. Dat werkt naar twee kanten: intern in de regio om el-

kaar nog beter te kunnen vinden en extern dat bedrijven en instellingen van elders beter 

kunnen aansluiten op kwaliteiten en programma’s in de regio. Dat betekent dat een 

agrofood-community in Noord- en Midden-Limburg opgezet moet worden, die ook re-

gelmatig schakelt met soortgelijke groepen elders (en in eerste instantie in Zuidoost-

Nederland). Voor de agrofood-community liggen meer dan voldoende handelingsper-

spectieven (zie conclusies). 

 

 Vanuit die community-gedachte kan de sterke propositie van diverse ketens in de regio 

ook krachtig internationaal worden gepositioneerd en gecommuniceerd. Het agro-

foodcomplex Noord- en Midden-Limburg, als onderdeel van het Zuidoost-Nederlands 

complex, is internationaal leidend als het gaat om valorisatie en toepassing van kennis 

en technologie (in de intensieve veehouderij, vollegrondteelten, glasgroente, etc.), de 

innige samenwerking tussen primaire sector en maakindustrie en de sterke posities van 

Limburgse bedrijven in de ketens (richting retail, maar soms ook in kleine ketens recht-

streeks met de consument). 

 

 

 De aanpak van het land- en tuinbouwbeleid kan door de provincie integraler worden 

ingevuld en aan de ondernemers en bedrijven in de keten worden gepresenteerd. Het is 
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verstandig om een integraal verduurzamingsbeleid land- en tuinbouw te ontwikkelen 

en dat sluit ook tijdig en goed aan bij de nieuwe opgaven met betrekking tot energie en 

klimaat. Bovendien geeft het de ketens een extra voorsprong omdat zowel grote als 

kleine bedrijven in de primaire sector en in andere schakels van de keten in Limburg al 

volop met verduurzamingsmaatregelen aan de slag zijn. 

 

 Brightlands Campus Greenport Venlo is een belangrijke aanjager van vernieuwing in 

ketens door bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, maar ook om keten-

bedrijven te stimuleren zwaar in te blijven zetten op verduurzaming van ketens én om ze 

op het spoor te zetten van echte vernieuwingen zoals nieuwe gezonde voedingspro-

ducten of het beter benutten van reststromen uit de land- en tuinbouw. De Brightlands 

Campus Greenport Venlo wordt daardoor het logische middelpunt van vernieuwingen in 

ketens, waardoor ook op de Campus zelf investeringen gaan plaatsvinden van bedrijven 

en instellingen. Maar belangrijk is ook dat ondernemers, die niet tot de koplopers beho-

ren (wat betreft vernieuwingen), door voorbeelden op de Campus en in de regio ook ge-

stimuleerd worden om mee te bewegen. Daarbij hebben zij de keuze om mee te gaan in 

innovatieve ketens(nieuwe producten of productieprocessen) of in andere verdienmo-

dellen (die meer geënt zijn op bijv. landschap, regionale producten, toerisme). Maar ze 

zullen in ieder geval moeten investeren in opleidingen (voor hen zelf en het personeel). 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Er vinden in de diverse (waarde)ketens van food- en versproducten in Limburg momenteel 

veel veranderingen plaats. Verduurzaming van ketens, meer consumentgericht produceren 

en minder schakels in de keten (onder andere door digitalisering) zijn hiervan enkele voor-

beelden. De provincie Limburg heeft aan Buck Consultants International gevraagd een ana-

lyse te maken van de concurrentiekracht van het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-

Limburg. Die analyses hebben plaatsgevonden op basis van deskresearch van nota’s, de 

analyse van statistieken en gesprekken met 12 ondernemers in de diverse (waarde)ketens. 

Een belangrijke invalshoek voor de analyses is om naar innovatiekracht in ketens te kijken 

en na te gaan waar de ketens in Limburg (inter)nationaal onderscheidend zijn. 

 

In deze notitie zijn de belangrijkste resultaten kort samengevat. Er is naast dit rapport een 

uitvoerig onderzoekdocument beschikbaar waarin analyses zijn opgenomen die de rede-

neerlijn en conclusies en aanbevelingen in deze notitie onderbouwen.  

 

De analyse van belangrijke trends, de wijze waarop ketenspelers in Noord- en Midden-

Limburg hierop inspelen en de positie van (Noord- en Midden-)Limburg ten opzichte van 

Nederland, is opgebouwd rond de volgende vier vragen die de provincie in dit onderzoek 

beantwoord zou willen zien, namelijk: 

 

1 Hoe zijn de ketens in het Noord- en Midden-Limburgse agrofoodcomplex samengesteld 

en wat zijn belangrijke spelers in die keten. 

2 Wat is de innovatiekracht van het complex rekening houdend met trends voor de ko-

mende decennia en ontwikkelingen in omringende gebieden (Zuid-Limburg, Noord-

Brabant en buitenlandse buurregio’s). 

3 Wat is het belang van de primaire sector als onderdeel van de ketens. 

4 Wat betekenen de verwachte ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de Brightlands 

Campus Greenport Venlo en de te ontwikkelen agrofood-community in Limburg. 

 

In deze notitie wordt in hoofdstuk 2 allereerst ingegaan op belangrijke trends in de agro-

foodketens en wat die trends betekenen voor bedrijven in de keten (zowel primaire sector 

als handel, verwerking en de toeleverende industrie) in Limburg. Uit de analyse van statis-

tieken en rapporten (hoofdstuk 3) kan worden afgeleid dat de uitgangspositie van Noord- en 

Midden-Limburg in diverse schakels in de keten (en met name primaire sector en ontwikke-

ling van machines en systemen voor de primaire sector) goed is. In hoofdstuk 4 wordt inge-

gaan (op basis van trends en de uitgangspositie) op de te volgen strategie die gericht is op 

‘gezonde voeding, ondersteund door moderne productiemethoden (in de primaire sector) en 

door het zoeken naar nieuwe grondstoffen. 
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Vanuit die strategie rond gezonde voeding liggen er veel kansen voor bedrijven om op be-

langrijke trends en verdienmodellen in te spelen en in hoofdstuk 5 wordt ook zichtbaar ge-

maakt dat veel bedrijven uit de regio daar volop mee bezig zijn en (inter)nationaal ook een 

sterke positie hebben verworven. 

 

Op basis van de analyses van de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden in de twee laatste 

hoofdstukken de belangrijkste conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
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Hoofdstuk 2 Belangrijke trends 

In figuur 2.1 zijn de belangrijke trends in agro en food schematisch weergegeven. In de toe-

lichting bij de figuur is kort vermeld wat die trends betekenen voor het agrofoodcomplex in 

Limburg, waarbij soms op individuele ketens wordt teruggegrepen als trends een grotere 

impact hebben op die ketens. De toelichting richt zich op de zes hoofdblokken, waarbij per 

onderdeel wordt geconcludeerd wat de kansen en risico’s zijn voor het Limburgs agrofood-

complex. Daarna worden enkele overall conclusies getrokken. 

 

Figuur 2.1 Belangrijke trends in agro en food 

 
 
Bron: Buck Consultants International 2017 

 

 

In het economisch blok gaat het enerzijds om de sterk groeiende vraag naar voedsel op 

de wereldmarkt vanwege de snel groeiende bevolking (vooral buiten de EU) en tegelijkertijd 

om de sterk toenemende concurrentie tussen ketens in verschillende werelddelen (in onder 

meer melkveehouderij, intensieve veehouderij). Daarbij is het goed om een onderscheid 

aan te brengen tussen versproducten uit de Limburgse agroketens, die overwegend op de 

Europese markt worden afgezet (vers vlees, groente en fruit) en foodproducten die (door 

verwerking of invriezen) op de wereldmarkt worden afgezet. Voor alle ketens geldt dat eisen 
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die nu al aan de ketens in Nederland worden gesteld (wat betreft emissies, bestrijdingsmid-

delen, antibiotica en welzijn van dieren) op een hoger (strenger) niveau liggen, dan elders in 

de wereld en Europa (de zogenaamde bovenwettelijke normen). Op kostprijs concurreren 

zal steeds lastiger worden, zeker bij de relatief hoge loon-, grond- en investeringskosten die 

in Nederland gelden en dus zal het onderscheidend vermogen in de kwaliteit van producten 

en de innovatie van productieprocessen en kwaliteitssystemen moeten liggen. Daarvoor 

geldt dat de plantaardige en dierlijke ketens in Nederland, en zeker ook in Zuidoost-

Nederland en (Noord- en Midden-)Limburg een goede uitgangspositie hebben voor de toe-

komst, onder meer door hun schaalgrootte, diversiteit en aanwezigheid van koploperbedrij-

ven. 

 

Inspelen op nieuwe kansen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen vraagt echter 

in toenemende mate om grotere investeringen, die vaak niet door bedrijven alleen kunnen 

worden opgebracht. Dat vraagt om fondsen en financieringsinstrumenten van overheden, 

banken en (andere) ketenpartners. Maar nieuwe verdienmodellen vragen ook om onderne-

merschap en goede netwerken (samenwerkingsverbanden) met andere bedrijven in de ke-

ten. De overheden in Zuidoost-Nederland, maar daarbinnen ook in Noord- en Midden-

Limburg, kunnen een belangrijke ondersteunende rol vervullen in het verstevigen van die 

netwerken. Het is bij het ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem van belang een goed 

evenwicht te vinden in het ondersteunen van zowel de grotere bedrijven als kleine bedrijven 

met vernieuwende concepten en technologieën. 

 

Het sociaal-cultureel onderdeel van het trendoverzicht heeft alles te maken met de veran-

derende consument, waarbij die consument in Noordwest-Europa misschien nog wel de 

meest kritische is. Zij kiest zowel voor kwaliteit als voor een betrouwbaar goedkoop product, 

maar vraagt ook steeds meer om een regionaal product, oftewel de consument bestaat niet. 

Het gaat om gedifferentieerde consumentengroepen, waarbij imago van ketens en pro-

ducten en beleving van consumenten steeds belangrijker worden. Toch kan nu al worden 

geconstateerd dat de consument (via de retail en rechtstreeks) steeds hogere en transpa-

rante garanties vraagt omtrent voedselveiligheid en dierenwelzijn, maar ook over de sa-

menstelling en gezondheid van producten. Dat vraagt om nieuwe keteninformatiesystemen 

en meer en betere communicatie (gericht op verschillende doelgroepen) via diverse media 

over producten en ontwikkelingen in ketens. Een thema dat van oudsher minder in het Ne-

derlandse en Limburgse agrofoodcomplex stevig verankerd is, maar waar een enorme po-

tentie ligt, is het thema van gezonde voeding, waarbij kansen liggen voor samenwerking 

met diverse kennisinstellingen en zeker in dit geval ook met de Universiteit van Maastricht. 

 

Over de ontwikkelingen in het technologisch vlak staan we in alle ketens vrijwel nog aan 

het begin. Big data, sensoren en robotica zullen de ketens sterk beïnvloeden. Hier kunnen 

maakbedrijven en systeemleveranciers in de agroketens in Zuidoost-Nederland echt het 

verschil gaan maken. Er zullen nieuwe stalsystemen ontwikkeld blijven worden en robotica 

zal een belangrijke ontwikkeling worden in de tuinbouw. Bovendien zullen bestaande keten-

kwaliteitssystemen zich in alle ketens door-ontwikkelen tot keteninformatiesystemen, waar 

primaire sector en andere schakels in de keten intensief data delen, waardoor processen in 

de keten beter op elkaar worden afgestemd en er daardoor data beschikbaar komen zodat 

(voedsel)producten beter, gezonder en meer vraaggericht worden geproduceerd. Maakbe-

drijven in de regio zijn al volop actief op internationale markten en er liggen ook kansen om 

hun posities stevig uit te breiden. 
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De ecologische footprint van alle ketens moet afnemen. Dat betekent minder emissies, 

minder reststromen en minder gebruik van grondstoffen. Circulaire economie en agroketens 

gaan hand in hand, denk daarbij aan de nieuwe generatie mestverwerking (waarin mest-

stoffen worden teruggewonnen) en het halen van inhoudsstoffen uit planten en reststromen. 

Ook zal in de komende jaren blijken dat het landelijk gebied en met name de agrarische 

bedrijfsgebouwen en landbouwpercelen belangrijk zijn voor het opwekken van duurzame 

energie via zon, mestvergisting en soms ook aardwarmte en wind. Daarnaast biedt het lan-

delijk gebied mogelijkheden voor de opslag van CO2. Ook hiervoor geldt dat er koplopers in 

de primaire sector en in andere schakels van de keten in de regio aanwezig zijn. Het redu-

ceren van de ecologische footprint van ketens en van individuele bedrijven wordt in de ko-

mende 10 jaar bepalend voor het succes van de ketens in de regio, want de klanten (vooral 

de retail) gaan hier scherper op sturen. Een belangrijk ander effect is dat de belasting van 

de landbouw voor de directe omgeving (op lokaal niveau) substantieel gaat afnemen. Ook 

omdat hier nieuwe verdienmodellen achter zitten; of het nu om duurzame energie gaat, een 

duurzamer consumentenproduct of omdat bedrijven landbouw combineren met andere 

economische functies (natuurbeheer, zorg, toerisme, verkoop streekproducten) via de zo-

genaamde verbrede landbouw. De versterkte vraag naar ‘verantwoorde producten’ gaat 

nieuwe kansen bieden voor boeren in kwaliteitslandschappen (zoals Zuid-Limburg). 

 

Het politieke spectrum is moeilijk te voorspellen, zeker als het gaat over de intercontinenta-

le handelsverdragen en eventuele boycots. In het Europese Unie is alleen draagvlak te ver-

krijgen als ketens meer vraaggericht gaan produceren, er aandacht is voor een faire prijs 

voor de boer en er gewerkt wordt aan het reduceren van de ecologische footprint. Dat zijn 

de beste licences to produce. Daarbij spelen de nationale en regionale overheden een be-

langrijke ondersteunde rol bij het vernieuwen en verduurzamen van ketens maar ook om 

daarnaast te werken aan betere producten (meer smaak, meer gezonde inhoudsstoffen). 

Belangrijk voor het Limburgse agrofoodcomplex is dat extra kwaliteiten (op het gebied van 

footprint, gezondheid en landschapsbeheer) ook een doorvertaling krijgt in een faire prijs 

voor de boer. 

 

De demografische ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor (gezonde) voeding voor 

uiteenlopende bevolkingsgroepen (leeftijdsgroepen), oftewel de toekomst zal leiden tot 

meer gedifferentieerde vraag. Ook kan worden geconstateerd dat er gezien de groeiende 

behoefte aan voedselproductie in grootstedelijke gebieden en ook kansen gaan ontstaan 

voor gecontroleerde teelten in die omgevingen. Daar spelen enkele bedrijven in de regio op 

in. Demografie heeft echter ook een andere kant. De beperkte groei van de regionale be-

roepsbevolking vraagt ook om extra aandacht voor bedrijfsopvolging en voldoende perso-

neel in de diverse ketens, waarbij regionaal personeel (zeker op piekmomenten) wordt aan-

gevuld met buitenlands personeel. Die extra instroom van buitenlands personeel blijft in de 

komende jaren van belang, ondanks automatisering en robotisering. Laatstgenoemde pro-

cessen moeten namelijk nog echt op gang komen, maar zetten zich wel door (zie ook on-

derdeel technologie). Die innovaties vragen ook om hoger opgeleid personeel dat vooral uit 

de regio zelf afkomstig zal moeten zijn en ook hier opgeleid moet worden. Een ondernemer 

en medewerker in agrofoodketens moet in de toekomst kennis hebben over veel verschil-

lende zaken zoals IT, marketing, ecologische footprint. Aandachtspunt voor de regio is om 

boeren en medewerkers beschikbaar te hebben die gericht zijn op de toekomst. 
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Concluderend kan worden gesteld dat alle ketens in Limburg min of meer met dezelfde 

uitdagingen worden geconfronteerd, waarbij bijvoorbeeld de intensieve veehouderijketens 

extra inspanningen moeten plegen om het maatschappelijk draagvlak te vergroten door 

meer aandacht te besteden aan de ecologische en sociaal-culturele trends. Voor vernieu-

wing van agroketens, zowel in de dierlijke als de plantaardige ketens, zijn in Limburg en 

omgeving toeleveranciers van machines, systemen, uitgangsmateriaal en kennis aanwezig. 

Deze toeleveranciers werken nu vaak al internationaal en zien de thuisregio als bakermat 

voor vernieuwing, omdat ondernemers in de keten open staan voor die vernieuwingen. De 

kapitaalintensiteit van nieuwe bedrijfsconcepten maakt het voor nieuwkomers overigens 

steeds lastiger om in te stappen. 

 

Op basis van die constatering kan ook worden geconcludeerd dat het niet zinvol is om in 

het beleid van overheden te kiezen voor enkele ketens, omdat allereerst de marktomstan-

digheden snel kunnen veranderen, denk daarbij aan de glasgroentes, de pluimveeketen en 

de varkenshouderijketen. De inkomens en prijzen kennen een sterk fluctuerend karakter. 

De kracht van het ecosysteem in Nederland en in Zuidoost-Nederland is dat in goede en in 

slechte tijden er in alle ketens er bedrijven zijn die bovengemiddelde rendementen weten te 

behalen, omdat hun bedrijfsvoering op orde is en er continue aandacht is voor vernieuwing. 

 

De urgentie om te vernieuwen is niet bij alle bedrijven in de keten in voldoende mate aan-

wezig. Dat geldt in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Uit analyses van de inko-

menssituaties van met name de primaire producenten (in Limburg en Nederland) blijkt dat 

die verschillen groot zijn. Vooral ondernemers die de financiële ruimte hebben om te inves-

teren, doorgaans de grotere bedrijven, zetten ook stappen tot vernieuwing, terwijl voor vele 

middelgrote en kleinere bedrijven het niet eenvoudig is om te investeren in nieuwe bedrijfs-

processen of nieuwe producten. 

 

Kijkend naar de statistieken van de verschillende primaire productietakken dan zijn de ver-

schillen tussen Nederland en Limburg niet groot. Dat is ook logisch omdat Nederland als 

geheel tot de toplanden in de wereld behoort als het gaat om de verschillende plantaardige 

en dierlijke ketens. In statistieken (nationaal en regionaal) worden resultaten van grotere 

bedrijven ‘weggemiddeld’ door kleinere bedrijven. Maar het aantal grotere bedrijven is in 

Noord- en Midden-Limburg in een aantal primaire productietakken relatief groot. Die situatie 

samen met de aanwezigheid van internationaal opererende toeleveranciers, rechtvaardigt 

de conclusie dat het agrocomplex in Limburg, als onderdeel van het ecosysteem van Zuid-

oost-Nederland, op elementen zoals nieuwe verdienmodellen in ketens en verduurzaming 

van productieprocessen net iets beter scoort dan elders in Nederland. Nogmaals in het be-

sef dat de verschillen binnen Nederland niet groot zijn. Hoewel innovaties voor een belang-

rijk deel door grotere bedrijven in de keten worden toegepast, blijkt ook steeds weer dat 

kleine bedrijven van belang zijn voor de eerste vernieuwingen, de echte nieuwe concepten. 

 

Dat vraagt enerzijds om een provinciaal beleid dat innovaties in ketens ondersteunt, maar 

anderzijds ook om een helder beleid dat eisen stelt aan de impact van ketens op de omge-

ving. Vernieuwing stimuleren en het met elkaar hoger leggen van de lat wat betreft de om-

gevingseffecten, vormen de beste garanties voor duurzame ketens en wel in drie opzichten, 

namelijk planet (duurzame processen en producten), profit (nieuwe verdienmodellen en 

rendement voor alle schakels van de keten) en people (ketens aantrekkelijk houden voor 

consumenten en voor personeel). 
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Samenvattend is actie vereist op alle trenddomeinen die zijn geschetst: 

 

 Economisch: Ketens zullen internationaal moeten concurreren op kwaliteit van pro-

ducten en transparante ketens. Waarbij gesloten teeltsystemen steeds belangrijker wor-

den om de sterk groeiende bevolking is steden te kunnen ‘voeden’. Bedrijven in de Lim-

burgse agroketens zijn al ruimschoots actief op de internationale markt en hier liggen 

kansen om de activiteiten in de toekomst fors uit te breiden. Het opereren van bedrijven 

in economische netwerken binnen het grotere agrofood-ecosysteem in Zuidoost-

Nederland is belangrijk (netwerkkracht), uiteraard naast het verwerven of behouden van 

sterke posities binnen de ketens (ketenkracht). 

 Sociaal-cultureel: Inspelen op differentiatie bij consumentengroepen en meer aandacht 

voor smaak, kwaliteit en gezondheid. Van oudsher ligt dit thema minder besloten in het 

Limburgse agrofoodcomplex, maar hier ligt veel potentie voor cross-overs met diverse 

kennisinstellingen, waaronder de Universiteit van Maastricht. 

 Technologisch: Ontwikkeling en implementatie van keteninformatiesystemen, sensor-

systemen en robotica en de inzet van big data worden steeds belangrijker. Zuidoost-

Nederland herbergt veel kennis en toeleveranciers op dit gebied en kan een rol als kop-

loper claimen. 

 Ecologisch: Reststroomverwerking, gesloten energiesystemen en biobased en circu-

laire productie behoren in de nabije toekomst tot de standaard. Daarnaast vindt de con-

sument herkomst van producten (regionale sourcing) en klimaatneutraal produceren 

steeds belangrijker. Dit leidt tot een snellere lokale verschoning van de landbouw. De 

toenemende vraag naar verantwoorde producten biedt kansen voor de land- en tuin-

bouw in kwaliteitslandschappen in Limburg.  

 Politiek: Verhoudingen zijn mondiaal moeilijk te voorspellen. Wat altijd een sterke(re) 

en duurzame positie oplevert is vraaggericht produceren, een lagere ecologische food-

print, het werken aan verduurzaming van ketens en eerlijke prijzen voor de primaire 

producenten. Dit zijn thema’s die ook bij de andere trenddomeinen terugkomen. 

 Demografie: Meer aandacht voor gezonde voeding voor uiteenlopende bevolkings-

groepen. Daarnaast is een waarborg voor voldoende aanbod en voldoende geschoold 

personeel in de agroketens van groot belang. In de toekomst kan een boer niet volstaan 

met kennis over telen en fokken, maar zijn ook kennis over ICT, risicobeheersing, mar-

keting, ecologische footprint, ondernemerskracht etc. noodzakelijk. Aandachtspunt voor 

de regio is daarom de beschikbaarheid van voldoende ‘boeren van de toekomst’ en on-

dersteunend personeel.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de uitgangspositie vermeldt waarmee de onderscheidende 

positie van (Noord- en Midden-)Limburg nader toegelicht wordt. 
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Hoofdstuk 3 Goede uitgangspositie  

Agrimatie (voorheen het Landbouw Economisch Instituut van de WUR) bezit data en maakt 

analyses over vele aspecten van de land- en tuinbouw. Hiertoe worden ook de Landbouw-

tellingen van het CBS gebruikt. Vanuit de landbouwtellingen en de analyses van Agrimatie 

is een aantal conclusies te trekken ten aanzien van de primaire sector in (Noord- en Mid-

den-) Limburg die zijn samengevat in tabel 3.1. Uit de data blijkt dat de categorieën glas-

tuinbouw, vollegrondgroente, pluimvee en varkens sterk vertegenwoordigd zijn in  

Noord- en Midden-Limburg, met ieder een aandeel dat hoger ligt dan 8 procent, dat is na-

melijk het aandeel van de land- en tuinbouw van Limburg in Nederland als geheel.  

 

Wat verder blijkt is dat het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw in Limburg in de afgelo-

pen jaren behoorlijk is afgenomen. Gemeten in standaardverdiencapaciteit (SVC, een maat 

voor de toegevoegde waarde) blijkt dat zowel absoluut als relatief gezien het aantal en 

aandeel van de kleinere bedrijven afneemt; het aantal en aandeel grotere bedrijven neemt 

juist toe. Agrimatie onderscheidt vijf typen bedrijven als het gaat om de standaardverdien-

capaciteit: zeer kleine, kleine, middelgrote, grote en zeer grote bedrijven. In figuur 3.1 is te 

zien dat het aantal en aandeel zeer kleine en kleine bedrijven tussen 2012 en 2016 sterk is 

gedaald, terwijl het aantal en aandeel zeer grote en grote bedrijven juist is gestegen (bron: 

Agrimatie, 2017).  

 

Tabel 3.1 Kerngegevens omvang  belangrijkste onderdelen land- en tuinbouw Noord- en Midden-Limburg  

Sector Omvang N+M Limburg 

2016 

Aandeel in totale 

omvang NL 

Gemiddelde schaalgrootte 

Glastuinbouw 823 hectare 

 

8,9% Gemiddeld areaal is met 3,3 hectare per bedrijf 

10 procent hoger dan NL-gemiddelde 

Vollegronds-

groente 

6.605 hectare 

 

26% Gemiddelde areaalgrootte is met bijna 25 hec-

tare gelijk aan het gemiddelde in Nederland 

Kippen 16,53 miljoen dieren 

 

15,7% Gemiddeld ongeveer 110.000 leghennen per 

bedrijf, tegenover 65.000 gemiddeld in Neder-

land. Ook voor vleeskuikens bovengemiddelde 

omvang 

Varkens 1,92 miljoen dieren 

 

15,4% Gemiddeld ruim 5.000 varkens per bedrijf, 

tegenover ongeveer 3.800 gemiddeld in Ne-

derland 

Bron: Agrimatie 2017 en CBS 2017, bewerking BCI 
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Figuur 3.1 Aantal land- en tuinbouwbedrijven in Limburg per SVC-klasse 

 

Bron: Agrimatie 2017, bewerking BCI 

 

 

De grote en zeer grote bedrijven bevinden zich hoofdzakelijk in de categorieën glastuin-

bouw, melkvee, pluimvee en varkens. Melkvee is geen dominante categorie in de regio, 

maar het aandeel grote melkveebedrijven is hoog (zie figuur 3.2). 

 

Figuur 3.2 Bedrijven per SVC-grootteklasse naar bedrijfstype in Limburg in 2016 (bron: Agrimatie 2017) 

 

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking Wageningen Economic Reseach 

 

Bovendien blijkt uit de gegevens van Agrimatie (2017) dat 12 procent van de bedrijven, die 

worden aangemerkt als zeer groot, ongeveer 58 procent van de totale verdiencapaciteit van 

de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven bezitten. Deze groep bedrijven is zoals eerder 

opgemerkt groeiende en daarmee een krachtige motor voor de regio. 
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Als gekeken wordt naar de gemeenten waar over het algemeen de grootste agrarische be-

drijven gevonden kunnen worden, dan valt op dat enkele Noord-Limburgse gemeenten zeer 

omvangrijke bedrijven herbergen (gemeten naar gemiddelde standaardopbrengst per land- 

en tuinbouwbedrijf; bron: CBS 2016), en dat ook een drietal Midden-Limburgse gemeenten 

nog boven het Nederlands gemiddelde scoort. Hiermee worden omvang en kracht van het 

agrocomplex in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas, Neder-

weert, Leudal en Weert onderbouwd, terwijl ook de gemeente Bergen  nog om en nabij het 

gemiddelde voor Nederland scoort. 

 

Figuur 3.3 Gemiddelde standaardopbrengst per land- en tuinbouwbedrijf, per gemeente in 2015  

 

Bron: CBS 2016, bewerking BCI 

 

 

Tot slot geeft Agrimatie (2017) een betrouwbare indicatie van de toegevoegde waarde van 

het agrocomplex in Limburg die in 2015 2,6 miljard euro bedroeg, waarbij het agrocomplex 

8% bijdraagt aan de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Limburg. De toegevoegde 

waarde van de primaire sector binnen het agrofoodcomplex is bepaald op 723 miljoen euro. 

In 2015 gaat het bij de werkgelegenheid om 35.000 fte in Limburg. In de data van Agrimatie 

zijn alle schakels van de keten meegenomen (primaire productie, verwerking, toelevering, 

handel, zakelijke dienstverlening aan de keten en transport en distributie van goederen). 
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CBS/TNO-rapport, compositie-analyse Limburgse economie 

Ook het CBS en TNO hebben in opdracht van de Provincie Limburg onlangs analyses op-

gesteld (op basis van statistisch materiaal) over groei, specialisatiegraad en innovatiekracht 

van de Limburgse economie en van de drie deelregio’s.  

 

De belangrijkste conclusies van deze analyses, wat betreft de land- en tuinbouw, luiden als 

volgt (bron: CBS/TNO, 2017): 

 

 De specialisatie-index (toegevoegde waarde, 2015) van Landbouw is in Noord-Limburg 

400 (index Nederland = 100), in Midden-Limburg 170 en Zuid-Limburg 25. 

 Landbouw is één van de sectoren die de toegevoegde waardeontwikkeling van Limburg 

stuwen (naast industrie en vervoer & opslag).  

 De landbouw in Limburg presteert bovengemiddeld als het gaat om toegevoegde waar-

de: de Limburgse economie als geheel realiseerde een toegevoegde waardegroei van 

gemiddeld 0,8 procent per jaar in de periode 2010-2014, met een afname van de werk-

gelegenheid met -0,2 procent per jaar. De toegevoegde waarde in de landbouw steeg in 

dezelfde periode met 2,8 procent, terwijl de werkgelegenheid met 1,2 procent afnam. 

Zowel de toegevoegde waarde als de arbeidsproductiviteit nam in de landbouw dus 

meer toe dan in de Limburgse economie als geheel.   

 De toegevoegde waardegroei van de landbouw in Limburg is hoger dan van de land-

bouw gemiddeld in Nederland (2,2 procent hogere jaarlijkse gemiddelde groei van de 

landbouw in Limburg t.o.v. Nederland in de periode 2010-2014); de werkgelegenheids-

afname bedroeg in de Limburgse landbouw in dezelfde periode -0,4 procent t.o.v. het 

Nederlands gemiddelde. Dit wijst op een sterk bovengemiddelde toegevoegde waarde-

groei en productiviteitsgroei in de Limburgse landbouw ten opzichte van de Nederlandse 

landbouw als geheel. Bovendien bleef de toegevoegde waardegroei voor de Limburgse 

economie als geheel juist iets achter bij het cijfer van de gehele Nederlands economie, 

waardoor de sterke toegevoegde waardegroei van de landbouw extra in het oog springt. 

 De exportwaarde van de sector landbouw, bosbouw en visserij in Limburg lag in 2015 

op ongeveer 900 miljoen euro.  

Algemene opmerkingen over data 

 

 Agrimatie maakt gebruik van bedrijvendata. Als één bedrijf meerdere vestigingen heeft, dan 

worden de vestigingen gezamenlijk meegenomen als één bedrijf. 

 BCI maakt voor dit onderzoek gebruik van Lisa-data. Als één bedrijf meerdere vestigingen 

heeft, dan worden de vestigingen als afzonderlijke bedrijven meegenomen. 

 Agrimatie maakt gebruik van arbeidsjaareenheden als het gaat om werkgelegenheid. Hierbij 

gaat het altijd om voltijdsbanen (fte). 

 BCI maakt  voor dit onderzoekgebruik van Lisa-data als het gaat om werkgelegenheid. Hier-

bij gaat het altijd om werkzame personen. Een werkzaam persoon is iemand die 12 of meer 

uur per week arbeid levert. Bovendien registreert Lisa uitzendkrachten bij inlenende bedrij-

ven. Deze zijn ook geïncludeerd in de werkgelegenheidscijfers. 

 Het jaartal van de data kan verschillen. Steeds zijn de meest recente beschikbare data ge-

bruikt en is het jaartal vermeld. 
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 Limburg kent een specialisatie in de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, met 

een toegevoegde waarde van 578 miljoen euro, waarvan 40 procent in Noord-Limburg 

wordt gerealiseerd. Foodprocessing (zuivelindustrie, vleesverwerkende industrie, con-

sumentproducten food) is relatief zwak vertegenwoordigd. 

 De R&D-intensiteit (aandeel totale uitgaven voor eigen R&D door bedrijven, instellingen 

én hoger onderwijs in het brp/bbp) ligt in Noord- en Midden-Limburg (2 procent) aan-

merkelijk hoger dan in Zuid-Limburg (0,8 procent). Voor Nederland bedraagt de intensi-

teit ongeveer 1,3 procent. Aan die hoge score van Noord- en Limburg leveren ook de 

diverse agroketens in de regio een bijdrage (zie vervolg van deze paragraaf).  

 

Met deze cijfers wordt het eerdere beeld onderbouwd. Het zijn geen verrassende feiten, 

maar het legt wel een basis onder de bewering dat het agrocomplex een belangrijk onder-

deel is van de Limburgse economie en de uitgangspositie van Limburg – en met name 

Noord- en Midden-Limburg – in diverse primaire takken van de land- en tuinbouw, stevig is. 

 

 

Directe en indirecte werkgelegenheidseffecten en omvang 

Bovengenoemde data geven geen inzicht in de ontwikkeling van individuele bedrijven en 

van de diverse onderdelen van ketens die in Limburg aanwezig zijn. Vandaar dat BCI op 

basis van Lisa-bestanden ketens inzichtelijk heeft proberen te maken, door individuele be-

drijven in de ketens onder te verdelen naar primaire productie, de toeleveranciers van ken-

nis, machines en systemen (excl. kennisinstellingen, banken en adviesbureaus), de verwer-

king van primaire producten, de handel in vers- en foodproducten, vervoer en opslag en de 

toeleverende zakelijke en financiële dienstverlening.  

 

Deze ketenfuncties zijn ingedeeld in onderstaand schema met verschillende schillen, dat 

een overzicht geeft van directe werkgelegenheidseffecten, indirecte effecten, toeleverende 

diensten en vliegwieleffecten (uitstraling op de regionale economie, voornamelijk op horeca, 

speciaalzaken en supermarkten). Te zien is dat de directe en indirecte werkgelegenheids-

schillen (samen de ‘echte producenten’), ruim 33.200 werkzame personen kennen, terwijl 

ook in de toeleverende dienstenschil nog meer dan 13.000 personen werkzaam zijn. In de 

figuur is nader gespecificeerd welke categorieën precies zijn opgenomen binnen welke 

schil. Bij de toeleverende diensten is op basis van expert opinion een kwart van de totale 

sector ‘vervoer en opslag’ toegerekend aan het agrofoodcomplex (voor de primaire produc-

tie, maar bijvoorbeeld ook voor de handel). Voor de financiële en zakelijke dienstverlening 

is dit aandeel op 8 procent van de sector gezet, overeenkomstig met het aandeel dat het 

complex vertegenwoordigt in de totale toegevoegde waarde van Limburg (Agrimatie, 2017).   
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Figuur 3.4 Aantal werkzame personen per schil (Bron: BCI 2017) 

 

 

 

 

Uit tabel 3.2 blijkt dat in Noord-Limburg zowel absoluut als relatief substantieel meer grotere 

bedrijven aanwezig zijn dan elders in Limburg als naar primaire productie, verwerking en 

toelevering wordt gekeken. De tabel toont het aandeel bedrijven per regio per grootteklas-

se, op basis van het aantal werkzame personen.  Al eerder is het belang onderstreept van 

grotere bedrijven als het gaat om verdiencapaciteit en investeringscapaciteit, hetgeen van 

belang is om innovaties door te kunnen voeren. Naast het aantal grotere bedrijven is het 

ook van belang om te constateren dat de variatie in bedrijven groot is. Niet alleen in de pri-

maire productiesector, maar ook bij de toeleveranciers, de verwerking en de handel een 

substantieel zijn grotere bedrijven aanwezig. Primaire bedrijven met 10 of meer werkzame 

personen hebben schaalgrootte. In andere schakels van de keten geldt dat bedrijven met 

meer dan 40 werknemers doorgaans ook het vermogen hebben om op nieuwe ontwikkelin-

gen in te spelen. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd ook kleinere MKB bedrijven (met een 

uniek product of dienst) die ook vernieuwende  impulsen kunnen geven aan het complex. 

Het aantal grotere bedrijven, zorgt naast de kleine gespecialiseerde bedrijven voor de ro-

buustheid van het agrofoodcomplex. 
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Tabel 3.2 Aantal en aandeel bedrijven per grootteklasse, per ketenfunctie (o.b.v. aantal werkzame personen)  

 Absoluut Regio < 10 10-25 26-40 41-60 61-100 101-200 201-1.043 Totaal 

1 Primaire productie 

land- en tuinbouw 

Noord 2.113 153 24 15 6 3 1 2.315 

Midden 1.544 30 6 1 0 0 1 1.582 

Zuid 1.020 5 0 0 2 0 0 1.027 

2 Toelevering en 

verwerking 

Noord 88 23 8 11 5 9 2 146 

Midden 71 12 4 6 2 3 0 98 

Zuid 120 21 5 6 9 8 2 171 

3 Handel  

 

Noord 381 36 11 3 2 5 3 441 

Midden 272 16 4 1 1 3 0 297 

Zuid 487 38 8 4 4 2 2 545 

 

 Relatief Regio < 10 10-25 26-40 41-60 61-100 101-200 201-1.043 Totaal 

1 Primaire productie 

land- en tuinbouw 

Noord 91,3% 6,6% 1,0% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 100% 

Midden 97,6% 1,9% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 100% 

Zuid 99,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 100% 

2 Toelevering en 

verwerking 

Noord 60,3% 15,8% 5,5% 7,5% 3,4% 6,2% 1,4% 100% 

Midden 72,4% 12,2% 4,1% 6,1% 2,0% 3,1% 0,0% 100% 

Zuid 70,2% 12,3% 2,9% 3,5% 5,3% 4,7% 1,2% 100% 

3 Handel  

 

Noord 86,4% 8,2% 2,5% 0,7% 0,5% 1,1% 0,7% 100% 

Midden 91,6% 5,4% 1,3% 0,3% 0,3% 1,0% 0,0% 100% 

Zuid 89,4% 7,0% 1,5% 0,7% 0,7% 0,4% 0,4% 100% 

Bron: Lisa data 2016, bewerking door BCI 

 

Het doel is om op basis van de indeling in verschillende ketenfuncties, de koplopers in de 

agroketens te achterhalen. Dat is op twee manieren gebeurd: enerzijds door te kijken naar 

de omvang van bedrijven (aantal werkzame personen) en bij de bedrijven met massa – die 

zoals eerder aangegeven beschikken over een groot deel van de verdiencapaciteit – op 

basis van deskresearch te achterhalen of deze vernieuwend in hun keten(s) actief zijn. 

Daarnaast hebben we de beelden over de huidige situatie en toekomstkansen in ketens 

getoetst in gesprekken met 12 koplopers in diverse ketens. 

 

Een duidelijk beeld uit die analyses is dat de relatief gunstige scores van Noord- en Midden 

Limburg enerzijds gelegen zijn in de omvang van bedrijven in de primaire sector (volle-

grondtuinbouw, intensieve veehouderij en glasgroente), maar ook door de sterke relaties 

die de bedrijven onderhouden met toeleveranciers in de regio, zoals de zaadveredeling, de 

innovatieve machinebedrijven en systeemleveranciers aan de agrofoodketens. 

 

 

Analyse omvang ketenschakels 

In onderstaande tabellen zijn de agrofoodketens gekwantificeerd door branches die tot de 

keten behoren onder te verdelen in primaire productie, de verwerking van primaire pro-

ducten en de voedingsmiddelenindustrie, de handel in food en versproducten en de toele-

veranciers van kennis, machines en systemen. Er is voor gekozen om alleen deze groepen 
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mee te nemen, die direct tot de keten behoren. Zij moeten uiteindelijk zorgen voor de inno-

vatie en het concurrentievermogen van de sector, de toeleverende diensten zoals zakelijke 

en financiële dienstverlening, maar ook vervoer en opslag zijn hier ondersteunend en vol-

gend aan en laten we hier derhalve buiten beschouwing. 

 

Op basis van Lisa-data (2016) is geprobeerd om onderdelen van de agrofoodketens te 

kwantificeren door het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werkzame personen te pre-

senteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat er beperkingen kleven aan het werken met 

Lisa-data. Deze data bieden weliswaar een indeling van bedrijven in sectoren op basis van 

SBI-codes en een overzicht van het aantal werkzame personen inclusief uitzendkrachten, 

maar de ervaring leert dat zowel de branche-indeling, als het aantal werkzame personen en 

uitzendkrachten, niet zelden onnauwkeurigheden bevat. Om de betrouwbaarheid van de 

gegevens te vergroten is voor de grotere bedrijven (door BCI) waar nodig een correctie van 

de data aangebracht. Bovendien bieden de data geen gelegenheid om in te delen in speci-

fieke, gedetailleerde ketens, door de brede branche-omschrijvingen en veelal ook foutieve 

indelingen. Het is in ieder geval van belang om in de komende periode goede bedrijvenbe-

standen op te gaan bouwen rond diverse agroketens in (Noord- en Midden-) Limburg. Dit 

zou een belangrijk aspect zijn van de mogelijk op te richten agrofood-community (zie aan-

bevelingen). 

 

Ondanks de aangegeven beperkingen, kunnen uit de data wel enkele beelden worden afge-

leid. Zo blijkt dat (zie tabel 3.3) Noord-Limburg in bijna alle onderdelen van de keten sterker 

vertegenwoordigd is dan de twee andere deelgebieden. 

 

Tabel 3.3 Verschillen tussen de regio's  

Vestigingen 2016 Noord Midden Zuid 

Primaire productie 2.315 1.582 1.027 

Voedingsmiddelenindustrie 83 60 143 

Groot- en markthandel 441 297 545 

Toeleveranciers kennis,  

machines en systemen 
63 38 28 

 

Werkzame personen in 2016 Noord Midden Zuid 

Primaire productie 9.487 4.538 2.264 

Voedingsmiddelenindustrie 2.218 973 2.369 

Groot- en markthandel 3.383 1.450 3.054 

Toeleveranciers kennis,  

machines en systemen 
2.004 598 892 

Bron: Lisa Data 2016, bewerking door BCI 

 

De data in tabel 3.4 laten zien dat er in de afgelopen jaren behoorlijk wat dynamiek is ge-

weest in zowel het aantal bedrijven als het aantal werkzame personen in de diverse scha-

kels van agro & foodketens. In de primaire sector neemt het aantal bedrijven nog steeds 

fors af (in alle takken). De sterke afname van de werkgelegenheid in de primaire sector in 

Noord-Limburg komt niet overeen met de beelden die in de gesprekken naar voren zijn ge-

komen. Mogelijk is hier sprake van een vertekening doordat de inzet van buitenlandse sei-
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zoensmederwerkers niet goed is geregistreerd. Mogelijk is de sterke afname ook deels het 

effect van de mechanisatie en automatisering in diverse primaire productietakken. 

 

Net zoals elders in Nederland is de voedingsmiddelenindustrie een relatief stabiele sector 

(ook in tijden van recessie en herstel). Al eerder is opgemerkt dat de voedingsmiddelenin-

dustrie relatief zwak vertegenwoordigd is in de provincie zelf. Deze sector wordt in Limburg 

in omvang gedomineerd door de mengvoederindustrie en drankenindustrie, maar er zijn 

ook enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van primaire producten (on-

der meer eieren en champignons). In de bredere regio, bijvoorbeeld in oostelijk Noord-

Brabant, is de voedselproducerende industrie echter volop aanwezig, met ketenspelers 

zoals VION, Danone, Friesland Campina, Unilever, Plukon, etc. die ook voor de ketens in 

Noord- en Midden-Limburg van belang zijn. 

 

De categorie toeleveranciers kennis, machines en systemen bevat allemaal bedrijven die 

actief zijn in de mechanisatie en vernieuwing van de primaire sector of de verwerking van 

primaire producten. Andere leveranciers van kennis en diensten (zakelijke diensten, 

transport, financiële diensten) zijn hier niet meegenomen (zoals hiervoor al vermeld is). In 

het besef dat de Lisa-data met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, 

kan wel worden geconcludeerd dat wat betreft de gemiddelde bedrijfsomvang Noord-

Limburg hoger scoort dan de andere deelregio’s. 

 

Tabel 3.4 Snelle veranderingen in de ketens 

Vestigingen 2016 t.o.v. 2012 Noord Midden Zuid 

Primaire productie -222 (-8,7%) -111 (-6,6%) -73 (-6,6%) 

Voedingsmiddelenindustrie 11 (15,3%) -3 (-4,8%) 29 (25,4%) 

Groot- en markthandel -12 (-2,6%) 9 (3,1%) 52 (10,5%) 

Toeleveranciers kennis,  

machines en systemen 
-1 (-1,7%) 0  3 (12,0%) 

 

Werkzame personen in 2016 t.o.v. 2012 Noord Midden Zuid 

Primaire productie -1.871 (-16,5%) -473 (-9,5%) -354 (-13,5%) 

Voedingsmiddelenindustrie -100 (-4,3%) -29 (-2,9%) 81 (3,5%) 

Groot- en markthandel 229 (7,3%) -33 (-2,2%) -67 (-2,1%) 

Toeleveranciers kennis,  

machines en systemen 
169 (9,2%) -13 (-2,5%) 78 (9,6%) 

Bron: Lisa Data 2016, bewerking door BCI 
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Tabel 3.5 Schaalgrootte bedrijven Noord-Limburg op basis van gemiddeld aantal werkzame personen per 

bedrijf 

Werkzame personen per bedrijf in 2016 

(incl. uitzendkrachten) 
Noord Midden Zuid 

Primaire productie 4,1 2,9 2,2 

Voedingsmiddelenindustrie 26,7 16,2 16,6 

Groot- en markthandel 7,7 4,9 5,6 

Toeleveranciers kennis, machines en 

systemen 
31,8 15,7 31,9 

 

 
 Schaalgrootte 

Bron: Lisa Data 2016, bewerking door BCI 

 

 

Ecosysteem over de provinciegrenzen heen 

De gegevens van primaire sectoren, toeleveranciers en verwerkende bedrijven vergeleken 

in Noord- en Midden-Limburg zijn voor het jaar 2015 vergeleken met data uit Zuidoost- en 

Noordoost Brabant (zie onderzoeksdocument). Dan blijkt dat in de Brabantse regio’s meer 

bedrijven in diverse schakels van de keten aanwezig zijn. In alle schakels van de keten (en 

met name gebaseerd op de intensieve veehouderij en melkveehouderij en akkerbouw) zijn 

in de Brabantse regio’s meer bedrijven aanwezig (zie figuur 2). Daarnaast valt ook de ster-

ke vertegenwoordiging in Brabant van foodproducenten en toeleveranciers (ook voor een 

belangrijk deel gerelateerd aan de foodindustrie)  op.  

 

In een onderzoek naar de kracht van het agrofoodcomplex in Zuidoost-Nederland (Arcadis, 

BCI, Connecting Agri & Food 2015) is door experts een lijst met (ongeveer) 70 ‘koplopers’ 

opgesteld die in hun ketens vernieuwend en internationaal actief zijn. Dan gaat het zowel 

om koplopers in de  primaire sector, de ontwikkeling van stallen/kassen, machines en sys-

temen en enkele bedrijven die nieuwe producten (vers en food) ontwikkelen. Dan blijkt dat 

Noord- en Midden-Limburg met 30 bedrijven goed vertegenwoordigd is in deze lijst met 

‘koplopers’. 
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Figuur 3.5 Ketenschakels verspreid over de ruimere regio  

 

Bron: Arcadis, Buck Consultants International, Connecting Agri & Food, 2015 

 

Door op het hogere schaalniveau van Zuidoost-Nederland te kijken (Arcadis, BCI, Connec-

ting Agri & Food 2015), is geconcludeerd dat Zuidoost-Nederland gezamenlijk toonaange-

vend in Nederland is en op onderdelen ook in Europa als het om plantaardige en dierlijke 

productketens gaat. Het omvangrijke ecosysteem op het gebied van agrofood stopt niet bij 

de provinciegrenzen. Daarnaast is geconstateerd dat er weinig overlap zit in de activiteiten 

van bedrijven in de verschillende deelregio’s en er in feite sprake is van één groot ecosys-

teem van primaire productie, verwerking en handel dat niet stopt bij de provinciegrenzen. 

Dat ecosysteem wordt gekenmerkt door veel innovaties in primaire productietakken, duur-

zame foodprocessing, nieuwe versconcepten en efficiënte logistiek. De centrale ligging in 

de kern van de Europese consumentenmarkt en nabij de belangrijke Duitse markt bieden 

bovendien volop afzetkansen. 

 

Op basis van literatuur en gesprekken met ondernemers is ook nagegaan welke kansen er 

liggen voor het agrocomplex NM Limburg op de Duitse markt. Recente en betrouwbare sta-

tistieken ontbreken, vandaar dat analyses op ander bronnen gebaseerd moesten worden. 

Dan kunnen desalniettemin drie relevante ontwikkelingen worden geconstateerd. Allereerst 

is de wens van de Duitse consument om meer regionaal product te kopen steeds nadrukke-

lijker aanwezig, waarbij er wellicht kansen liggen om het Euregionaal product nadrukkelijker 

te positioneren. In de plantenmarkt gebeurt dat al, wellicht liggen er kansen voor andere 

producten (voedingstuinbouw). Ten tweede geldt dat de schaalvergroting in diverse primai-

re productietakken nog minder ver is dan in Nederland en er in Duitsland, ook in Nordrhein 

Westfalen, een grote opvolgingsproblematiek bestaat in de landbouw. Ten derde is ‘Nach-

haltigkeit’ in Duitsland een belangrijk begrip en heeft de consument in Duitsland daar al 

meer aandacht voor dan in Nederland. Deze drie ontwikkelingen bieden mogelijk kansen 
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voor de agrofoodketens in NM-Limburg. Diverse bedrijven (primaire sector) hebben al be-

drijven overgenomen in Duitsland (in de grensregio, maar ook elders). Nachhaltigkeit is 

sowieso van belang in de agroketens in de regio en dat zal in de productpresentaties naar 

Duitse retail en consumenten nadrukkelijker naar voren gebracht kunnen worden. Of er 

acceptatie op de Duitse markt is voor een Euregionaal product (of specifiek Limburg pro-

duct) op de grote regionale markt van Nordrhein-Westfalen is onduidelijk en zou nader ver-

kend kunnen worden. 

 

 

Koplopers in Limburg 

Het analyseren van statistieken levert, zoals eerder al opgemerkt, een gemiddeld beeld op 

van bedrijven in Limburg en de drie deelregio’s (het zogenaamde mesoniveau). In elke 

branche zijn koplopers aanwezig, maar ook bedrijven die het gezien hun omvang, of het 

ontbreken van een specialisatie, moeilijk hebben. Gemiddelde cijfers geven daarom niet 

altijd een scherp beeld. Vandaar dat BCI in het kader van dit onderzoek ook bestanden 

heeft opgebouwd van individuele bedrijven in de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Doel is 

om die bedrijven te achterhalen die onderscheidend zijn wat betreft innovatie (product, pro-

ductieproces of marktbewerking). Uit die analyses op microniveau en de gesprekken die 

gevoerd zijn, komt namelijk de echte kracht van de regio naar voren. Dan blijkt dat veel be-

drijven in de primaire sector volop bezig zijn met het innemen van meerdere posities in de 

keten en dat ze actief aan de slag zijn met product- en procesvernieuwing. Figuur 3.6 geeft 

hiervan enkele voorbeelden, maar er zijn ook nog andere bedrijven te noemen. In vergelij-

king met andere regio’s in Nederland is niet alleen het aantal van deze ‘koplopers’ (absoluut 

en relatief) groot, maar is volgens BCI ook de manier waarop ze met vernieuwing bezig zijn 

onderscheidend. 
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Figuur 3.6 Agro-innovators in de primaire sector  

 

 

 

Al eerder is vermeld dat ook de machine- en systeembouwers een belangrijke impuls geven 

aan innovatie in de agro- en foodketens. Ook hiervan zijn in figuur 3 een aantal voorbeelden 

genoemd en ook die zijn aan te vullen met andere voorbeelden. Het accent ligt hier aan de 

technische kant op automatisering of nieuwe teelttechnieken, of aan de ketenkant met 

nieuwe foodprocessing of productontwikkeling. Daarbij gaat het om bedrijven die al decen-

nia werken aan vernieuwing maar ook om enkele nieuwe kleine bedrijven die met echt 

nieuwe technologie, innovaties in ketens willen realiseren. 
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Figuur 3.7 Vernieuwing versneld aangedreven door bedrijven buiten de primaire sector 

 
 

Die zoektocht naar interessante bedrijven is al ingezet door programma’s zoals Limburg 

Makers en wordt nu ook verder opgepakt in het kader van de ontwikkeling van Brightlands 

Campus Greenport Venlo, dat een coördinerende en stimulerende rol kan innemen bij de 

instandhouding en doorontwikkeling van het agrofood-ecosysteem in (Noord- en Midden-) 

Limburg. Alle bedrijven die of vanuit de primaire sector of vanuit machines en systemen aan 

innovaties in ketens werken, zijn wel min of meer bekend. Echter onvoldoende weet men 

van elkaar waar men mee bezig is en waar versnellingsmogelijkheden liggen door samen te 

werken of door andere kennispartners in te schakelen. Bovendien zouden ontwikkelingen 

bij die interessante bedrijven beter gemonitord kunnen worden. Hiervoor is al vermeld dat in 

de diverse basisregistraties die bedrijven veelal niet goed geregistreerd zijn (branchecode, 

aantal werkzame personen, beschrijving van activiteiten, overnames, etc.). 

 

 

Conclusies over huidige uitgangspositie 

Uit de analyse van statistieken, literatuur en gesprekken met ondernemers kunnen de vol-

gende conclusies worden getrokken ten aanzien van de huidige uitgangspositie: 

 

 Het agrocomplex in Limburg is een belangrijk onderdeel van de Limburgse economie 

met 2,6 miljard toegevoegde waarde en 35.000 fulltime arbeidsplaatsen. 

 Een sterke positie van met name Noord-Limburg als het gaat om specialisatiegraad en 

gemiddelde omvang van bedrijven in de primaire productietakken. 

 Toenemende schaalgrootte van bedrijven in verschillende categorieën doordat kleinere 

bedrijven verdwijnen en het aantal grote en zeer grote bedrijven stijgt. Juist deze grotere 

bedrijven hebben een hoge verdien- en investeringscapaciteit. 
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 Grotere bedrijven in alle schakels van de keten (van toeleveranciers, primaire producen-

ten, tot verwerkers en handelsbedrijven), met name in Noord-Limburg, geven het agro-

foodcomplex in Noord- en Midden-Limburg een robuust karakter. Dat robuuste netwerk 

maakt deel uit van een sterk breder ecosysteem in Zuidoost-Nederland. 

 Naast de brede primaire sector en omvangrijke en innovatieve toeleveranciers en ver-

werkers zijn in Zuidoost-Nederland ook ketenregisseurs aanwezig zoals Friesland-

Campina, Vion, Plukon, Aviko en grote retailers die de regie over de ketens voeren en 

die vernieuwing stimuleren. 

 De sterke positie is vooral het gevolg van een sterke positie in vollegrondgroente, boom-

teelt, varkenshouderij, pluimveehouderij en glasgroente. 

 Een sterke vertegenwoordiging  van handelsbedrijven en toeleveranciers van kennis, 

machines en systemen en uitgangsmateriaal in Noord- en Midden-Limburg binnen het 

grotere agrofood-ecosysteem in Zuidoost-Nederland. Te denken valt aan bedrijven die 

actief zijn met hoog-innovatieve activiteiten zoals zaadveredeling, stalsystemen, kas-

senbouw, reststofverwerking, teeltmonitoring, gewasbescherming en de ontwikkeling 

van nieuwe ketenprocessen. 

 Er is sprake van een ondervertegenwoordiging in de foodindustrie afgezet tegen bij-

voorbeeld oostelijk Noord-Brabant. 

 De ligging van Noord- en Midden-Limburg naast het oostelijk deel van Noord-Brabant 

heeft in de praktijk al geleid tot provinciegrensoverschrijdende ketens (intensieve vee-

houderij, vollegrondteelten, akkerbouw en melkveehouderij). Daarnaast vindt er in toe-

nemende mate samenwerking plaats in innovatie- en scholingsprogramma’s, maar die 

grensoverschrijdende samenwerking moet in de komende jaren nog wel worden geïn-

tensiveerd. 

 Ontwikkelingen in de primaire sector in Duitsland (vergrijzing en problemen bedrijfsop-

volging) en de toenemende vraag naar duurzaam en regionaal product op de Duitse 

markt bieden kansen voor het agrofoodcomplex NM-Limburg. 
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Hoofdstuk 4 Van ambitie naar strategie 

De ambitie van het provinciaal beleid is dat de agroketens in Limburg in Nederland en Eu-

ropa tot de koplopers behoren als het gaat om verduurzaming en vernieuwing van die ke-

tens. Die positie kan worden versterkt door krachten van de agroketens te verbinden aan de 

grote maatschappelijk opgaven als het gaat, om klimaat, milieu, gezonde voeding en zorg 

voor natuur en landschap. 

 

Om de ambitie waar te kunnen maken zullen accenten moeten worden gelegd hoe die kop-

pelingen tussen land- en tuinbouw en de maatschappelijke opgaven gelegd kunnen wor-

den. Daarvoor zouden vier duurzaamheidsdimensies gehanteerd kunnen worden. Uiteinde-

lijk gaat het om de strategie hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Vandaar dat in 

het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op de duurzaamheidsdimensies en dan op 

de te volgen strategie. 

 

 

Duurzaamheidsdimensies 

De ambitie kan gerealiseerd worden door bij de verduurzaming van agroketens rekening te 

houden met de eerder genoemde trends uit hoofdstuk 2 en de uitgangspositie die geschetst 

is in hoofdstuk 3. Op basis daarvan kunnen in het provinciaal beleid vier duurzaamheidsdi-

mensies gevolgd worden: 

 

 Duurzaamheid als indicator voor vermindering van emissies, gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen, verwerken van reststromen (mest en andere reststromen) en efficiënt 

en duurzaam vervoer van grondstoffen en  producten. De agroketens in Limburg ont-

wikkelen nu al concrete projecten om de ‘footprint’ van agroketens te verkleinen en di-

verse Limburgse bedrijven nemen daarbij een koploperspositie in. 

 Duurzaam doordat bedrijven in de agroketens een sterke positie in ketens innemen, 

zowel als het gaat om ketens met grote volumes (gericht op de retail in binnen- en bui-

tenland) als  om kleine ketens met hoogwaardige producten (smaak, beleving) waar 

rechtstreeks contact met de consument van belang is. Duurzaam betekent in dit geval 

ook voldoende rendement voor alle schakels van de keten en dus ook voor de onder-

nemers in de primaire sector. 

 Duurzaamheid ook vanuit de optiek van bedrijfsopvolging en het verkrijgen van vol-

doende personeel. Investeringen zijn gericht op zowel het versterken van opleidingen, 

maar ook het aantrekken en huisvesten van buitenlands personeel. 

 Duurzaam ook doordat de agroketens in Limburg onderdeel uitmaken van een groter 

agrocomplex in Zuidoost-Nederland, met sterke afzetrelaties met Nordrhein-Westfalen 

en de rest van Duitsland. De (intensieve) veehouderij, akkerbouw en tuinbouw zitten al 

in provinciegrens  overschrijdende ketens die tot de internationale top behoren en die 
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volop met innovaties bezig zijn. De agroketens in Limburg zijn dus duurzaam verankerd 

in een ruimere, sterke regio Zuidoost-Nederland. 

Voor alle vier dimensies geldt dat in diverse agroketens er in Limburg bedrijven zijn die 

voorop lopen in enkele of meerdere van de dimensies (zie vorig hoofdstuk). Daardoor kan 

de geformuleerde ambitie ook worden waargemaakt. 

 

 

Scenario’s  

Om de ambitie waar te maken en op de duurzaamheidsdimensies in te kunnen spelen, kan 

gekozen worden uit een aantal scenario’s die hieronder kort worden geschetst en beoor-

deeld: 

 

1 Geen extra actie ondernemen (een nul-scenario). Dit is geen optie gezien de economi-

sche omvang en kansen van het agrofoodcomplex en de impact die het complex heeft 

op de omgeving. 

2 Scenario 2 gaat uit van de gedachte dat bepaalde ketens worden gestimuleerd op basis 

van hun startpositie en trends die op de ketens afkomen. Het is geen verstandige stra-

tegie om slechts op een aantal ketens van het ecosysteem in te zetten, omdat markt-

omstandigheden in die ketens snel kunnen veranderen, zoals de afgelopen jaren is ge-

bleken (zie trendanalyse). Het is daarom verstandiger om in te zetten op het verstevigen 

van het totale ecosysteem. Met  name toeleverende bedrijven (van kennis, machines, 

systemen) zijn actief in meerdere ketens en stimuleren vernieuwing en verduurzaming 

in meerdere ketens. 

3 Scenario 3 stelt een integrale aanpak centraal (van beleid en uitvoering) met enkele 

extra accenten ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt neer op het inzetten op het 

ecosysteem in een ruimere regio (Zuidoost-Nederland) met enerzijds een strategie die 

gericht is op verduurzaming van ketens in alle vier dimensies en anderzijds vanuit de 

kracht van de ketens het gezamenlijk inzetten op nieuwe innovatieve onderwerpen zo-

als gezonde en veilige voeding, waarop  in NM-Limburg al volop wordt ingezet. 

 

Er is, ondanks de goede uitgangspositie van de agrofoodketens in NM-Limburg, wel sprake 

van urgentie om met veranderingen aan de slag te gaan. Veranderingen in diverse omge-

vingen (economisch, klimaat en energie, technologisch en sociaal cultureel) vragen om ac-

ties van alle partijen (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) om met nieuwe verdien-

modellen in ketens aan de slag te gaan, om continue aandacht te besteden aan diverse 

opleidingen en om met verduurzaming aan de slag te gaan. Daarbij moet ook worden ge-

constateerd dat in de samenwerking van bedrijven in ketens en vooral tussen ketens en 

met bedrijven uit andere sectoren (cross overs) in het Agrofoodcomplex nog veel extra 

winst is te behalen. Veel bedrijven blijven toch nog te veel in hun eigen vertrouwde omge-

ving (van hun keten) hangen. Die noodzakelijke veranderingen kunnen alleen via een stra-

tegie met de integrale aanpak (scenario 3) tot stand worden gebracht om de ambitie en de 

vier dimensies ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Het gaat in dat derde scenario 

enerzijds om een inhoudelijke strategie en anderzijds om een manier waarop bedrijven 

daarbij betrokken kunnen worden. 
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Inhoudelijke strategie: Ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo 

Ideeën komen sneller tot realisatie als wordt gewerkt vanuit een stevige langjarige strategie 

waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden achter gaan staan en elkaar daar ook 

expliciet op aanspreken. Dit is een belangrijke uitdaging voor de Brightlands Campus 

Greenport Venlo. Het accent op gezonde (en uiteraard veilige) voeding, ondersteund door 

future farming en alternatieve grondstoffen is daarbij een logische keuze, gezien de sterktes 

van de regio vooral in versketens. Deze strategie is hieronder in figuur 5 schematisch weer 

gegeven. De uitdaging is om die route meerjarig en voldoende krachtig (met voldoende 

middelen voor meerjarige programma’s) met elkaar (bedrijven, overheden en kennisinstel-

lingen) in te vullen. 
 

Figuur 4.1 Strategie gebaseerd op Gezonde Voeding 

 

Bron: Buck Consultants International, 2017 

 

Dat betekent dat in innovatieprogramma’s rondom Brightlands Campus Greenport Venlo 

ook strakker dan nu op die lijnen gestuurd kan gaan worden, niet alleen wat betreft de in-

houd van die programma’s, maar ook als bedrijven (in de primaire sector, maar ook in an-

dere schakels van de keten) willen uitbreiden of nieuw willen investeren, ze ook aantoon-

baar zouden moeten maken hoe ze met deze drie ‘raderen’ gaan werken. Dat betekent in 

feite dat partners elkaar (overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen) aanspreken niet al-

leen op input en throughput variabelen (‘wat gaan we doen in projecten en programma’s’), 

maar ook elkaar aanspreken op de output (wat hebben we bereikt aan innovaties, duur-

zaamheidsindicatoren en nieuwe gezonde voedingsproducten). 

 

De Brightlands Campus Greenport Venlo zal anders tot ontwikkeling komen dan bijvoor-

beeld Chemelot, Wageningen Campus, de Hightech Campus of de Automotive Campus, 

omdat daar manifeste kennisdragers in de vorm van een universiteit of de labs van meerde-

re grote bedrijven aanwezig zijn. De Campus in Venlo zal zich organisch gaan ontwikkelen 

als spin in een web van een groot aantal vernieuwingen verspreid over Zuidoost-Nederland 
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(zie vorig hoofdstuk). Greenpark Venlo met de Villa Flora en Innovatoren en ruimte in het 

Bedrijvenpark voor opschaling van pilots kan zich geleidelijk vullen met initiatieven vanuit de 

regio en met bedrijven en instellingen van elders die mee willen doen aan de meerjarige 

strategie omtrent Gezonde Voeding en de ondersteunende lijnen omtrent Future Farming 

en Alternatieve Grondstoffen. Daarbij kan de ontwikkeling van het agrofood complex voort-

bouwen op de programma’s en projecten die nu al beschikbaar zijn en die door de samen-

werking tussen bedrijven uit de regio en de kennisinstellingen (HAS, Fontys, Universiteit 

Maastricht) zijn ontwikkeld. Belangrijk bij vernieuwingen in ketens is dat naast technolo-

gische innovatie er ook aandacht wordt besteed aan nieuwe samenwerkingsvormen (leren 

van elkaar, samen bouwen aan projecten, inzichten uit andere sectoren benutten) tussen 

bedrijven en tussen kennisinstellingen en bedrijven (oftewel sociale innovatie is ook van 

groot belang)  

 

Door een sterke positie rond die thema’s met bedrijven uit Noord- en Limburg en Oost-

Brabant kan ‘Venlo’, als onderdeel van het ecosysteem van Zuidoost-Nederland, zich ont-

wikkelen als een belangrijk valorisatiecentrum (fieldlab) in Nederland. Fundamenteel - en 

toegepast onderzoek (zowel van universiteiten als grote bedrijven) is steeds meer op zoek 

naar de valorisatiekracht van het MKB. Die bedrijven zijn in Noord- en Midden-Limburg vol-

op aanwezig, zowel in de primaire sector als in de maakindustrie (zie vorig hoofdstuk). Met 

het accent op reststromen, nieuwe grondstoffen en gezonde voeding is een onderschei-

dende positie op te bouwen, maar dan moet die propositie wel stevig worden neergezet, 

zodat partners ook van buiten de regio kunnen aanhaken. Die positionering is voor alle 

agroketens van belang en het legt ook het accent op een andere vernieuwing dan alleen 

maar meer aandacht voor duurzamer produceren. Gezonde voeding past goed bij de agro-

ketens in Limburg die voor een belangrijk deel toch op versproducten of levende dieren zijn 

gericht. Gezonde voeding richt zich enerzijds op consumentenproducten, maar in de toe-

komst ook op gezonde inhoudsstoffen die uit de versproducten of dieren kunnen worden 

geproduceerd. Dit leidend thema wordt in Limburg ondersteund door twee andere belangrij-

ke ontwikkelingen, namelijk future farming (innovaties in de primaire sector, mede ingege-

ven door maakbedrijven in de regio) en alternatieve grondstoffen (inhoudsstoffen halen uit 

reststromen of  verse voedingsproducten). Het werken aan nieuwe voedingsproducten en 

ingrediënten vanuit versproducten heeft de toekomst.  

 

De huidige (grote) voedingsproducenten zijn namelijk op zoek naar nieuwe processen om 

met veel minder energie en water tot producten te komen met hogere (natuurlijke) voe-

dingswaarden. De huidige foodprocessing met veel input van energie en water staat dus 

onder druk. Dus gaan ook de grote bedrijven terug naar de basis op zoek naar andere voe-

dingsproducten en andere, kleinschalige productieprocessen dicht tegen het versproduct 

aan. In het onlangs door 10 multinationals gestarte Sustainable Food Initiative (SFI) zijn die 

grote bedrijven (samen met universiteiten, researchinstellingen en het Ministerie van EZ) op 

zoek naar samenwerking met onder meer het MKB in Zuidoost-Nederland, waarbij zij het 

MKB in Zuidoost-Nederland zien als een (internationaal) valorisatiecentrum (fieldlab) onder 

andere gericht op nieuwe grondstoffen en nieuwe voedingsstoffen (ingrediënten). Het eco-

systeem Zuidoost-Nederland, met een belangrijk fieldlab op de Brightlands Campus Green-

port Venlo, ontwikkelt daardoor ook intensieve relaties met diverse andere belangrijke food-

regio’s in Nederland (bijv. Food Valley en Greenport Westland Oostland), maar op termijn 

ook met foodregio’s elders in Europa (bijv. Duitsland en Frankrijk).  
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Omgang met bedrijven: Segmenten vragen verschillende benadering in  

innovatiebeleid 

Schaalgrootte is noodzakelijk in zowel de primaire sector als in de maakindustrie om te 

kunnen investeren in innovaties. Dat gebeurt nu al volop in de regio. Maar daarnaast zijn 

ook kleine bedrijven (nichespelers) nodig die specifieke versproducten op de markt brengen 

of met een nieuwe technologie aan de slag gaan. 

 

Op basis van schaalgrootte en aandacht voor innovatie binnen een bedrijf, kan een assen-

stelsel worden ontwikkeld, dat van toepassing is voor zowel de primaire productietakken als  

andere bedrijven in andere schakels van de keten. 

 

Bedrijven in het kwadrant rechtsboven van figuur 4.2 zijn volop met vernieuwing bezig. Zij 

doen aan sociale en/of technische innovatie, waarin zij samenwerken met partners in de 

keten en  met bedrijven uit heel andere sectoren. Deze bedrijven in de primaire sector vra-

gen van overheden ruimte om ook in de provincie nog te kunnen groeien, maar willen ook 

aangesproken worden op gerealiseerde inspanningen op gebied van duurzaamheid en in-

novatie. Ook grotere bedrijven in andere schakels van de ketens kunnen alleen maar groei-

en als aandacht besteed wordt aan die twee kernthema’s. Deze bedrijven hebben niet veel 

behoefte aan subsidies, maar verwachten meer een rol van overheden die in PPS’sen par-

ticiperen in vernieuwingstrajecten. Deze bedrijven vragen daarnaast aandacht voor het ar-

beidsmarktbeleid (scholing, imago, huisvesting buitenlandse medewerkers) en een consis-

tente (inhoudelijke) meerjarenstrategie. 

 

Figuur 4.2 In alle segmenten aan de slag (bron: BCI 2017) 
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Uiteraard zijn er ook in de primaire takken en in de andere schakels bedrijven die schaal-

vergroting vooral invullen door ‘meer van hetzelfde produceren tegen een zo laag mogelijke 

kostprijs’. Dat zijn ook de bedrijven (kwadrant links beneden) die (verouderde) capaciteit 

tijdelijk van kleinere collega’s overnemen. Slechts een enkeling zal de slag maken naar 

kwadrant links boven. Deze ondernemers hebben weinig oog voor innovatie en zien over-

heden alleen maar als lastig die ‘overbodige regels’ controleren. 

 

Het kwadrant linksonder zijn de zogenaamde wijkers of stoppers. Het is voor hen zaak dat 

zij tijdig stoppen zonder veel schulden of verouderde bedrijfsgebouwen achter te blijven. 

Voor het op juiste manier begeleiden van deze ondernemers is recent in de primaire sector 

meer aandacht gekomen van belangrijke ketenspelers (zoals banken en mengvoerleveran-

ciers) en van het Rijk (200 miljoen voor herontwikkeling van de varkenshouderij). 

 

Het kwadrant linksboven is een groep ondernemers die ondanks een geringere bedrijfsom-

vang wel op zoek is naar kwaliteit en niches in de markt. Deze bedrijven zijn aangetroffen in 

vrijwel alle primaire productietakken, maar ook in andere schakels in de keten. Naast de 

aandacht voor kleine, korte ketens zijn er ook enkele bedrijven die kansen hebben om snel 

te kunnen groeien omdat ze inspelen op de trends van gezonde voeding, consumentbele-

ving en met disruptieve technologie komen om helemaal anders te produceren of (klein-

schalig) versproducten te verwerken. Het verbinden van deze groep met de bedrijven in het 

kwadrant rechtsboven kan zorgen voor een snelle schaalsprong waarbij hoog-disruptieve 

technologie bij grotere bedrijven wordt geïmplementeerd. 

 

Zoals al eerder geconcludeerd, vallen veel kleinere bedrijven de laatste jaren af. Dat komt 

ook voor een belangrijk deel door het ontbreken van een opvolger en/of het ontbreken van 

voldoende financiële reserves om in vernieuwing of uitbreiding te kunnen investeren. De 

groep die die schaalgrootte wel bezit, is groeiende (zie hoofdstuk 3). Uit gesprekken met 

experts en cijfers over verdiencapaciteit en standaardopbrengst blijkt tevens dat veel van 

deze bedrijven beschikken over innovatiekracht en winstgevend zijn. Aan de andere kant is 

een groep kleinere bedrijven zichtbaar die zeer innovatief bezig is met nieuwe ketenconcep-

ten of technieken.  

 

Samenvattend zijn de bedrijven die aan de bovenkant van het schema gevonden kunnen 

worden zijn belangrijk voor de duurzame positie van het agrofoodcomplex in Limburg. Zij 

verdienen daarom de meeste aandacht. De producten die door de kleinere, disruptieve be-

drijven worden ontwikkeld, kunnen vervolgens worden ingezet bij grotere bedrijven in het 

complex, zodat de ontwikkeling meteen een schaalsprong ondergaat. Het verbinden van 

deze partijen in het ecosysteem is daarom van vitaal belang.    
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Hoofdstuk 5 Een onderscheidende  

positie 

Aan de hand van trends, die genoemd zijn in hoofdstuk 2, is al ingegaan wat die trends be-

tekenen voor het agrofoodcomplex in Limburg, oftewel daar zijn de toekomstige opgaven 

benoemd. In dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan door te bepalen of de regio daar-

mee een onderscheidende positie kan opbouwen. 

 

 

Toekomstige opgaven 

Op basis van trends, en de analyses van de samenstelling en kracht van de ketens in het 

agrofoodcomplex van Noord- en Midden-Limburg is bepaald hoe dit complex nu beter of 

slechter scoort dan de complexen of ketens elders in Nederland. Die analyse is opgebouwd 

rond de vier vragen hieronder.  We zien op basis van de eerder geschetste trends namelijk 

vier elementen die bepalend zijn om een onderscheidende positie van het agrofoodcomplex 

te onderhouden en verder uit te bouwen, namelijk: 

 

1 Hoe wordt op consumententrends/markttrends ingespeeld. 

2 Wat zijn nieuwe verdienmodellen. 

3 Welke initiatieven worden er genomen op gebied van energie en duurzame technologie. 

4 Hebben de bedrijven de schaalgrootte om te kunnen innoveren en op markttrends in te 

kunnen spelen. 

 

De scores van het Limburgs agrofoodcomplex ten opzichte van ‘Nederland’ op de vier vra-

gen zijn bepaald op basis van literatuur, bureau-expertise en gesprekken met ondernemers. 

Om de kwalitatieve scores enigszins te kunnen onderbouwen zijn voorbeelden genoemd 

van bedrijven die met de desbetreffende trend al aan de slag zijn. Dit zijn voorbeelden, het 

is geen volledige lijst. 

 

De trends en de positie van het Limburgs agrofoodcomplex worden hieronder per categorie 

vragen toegelicht. Te zien is dat de positie van het Limburgse agrofoodcomplex op 

veel deelcategorieën licht bovengemiddeld is. In een leidend agroland als Nederland 

is dit een goede prestatie.  
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1 Inspelen op consumenten- en markttrends 

 
 

Uitleg trend Score 

Voorbeeld(en) van koploper(s) in de 

regio 

1 Duurzaamheid en milieu worden 

steeds belangrijker in het publieke 

debat 

De regio’s in Limburg zijn niet 

echt onderscheidend in dit op-

zicht 

Er zijn vele bedrijven, ook in Limburg, 

actief in biologische ketens met daarin 

minder of geen gebruik van kunstmati-

ge meststoffen/ antibioti-

ca/bestrijdingsmiddelen. De onder-

scheidende kracht van Limburg zit in 

de maakindustrie die hierna op tal van 

punten wordt benoemd 

 

2 De consument waardeert in toene-

mende mate de nabije herkomst 

van een product. Ketens worden in 

toenemende mate vanuit de regio 

ingericht 

 

Een aantal bedrijven is actief 

bezig op dit vlak en werkt aan 

de regionale inrichting van de 

keten. Daarbij liggen er mogelijk 

ook kansen voor het ontwikke-

len van een Euregionaal product 

 

Livar, Peelvarken, enkele kleine fruitte-

lers, kaasboerderijen 

3 Het welzijn van dieren wordt steeds 

belangrijker geacht en een groei-

ende groep consumenten is bereid 

hiervoor te betalen  

 

De regio is één van de koplo-

pers op dit gebied met een aan-

tal aansprekende voorbeelden 

Kipster, Kuijpers Kip, Houbensteyn, 

Van Asten 

4 Voedselveiligheid is één van de 

belangrijke consumententhema’s. 

Een gebrek hieraan leidt tot grote 

problemen in de sector, zie de 

fipronil-affaire. De behoefte aan 

meer gezonde voeding is een trend 

die doorzet 

 

De regio loopt mee met de sec-

tor. Enkele bedrijven hebben 

een sterke positie op dit gebied. 

De invulling voor de ambitie 

‘gezonde voeding’ wordt gestart 

Dinnissen, Nunhems-Bayer, Scelta, 

Hotraco 

5 De consument kiest voor extremen 

met zowel low-end producten als 

het duurdere segment 

In de regio zijn (grote) ketens 

actief (vers) zowel gericht op de 

retail (rechtstreekse leveringen) 

als bedrijven die met ‘smaak’ 

inspelen op de hogere segmen-

ten van de markt (via kleine, 

korte ketens) 

Grote ketens, bijv. Van Dijk, Cox, 

Wijnen, Kipster, voor kleine ketens 

wordt verwezen naar onderdeel 2 
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2 Nieuwe verdienmodellen 

 
 

Uitleg trend Score 

Voorbeeld(en) van koplo-

per(s) in de regio 

1 (Nieuwe) niches vervullen vaak 

een rol in het hogere segment en 

kennen hogere marges. Er is een 

toenemende vraag naar dit soort 

producten 

Een behoorlijk aantal ondernemingen 

specialiseert zich op een nichemarkt. 

Daarnaast is er een grote concentratie 

van enkele nichemarkten in Limburg, 

zoals asperges, champignons, bes-

sen, substraten, hoogwaardige var-

kens- en kippenbedrijven 

 

Hortus Vyvere, Kipster, 

Kuijpers Kip, Hou-

bensteyn, Livar, Peelvar-

ken, Van Asten, Scelta 

2 Automatisering van de teelt en 

meet-, regel- en monitoringssys-

temen zorgen voor hogere produc-

tiviteit en daarmee voorsprong 

 

Limburg kent een aantal bedrijven van 

behoorlijke omvang die zeer actief zijn 

met het introduceren en testen van 

nieuwe teeltconcepten 

Gipmans, Vissers, Cox, 

Wijnen, Gubbels, Litjens, 

Phenospex, Hotraco 

3 Automatisering van de stal en 

meet-, regel- en monitoringssys-

temen zorgen voor hogere produc-

tiviteit en daarmee voorsprong 

Limburg herbergt enkele zeer innova-

tieve bedrijven in de ontwikkeling van 

deze systemen. Bovendien is er in de 

varkens- en kipketen een aantal be-

drijven die vooroplopen in de imple-

mentatie van deze systemen 

 

Hotraco, Kipster, Kuijpers 

Kip, Houbensteyn, Van 

Asten 

4 Schakels worden uit de keten ge-

nomen doordat bedrijven meerdere 

schakels in de keten zelf vervullen 

of omdat een ketenfunctie onver-

vuld blijft 

Diverse Limburgse bedrijven leveren 

direct aan de retail of vervullen een rol 

in het verpakken, snijden, vervoeren of 

verhandelen van de eigen producten 

Van Dijck, Gipmans, 

Gubbels, Litjens, Monag-

han, Westburg, Wijnen, 

Van Gorp, Oerlemans, 

Global Food Group 

 

5 Bedrijven verbreden activiteiten of 

nemen deel in andere ketens 

Limburgse bedrijven zijn over het 

algemeen niet onderscheidend op dit 

gebied, op enkele voorbeelden na 

Nunhems-Bayer, Chris-

tiaens, Hotraco 
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3 Energie en techniek  

 
 

Uitleg trend Score 

Voorbeeld(en) van koploper(s) in 

de regio 

1 Reststoffen worden gebruikt als 

input voor andere stoffen. Er wordt 

gewerkt met gesloten systemen 

Al enkele jaren is de regio 

(Noord-) Limburg actief met haar 

invulling van een biobased pro-

gramma onder meer gericht op 

reststromen 

 

Gipmans, Houbensteyn, Van 

Asten, Kipster, Kuijpers Kip, 

Litjens, Van Dijck, Van Gorp, 

Christiaens 

2 Er wordt in toenemende mate ge-

bruik gemaakt van nieuwe energie-

bronnen: geothermie, zonne-

energie, waterkracht 

 

Enkele lichtende voorbeelden op 

dit gebied waarin nog een hoop 

gepionierd wordt 

Gubbels, Westburg, Wijnen 

3 Data wordt ook in de agrofoodsector 

een belangrijke bron: plantdata, 

dierdata, procesdata. Processen 

worden in toenemende mate geau-

tomatiseerd en robots zorgen voor 

voeding en water 

Het thema is nog in ontwikkeling, 

in Limburg zijn enkele bedrijven 

waar te nemen die een serieuze 

start maken en een koplopende 

positie innemen 

Novioponics, Phenospex, Hotra-

co, Christiaens, WP Haton, Din-

nissen 

 

 

4 Bedrijfsstructuur 

 
 

Uitleg trend Score 

Voorbeeld(en) van koploper(s) in 

de regio 

1 Schaalvergroting is de trend in de 

sector. Bovendien creëert massa 

innoverend vermogen 

Met name in Noord-Limburg is 

de gemiddelde bedrijfsgrootte in 

de sector substantieel. Dat geldt 

voor de primaire teelten, maar 

ook voor enkele andere onder-

delen van de keten, zoals ma-

chines en systemen, zaadvere-

deling 

 

Nunhems-Bayer, Gipmans, Mo-

naghan, Rijnland, Cox, Van 

Dijck, Freschamp, Lutèce, Van 

Gorp, Oerlemans, Hotraco, 

Christiaens, Van Aarsen, Zon, 

Mission Foods, Van Melle, Din-

nissen, John Deere, Hou-

bensteyn, Van Asten 

2 Door technologische ontwikkelingen 

verandert de inzet van arbeids-

krachten: er worden andere kwali-

teiten gevraagd 

Een aantal bedrijven werkt di-

rect samen met kennisinstellin-

gen, zowel op het gebied van 

onderzoek als arbeid. Veel be-

drijven maken gebruik van 

(Oost-Europese) seizoenarbei-

ders die steeds moeilijker zijn te 

vinden 

Van Dijck, Wijnen, Gipmans, 

Mission Foods, Monaghan 
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Geconcludeerd kan worden dat het Limburgs agrofoodcomplex op de meeste aspecten een 

licht positieve (bovengemiddelde) positie inneemt, maar ook dat er geen sprake is van een 

substantiële voorsprong, maar dat is in de Nederlandse context ook lastig. Die lichte voor-

sprong zit vooral in de primaire productietakken, de daaraan gerelateerde toelevering van 

machines en systemen, de verwerking van versproducten en het innemen van nieuwe posi-

ties in ketens (oftewel door directe leveringen aan de retail, ofwel door het opzetten van 

korte, kleine ketens met kwaliteitsproducten). 

 

In onderstaand schema zijn de resultaten van de vier categorieën samengevat. 

 

Figuur 5.1 Beoordeling Limburgs agrofoodcomplex ten aanzien van toekomstige opgaven die volgen uit  

macrotrends  

 

Bron: BCI 2017 

 

Hoe verder? Handelingsperspectieven 

De vraag is hoe de regio haar positie in deze toekomstige opgaven verder kan versterken. 

Daar is op basis van de snel veranderende omgevingen (zie hoofdstuk 2 en 4) wel sprake 

van urgentie. Veranderingen gaan dermate snel, dat de huidige, goede uitgangspositie ook 

zo verspeeld kan zijn. Dat betekent dat nieuwe verdienmodellen in ketens ontwikkeld moe-

ten worden, dat continue aandacht voor scholing en opleiding een vereiste is en dat door 

duurzaamheidsinvesteringen het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot. Gelet op de 

trends, de vier elementen die geformuleerd zijn aan het begin van dit hoofdstuk en het feit 

dat de regio Noord- en Midden-Limburg, als krachtig onderdeel van Zuidoost-Nederland, tot 

de koplopers behoort in een aantal plantaardige en dierlijke ketens, betekent dit dat bedrij-
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ven in de regio voorop zouden moeten lopen met het invullen van de volgende handelings-

perspectieven: 

 

 Transparantie in ketens vergroten in verband met voedselveiligheid en het beter inspe-

len op veranderende consumentenwensen door meer  data te delen tussen schakels in 

de keten (met ondersteuning van IT tools en sensoren). 

 Meer aandacht voor smaak, gezondheid en veiligheid van voedsel voor diverse consu-

mentengroepen. 

 Verduurzaming van alle schakels van de keten (andere grondstoffen, duurzame ener-

gie, verwerking reststromen, duurzamer vervoer, duurzame verpakkingen, etc.). 

 Continue aandacht voor bedrijfsopvolging, opleiding van personeel en werving en huis-

vesting van (buitenlands) personeel. 

 Samenwerking binnen het ecosysteem zowel vanuit de ketenkracht (binnen de ketens) 

als vanuit de netwerkkracht (‘met de buren’). 

 Nog meer verbindingen leggen tussen bedrijven in agroketens en bedrijven met nieuwe 

technologie uit andere sectoren (stimuleren cross-overs). 

 Meerjarige samenwerking tussen partners in de keten om de positie in de keten richting 

retail of rechtstreeks aan consumenten te versterken zodat alle onderdelen van de ke-

ten (ook de boer) rendement behalen. 

 Verduurzaming van het agrologistiekcomplex in de regio, door meer data te delen (en 

dus lading te bundelen) en om meer gebruik te maken van binnenvaart en spoorver-

voer. 

 

Bovengenoemde handelingsperspectieven liggen in eerste instantie vooral op het bord van 

de bedrijven in de ketens. Maar er liggen ook enkele aandachtspunten voor de provincie en 

andere overheden in Limburg als het gaat om het versterken van de concurrentiekracht en 

verduurzaming van het agrofoodcomplex. Daarnaast kunnen de eerdergenoemde ketenre-

gisseurs zoals Friesland-Campina, Vion, Plukon, Aviko, retailers, etc. hierbij een rol spelen. 

 

Met een aanscherping en verdieping van de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen (zie strategie) kunnen meer kansen worden benut. Daarbij gaat het 

om een meer integrale benadering in beleid en uitvoeringsprogramma’s van de landbouw 

en agroketens vanuit verschillende beleidsvelden (van de overheden). Nu sluiten verschil-

lende beleidsvelden (ruimte, energie, milieu, economie, innovatie, etc.) van provincie en 

gemeenten nog onvoldoende op elkaar aan. Bedrijven hebben nog met verschillende soms 

tegenstrijdige trajecten te maken. Er is behoefte aan een integrale duurzaamheidsagenda 

voor de land- en tuinbouw vanuit de overheid. 

 

Daarnaast  zou nog meer het accent gelegd kunnen worden op gezamenlijke initiatieven 

gericht op scholing van medewerkers en op imagocampagnes om in versketens te werken. 

In de trendanalyses (hoofdstuk 2) is gewezen op de toenemende en veranderende compe-

tenties van boeren en hun medewerkers. Dat vraagt om een extra inzet op het gebied van 

scholing en opleidingen. Ook een continue punt van gezamenlijke aandacht blijft de huis-

vesting van buitenlandse medewerkers.  

 

Wat betreft het innovatiebeleid  zijn de volgende aandachtspunten te formuleren: 
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 Werk met partners aan een duidelijke meerjarenstrategie. De richting van gezonde voe-

ding en de ondersteunende strategieën (future farming en alternatieve grondstoffen) is 

de juiste. 

 minder algemene subsidies, waar subsidies op zoek zijn naar projectdeelnemers, maar 

meer mee-investeren in projecten die getrokken worden door bedrijven. 

 nagaan of er voldoende venture capital is voor jonge of kleine bedrijven die met echte 

vernieuwende technologieën bezig zijn (disruptive technologies). 

 meer doen met digitalisering en data delen in de keten. 

 stimuleren van keten- en netwerksamenwerking binnen het ecosysteem. 

 meer aandacht voor verduurzaming van de omvangrijke vervoerstromen in de agro-

foodketens. Retail in binnen- en buitenland gaan hier steeds meer om vragen. 

 

Zoals het laatste punt ook aangeeft, is het van belang om bij discussies over de toekomsti-

ge positionering van het agrocomplex, zeker in Noord-Limburg, ook aandacht te besteden 

aan innovatie in de agro-logistieke ketens. Ook daar ligt een belangrijke kracht van de re-

gio. Rondom Freshpark Venlo heeft zich een ecosysteem ontwikkeld (op het park en daar-

buiten) van bedrijven die een draaischijffunctie vervullen voor het bedienen van de Duitse 

en Europese markt. In de regio worden versproducten uit de regio, Nederland en de rest 

van de wereld gecombineerd om aan de vraag van de Europese retail te kunnen voldoen.  

Alle belangrijke spelers in die ketens (die vooral in het Westland en in de Rotterdamse regio 

zitten) hebben een vestiging in Venlo, omdat vanuit Venlo de Europese markt (voor sommi-

ge stromen) effectiever en flexibeler bediend kan worden. Innovaties in de logistieke pro-

cessen hebben betrekking op de volgende zaken: 

 

 Het meer delen van data in de keten, niet alleen door bedrijven, maar ook met over-

heidsdiensten zoals de douane en de NVWA. 

 Meer goederenstromen (importfruit en –groentes in reefercontainers) vervoeren met 

binnenvaart, zodat er een duurzame, frequente ‘metrodienst ontstaat tussen Rotterdam 

en Antwerpen met Venlo. 

 Meer gebruik maken van de spoorterminals in Venlo om versproducten en andere food-

producten te vervoeren naar Europese bestemmingen. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies 

Op basis van een analyse van beschikbare rapporten, statistieken, gesprekken met onder-

nemers en bureau-expertise heeft Buck Consultants International (BCI) een analyse ge-

maakt van de innovatie- en concurrentiekracht van het agrofoodcomplex in Limburg, met 

een accent op de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Op basis van die analyses komt BCI 

tot de volgende conclusies, die we onderverdeeld hebben in trends, uitgangspositie en 

handelingsperspectieven. Daarna volgen de antwoorden op de vier kernvragen van dit on-

derzoek. 

 

 

Trends 

 Alle agrofood ketens in Limburg worden min of meer met dezelfde uitdagingen gecon-

fronteerd. Daarom kunnen zij ook als één ecosysteem/complex worden beschouwd, met 

soms wel enkele verschillende accenten per keten. Bijvoorbeeld de intensieve veehou-

derijketens zullen extra inspanningen moeten plegen om het maatschappelijk draagvlak 

te vergroten door meer aandacht te besteden aan de ecologische en sociaal-culturele 

trends.  

 Voor vernieuwing van agroketens, zowel in de dierlijke als de plantaardige ketens, zijn 

in Limburg en omgeving toeleveranciers van machines, systemen, uitgangsmateriaal en 

kennis aanwezig. Deze toeleveranciers werken nu vaak al internationaal en zien de 

thuisregio als bakermat voor vernieuwing, omdat ondernemers in de keten open staan 

voor die vernieuwingen. 

 Op basis van die constatering kan ook worden geconcludeerd dat het niet zinvol is om 

in het beleid van overheden te kiezen voor enkele ketens, omdat allereerst de marktom-

standigheden snel kunnen veranderen, denk daarbij aan de glasgroentes, de pluimvee-

keten en de varkenshouderijketen. De inkomens en prijzen kennen een sterk fluctue-

rend karakter.  

 De kracht van het ecosysteem in Nederland en in Zuidoost-Nederland is dat in goede en 

in slechte tijden er in alle ketens er bedrijven zijn die bovengemiddelde rendementen 

weten te behalen, omdat hun bedrijfsvoering op orde is en er continue aandacht is voor 

vernieuwing. 

 De urgentie om te vernieuwen is niet bij alle bedrijven in de keten in voldoende mate 

aanwezig. Dat geldt in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Er zal nog meer 

dan nu samengewerkt moten worden tussen bedrijven in dezelfde keten, tussen bedrij-

ven uit andere ketens en met bedrijven uit ander sectoren. Dat vraagt om nieuwe ma-

nieren van samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen, 

niet alleen in NM Limburg, maar ook veel meer dan nu met partners in Zuidoost-

Brabant. Naast technologische innovatie gaat het dus ook om sociale innovatie (op een 

andere manier samenwerken). 
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 Uit analyses van de inkomenssituaties van met name de primaire producenten (in Lim-

burg en Nederland) blijkt dat die verschillen groot zijn. Vooral ondernemers die de finan-

ciële ruimte hebben om te investeren, doorgaans de grotere bedrijven, zetten ook stap-

pen tot vernieuwing, terwijl voor vele middelgrote en kleinere bedrijven het niet eenvou-

dig is om te investeren in nieuwe bedrijfsprocessen of nieuwe producten. 

 

 

Huidige uitgangspositie 

 Het agrocomplex in Limburg is een belangrijk onderdeel van de Limburgse economie 

met 2,6 miljard toegevoegde waarde en 35.000 arbeidsjaareenheden. 

 Het complex kent een sterke positie van met name Noord-Limburg als het gaat om spe-

cialisatiegraad en gemiddelde omvang van bedrijven in de primaire productietakken. 

 Er is toenemende schaalgrootte van bedrijven in verschillende categorieën doordat klei-

nere bedrijven verdwijnen en het aantal grote en zeer grote bedrijven stijgt. Juist deze 

grotere bedrijven hebben een hoge verdien- en investeringscapaciteit. 

 Grotere bedrijven in alle schakels van de keten (van toeleveranciers, primaire producen-

ten, tot verwerkers en handelsbedrijven), met name in Noord-Limburg, geven het agro-

foodcomplex in Noord- en Midden-Limburg een robuust karakter. Dat robuuste netwerk 

maakt deel uit van een sterk breder ecosysteem in Zuidoost-Nederland. 

 Meer dan elders in Nederland zijn in de regio bedrijven aanwezig die in korte ketens 

verbonden zijn met de retail (zonder tussenhandel), maar er zijn ook verschillende voor-

beelden van kleine ketens waarin een kwaliteitsproduct rechtstreeks wordt afgezet aan 

restaurants en consumenten en soms ook aan de retail. 

 Naast de brede primaire sector en omvangrijke en innovatieve toeleveranciers en ver-

werkers zijn in Zuidoost-Nederland ook ketenregisseurs aanwezig zoals Friesland-

Campina, Vion, Plukon, Aviko en grote retailers die de regie over de ketens voeren en 

die vernieuwing stimuleren. 

 De sterke positie van het complex is vooral het gevolg van een sterke positie in volle-

grondgroente, boomteelt, varkenshouderij, pluimveehouderij en glasgroente. 

 Het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-Limburg kent een sterke vertegenwoordiging  

van handelsbedrijven en toeleveranciers van kennis, machines en systemen en uit-

gangsmateriaal binnen het grotere agrofood-ecosysteem in Zuidoost-Nederland. Te 

denken valt aan bedrijven die actief zijn met hoog-innovatieve activiteiten zoals zaad-

veredeling, stalsystemen, kassenbouw, reststofverwerking, teeltmonitoring, gewasbe-

scherming en de ontwikkeling van nieuwe ketenprocessen. 

 De regio kent een ondervertegenwoordiging in de foodindustrie afgezet tegen bijvoor-

beeld oostelijk Noord-Brabant. Beide regio’s maken deel uit van een sterk agrofood-

ecosysteem in Zuidoost-Nederland. 

 De ligging van Noord- en Midden-Limburg naast het oostelijk deel van Noord-Brabant 

heeft in de praktijk al geleid tot provinciegrensoverschrijdende ketens (intensieve vee-

houderij, vollegrondteelten, akkerbouw en melkveehouderij). Daarnaast vindt er in toe-

nemende mate samenwerking plaats in innovatie- en scholingsprogramma’s, maar die 

samenwerking in Zuidoost-Nederland moet nog wel worden versterkt of geïntensiveerd.  

 De innovatiekracht van de versketens (plantaardig en dierlijk) in Limburg wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door leveranciers van uitgangsmateriaal (zaden), machines en 

systemen die in de regio (vooral Noord-Limburg) aanwezig zijn. Het zijn bedrijven die 
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nog steeds met koplopers in de primaire sector in de regio werken aan innovaties in 

productiesystemen en die door die sterke thuismarkt inmiddels internationaal opereren. 

 Ontwikkelingen op de Duitse markt (minder eigen productie in met name tuinbouw, extra 

aandacht voor regionaal product en veel aandacht voor duurzaamheid) kunnen tot extra 

kansen leiden voor het agrofoodcomplex in NM-Limburg.  

 Van oudsher is Venlo de draaischijf voor versproducten richting Duitsland. Hier wordt 

regionaal, nationaal en importproduct (vanuit andere werelddelen) gecombineerd voor 

aflevering aan de Duitse retail en handel. Ook dit complex is behoorlijk gegroeid in de 

afgelopen jaren en kent ook groeikansen voor de toekomst door innovaties op het ge-

bied van digitalisering en multimodaal vervoer door te voeren. 

 

 

Handelingsperspectieven 

Gezien de snel veranderende omgevingen van de agrofoodketens in NM Limburg is er, 

ondanks de goede uitgangspositie, sprake van urgentie om op die veranderingen in te spe-

len. Op basis van de hiervoor geschetste trends kunnen vier vragen worden gesteld die 

bepalend zijn om een onderscheidende positie van het agrofoodcomplex te onderhouden 

en verder uit te bouwen, namelijk: 

 

1 Hoe wordt op consumententrends/markttrends ingespeeld. 

2 Wat zijn nieuwe verdienmodellen. 

3 Welke initiatieven worden er genomen op gebied van energie en duurzame technologie. 

4 Hebben de bedrijven de schaalgrootte om te kunnen innoveren en op markttrends in te 

kunnen spelen. 

 

Het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-Limburg scoort op veel deelcategorieën binnen 

deze elementen licht bovengemiddeld. In een leidend agroland als Nederland is dit een 

goede prestatie. Desalniettemin kan de regio haar positie in de toekomstige opgaven verder 

versterken. Daarvoor gelden de volgende handelingsperspectieven: 

 

 Transparantie in ketens vergroten in verband met voedselveiligheid en het beter inspe-

len op veranderende consumentenwensen door meer  data te delen tussen schakels in 

de keten (met ondersteuning van IT tools en sensoren). 

 Meer aandacht voor smaak, gezondheid en veiligheid van voeding voor veel verschil-

lende consumentengroepen. 

 Verduurzaming van alle schakels van de keten (andere grondstoffen, duurzame ener-

gie, verwerking reststromen, duurzamer vervoer, duurzame verpakkingen, etc.). 

 Continue aandacht voor bedrijfsopvolging, opleiding van personeel en werving en huis-

vesting van (buitenlands) personeel. 

 Samenwerking binnen het ecosysteem zowel vanuit de ketenkracht (binnen de ketens) 

als vanuit de netwerkkracht (‘met de buren’). 

 Nog meer verbindingen leggen tussen bedrijven in agroketens en bedrijven met nieuwe 

technologie uit andere sectoren (stimuleren cross-overs). Dus naast technologische in-

novatie is ook sociale innovatie van groot belang. 
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 Meerjarige samenwerking tussen partners in de keten om de positie in de keten richting 

retail of rechtstreeks aan consumenten te versterken zodat alle onderdelen van de ke-

ten (ook de boer) rendement behalen. 

 Verduurzaming van het agrologistiekcomplex in de regio, door meer data te delen (en 

dus lading te bundelen) en om meer gebruik te maken van binnenvaart en spoorver-

voer. 

 

 

Beantwoording kernvragen 

Op basis van het onderzoek en bovenstaande conclusies, kunnen de vier kernvragen van 

het onderzoek als volgt worden beantwoord: 

 

1 Hoe zijn de ketens in het Noord- en Midden-Limburgse agrofoodcomplex samen-

gesteld en wat zijn belangrijke spelers in die keten? 

 

Het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-Limburg kent veel sterke ketens naast el-

kaar, zowel binnen de regio, of als onderdeel van het sterke agrofood-ecosysteem in 

Zuidoost-Nederland, waartoe ook het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant be-

hoort. Het systeem is robuust door de gevarieerdheid van de bedrijven in de schakels 

en de vele grote en innovatieve bedrijven die in Noord- en Midden-Limburg in de ketens 

aanwezig zijn. 

 

2 Wat is de innovatiekracht van het complex rekening houdend met trends voor de 

komende decennia en ontwikkelingen in omringende gebieden (Zuid-Limburg, 

Noord-Brabant en buitenlandse buurregio’s)? 

 

Het innoverend vermogen van het agrofoodcomplex in Noord- en Midden-Limburg is 

groot. De regio kent een groot aantal bedrijven met slagkracht, zowel in de primaire sec-

tor, als bij de toeleveranciers van uitgangsmateriaal, machines en systemen. Een zwak-

ker punt van het complex is de ondervertegenwoordiging van de verwerkende industrie. 

De andere zijde van de medaille is dat dit de regio juist meer complementair maakt aan 

de omliggende regio’s. Het complex in Noord- en Midden-Limburg is een belangrijk on-

derdeel van het agrofood-ecosysteem in Zuidoost-Nederland.  

 

3 Wat is het belang van de primaire sector als onderdeel van de ketens? 

 

De primaire sector in Noord- en Midden-Limburg is krachtig. Hoewel het aantal bedrij-

ven verder afneemt, neemt de schaalgrootte toe en groeit ook de toegevoegde waarde 

nog steeds (CBS/TNO 2017). Grotere bedrijven beschikken over de grootste verdienca-

paciteit en daarmee slagkracht. Kleinere bedrijven zijn in toenemende mate actief in 

verbreding van de landbouw of in kleine ketens. De totale omvang van de primaire sec-

tor zorgt ervoor dat deze schakel nog steeds fungeert als motor van alle ketens. 

 

 



 

Buck Consultants International 44 

4 Wat betekenen de verwachte ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de Bright-

lands Campus Greenport Venlo en de te ontwikkelen agrofood-community in 

Limburg? 

 

De ketens zijn volop bezig met vernieuwing en verduurzaming. Deze processen kunnen 

versneld worden door de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo, 

met inzet op inhoudelijke thema’s zoals gezonde voeding, future farming en alternatieve 

grondstoffen en de ontwikkeling van een agrofood-community om samenwerking, im-

plementatie van nieuwe technologieën en cross-overs sneller en krachtiger van de 

grond te krijgen. Daarbij kan worden voortgebouwd op de netwerken die nu al opge-

bouwd zijn met bedrijven en kennisinstellingen (HAS, Fontys, Universiteit Maastricht). 

Brightlands Campus Greenport Venlo kan zich verder ontwikkelen als een valorisatie-

centrum (of fieldlab) dat relaties onderhoudt met andere foodregio’s in binnen- en bui-

tenland. Dat is een realistische ambitie omdat in de regio diverse internationale koplo-

pers aanwezig zijn die nieuwe technologieën toepassen in agrofoodketens.  
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Hoofdstuk 7 Aanbevelingen 

De ambitie van de provincie Limburg, om de kracht van de agrofoodketens in Limburg te 

verbinden aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, land-

schap, gezondheid), sluit goed aan bij de veranderingen en innovaties die zich in de agro-

ketens afspelen. Er is op termijn geen licence to produce als er niet fors wordt geïnvesteerd 

in duurzaamheid om emissies terug te dringen of om als ketens ook duurzame energie of 

gezondere voedingsproducten te produceren. Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat 

veel ondernemers in de regio (uit verschillende schakels van de ketens)  nog onvoldoende 

weten waar andere partijen mee bezig zijn. Bovendien vragen zij ook van de overheden een 

duidelijker beleid, dat integraal wordt neergelegd bij de bedrijven. Vanuit die basisgedachte 

en het besef dat ondernemers voor innovaties en investeringen voortdurend keuzes moeten 

maken, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 

 Maak het netwerk van bedrijven en instellingen in de agrofoodketens meer inzichtelijk, 

met hun activiteiten en ambities. Dat werkt naar twee kanten: intern in de regio om el-

kaar nog beter te kunnen vinden en extern dat bedrijven en instellingen van elders beter 

kunnen aansluiten op kwaliteiten en programma’s in de regio. Dat betekent dat een 

agrofood-community in Noord- en Midden-Limburg opgezet moet worden, die ook re-

gelmatig schakelt met soortgelijke groepen elders (en in eerste instantie in Zuidoost-

Nederland). Zo kan nog meer uit de samenwerking met de Brabantse buurregio’s wor-

den gehaald en bepaald moet worden met welke thema’s of consortia van bedrijven uit 

Zuidoost-Nederland aangesloten kan worden op de uitdagingen van de grote foodbe-

drijven (producenten en retail). Voor de agrofood-community liggen meer dan voldoende 

handelingsperspectieven (zie conclusies). 

 

 Vanuit die community-gedachte kan de sterke propositie van diverse ketens in de regio 

ook  krachtig internationaal worden gepositioneerd en gecommuniceerd. Het agro-

foodcomplex Noord- en Midden-Limburg, als onderdeel van het Zuidoost-Nederlands 

complex, is internationaal leidend als het gaat om valorisatie en toepassing van kennis 

en technologie (in de intensieve veehouderij, vollegrondteelten, glasgroente, etc.), de 

innige samenwerking tussen primaire sector en maakindustrie en de sterke posities van 

Limburgse bedrijven in de ketens (richting retail, maar soms ook in kleine ketens recht-

streeks met de consument). 

 

 De aanpak van het land- en tuinbouwbeleid kan door de provincie integraler worden 

ingevuld en aan de ondernemers en bedrijven in de keten worden gepresenteerd. Het is 

verstandig om een integraal verduurzamingsbeleid land- en tuinbouw te ontwikkelen 

en dat sluit ook tijdig en goed aan bij de nieuwe opgaven  met betrekking tot energie en 

klimaat. Bovendien geeft het de ketens een extra voorsprong omdat zowel grote als 
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kleine bedrijven in de primaire sector en in andere schakels van de keten in Limburg  al 

volop met verduurzamingsmaatregelen aan de slag zijn. 

 

 Brightlands Campus Greenport Venlo is een belangrijke aanjager van vernieuwing in 

ketens door bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, maar ook om keten-

bedrijven te stimuleren zwaar in te blijven zetten op verduurzaming van ketens én om ze 

op het spoor te zetten van echte vernieuwingen zoals nieuwe gezonde voedingspro-

ducten of het beter benutten van reststromen uit de land- en tuinbouw. De Brightlands 

Campus Greenport Venlo wordt daardoor het logische middelpunt van vernieuwingen in 

ketens, waardoor ook op de Campus zelf investeringen gaan plaatsvinden van bedrijven 

en instellingen. De Campus kan zich ontwikkelen tot een internationaal valorisatiecen-

trum (fieldlab) als onderdeel van een internationaal netwerk van toonaangevende agro-

foodregio’s. Maar belangrijk is ook dat ondernemers, die niet tot de koplopers behoren 

(wat betreft vernieuwingen), door voorbeelden op de Campus en in de regio ook gesti-

muleerd worden om mee te bewegen. Daarbij hebben zij de keuze om mee te gaan in 

innovatieve ketens (nieuwe producten of productieprocessen) of in andere verdienmo-

dellen (die meer geënt zijn op bijv. landschap, regionale producten, toerisme). Maar ze 

zullen in ieder geval moeten investeren in opleidingen (voor hen zelf en het personeel). 
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1 Inleiding

1.1 Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont  2  
(LLTL2)

Het beleidskader voor de land- en tuinbouw 2016 – 2019 is door Provinciale Staten in mei 2016
vastgesteld met als titel “Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2” (LLTL2).
Het programma is een uitwerking van het Provinciale Coalitieakkoord 2015 - 2019 dat een duurzame 
verbinding van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg beoogt.

LLTL2 zet de innovatie- en omgevingsambitie van het voorgaand programma - LLTL1 (periode 2013- 
2015) - voort. De ambitie “De land- en tuinbouw in Limburg ontwikkelt zich verder als innovatieve
sector met economisch gezonde bedrijven en vooruitstrevende ondernemers die duurzaam
produceren en midden in de (lokale) samenleving staan” is gehandhaafd. Ook het motto “in 2025 is 
elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving” is niet gewijzigd. In het najaar van 2016 is 
het  Uitvoeringsplan LLTL2 vastgesteld.

Voor u ligt de Tussenrapportage LLTL2. Daarin wordt verslag gedaan van de prestaties en resultaten 
tot medio 2017. In hoofdstuk 1 en bijlage 1 wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en cijfers 
over de Limburgse agrofood. Bijlage 2 stipt voor een aantal andere provinciale beleidsterreinen de 
samenhang aan.

1.2 Actuele context en  transitie duurzame landbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw, waarvan de Limburgse onmiskenbaar onderdeel uitmaakt, geldt 
wereldwijd als toonaangevend, is uiterst productief en vervult een internationale voortrekkersrol.
Zaak is echter om deze vooraanstaande rol te behouden.
De landbouwsector heeft bewezen dynamisch te zijn en zal ook nu weten om te gaan met
voorspelbare ontwikkelingen. De belangrijkste macrofactoren, die bepalend zijn voor de opgave 
waar de land- en tuinbouw voor staat, kunnen als volgt worden samengevat:

 ■ de groei van de wereldbevolking en welvaartstoename noopt tot een nieuwe eiwitproductie 
anders dan vlees en zuivel vanwege de kwetsbaarheid van natuurlijke hulpbronnen;

 ■ de vergroening van de energiebehoefte en opwarming van de aarde;
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 ■ de toenemende zorg over volksgezondheid en toenemende medische kosten o.a. door 
verkeerde voeding;

 ■ de noodzaak voor circulaire economie, met hergebruik van reststromen en kringloopsluiting als 
norm.

Daarnaast verandert de land- en tuinbouw door vergrijzing, digitalisering, personificatie en beleving 
van consumptie, handelsfluctuaties (bijvoorbeeld de Ruslandboycot) en beleidswijzigingen
(bijvoorbeeld wegvallen melkquota). Daarnaast spelen dier- en plantenziekten, incidenten rondom 
voedselveiligheid (EHEC, Fipronil), volksgezondheid (Q-koorts, fijnstof) en niet te vergeten de
consumenten-  en media-aandacht voor dierhouderij  (plofkippen, megastallen) een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van de land- en  tuinbouw.

In het kader van het Europese landbouwbeleid voor de volgende periode zet Nederland
onder andere in op meer ruimte voor innovatie voor toekomstbewuste agrariërs, meer ruimte voor  
agrarische collectieven en  samenwerkingsverbanden, eerlijke prijzen en  opties voor
risicomanagement e.d. Tegelijk wordt ook gewaakt voor de positie van de Nederlandse agrariërs
t.o.v. buitenlandse concurrentie. De provincie is via het IPO betrokken bij de lobbystrategie. Ook
willen de provincies meer verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het landbouwbeleid en 
de inrichting en behoud van het landschap. Hierover wordt overleg met het Rijk gevoerd.

Het nationale topsectorenbeleid legt een extra accent op “cross-overs” om het samenspel tussen de 
primaire sector en andere sectoren te stimuleren en nieuwe innovaties mogelijk te maken.
De aanpak-“Brightlands” is hiervan een voorbeeld. Limburgse bedrijven spelen hierin al een rol. 
Voorbeelden zijn:

 ■ Grow systems en precisielandbouw, databeheer, sensoring en robotisering,
 ■ Inrichten geothermie installaties en alternatief  CO2-gebruik,
 ■ Plantveredeling, gericht op verhoogde voedingswaarde, specifieke inhoudsstoffen, 

ziekteresistentie en weerbaarheid in moeilijke klimatologische omstandigheden.

De rode lijn in deze ontwikkelingen is de noodzaak tot verduurzaming van de productie. Deze 
context maakt dat agrarisch ondernemen een complexe aangelegenheid is die bijzondere
aandacht en weloverwogen keuzen vraagt van alle betrokken partijen in de productie, de keten van 
toelevering, verwerking, afzet, dienstverlening maar ook van overheden. Dit maakt dat er sprake is 
van een transitie waarin de land- en tuinbouw uitgedaagd wordt in te spelen op de thema’s van de
toekomst. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de investeringslijnen van LLTL2 en zijn nog steeds 
valide.
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1.3 Limburg in Beeld

Beschikbaarheid van adequate en actuele gegevens is essentieel. Denk aan inzicht in specifiek 
provinciale cijfers over de primaire sector en het agrofoodcomplex als geheel. Voor land- en 
tuinbouwdata is de provincie vooral aangewezen op CBS-gegevens waarbij een provinciale verfijning 
niet altijd beschikbaar is. Tevens zijn specifieke verklaringen achter cijferbeelden onvoldoende 
beschikbaar op regionaal niveau. Geïnspireerd door het dashboard Energie wordt een agrofood 
dashboard ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Economic Research (WER, voorheen LEI). 
Dit digitale dashboard geeft inzicht in de feiten en cijfers van zowel de primaire sector als het gehele 
agrofoodcomplex. Dit dashboard is eind 2017 gereed en biedt naast inzicht in feiten en trends ook 
informatie voor het opstellen van een middellangetermijnstrategie voor een toekomstbestendige 
land- en  tuinbouw.  Bijlage 1 bevat meer basiscijfers inclusief toelichting. De informatie is afkomstig 
van WER, tenzij anders vermeld.

    Agrofood in Limburg
€2,6 mld.

35.000 fte

8% 

3.893

95.000 ha

- 5%

- 10% 

+ 15%

is de toegevoegde waarde van het totale agrofoodcomplex
dit is een stijging van 4% t.o.v. 2010
het aandeel van de primaire sector is €723 miljoen

is werkzaam in het totale agrofoodcomplex
dit staat gelijk aan 46.555 banen / 35.000 fte (BCI, 2017)
het aandeel van de primaire sector is 16.289 banen, omgerekend 12.100 fte

draagt het agrofoodcomplex bij aan de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
in heel Limburg

bedrijven telt de land- en tuinbouwsector

cultuurgrond wordt benut door de land- en tuinbouwsector

geuremissies t.o.v. 2000 (Web-bvb)

ammoniakemissies t.o.v. 2000 (Web-bvb)

fijnstofemissies t.o.v. 2000 (Web-bvb)
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2 Ervaringen en resultaten LLTL2  
(periode 2016 – medio 2017)

2.1 Algemeen

De uitvoering van LLTL2 (en in de voorafgaande jaren LLTL1) laat zien dat de land- en tuinbouw
verduurzaamt. Enerzijds is er een flinke dosis ondernemerspassie maar van de andere kant blijft de 
land- en tuinbouwsector gevoelig voor externe invloeden. De belangrijkste resultaten en ervaringen 
van de uitvoering van LLTL2 in de periode 2016 – medio 2017 zijn:

 ■ tal van partijen zijn actief op het vlak van innovatie. Uitwerking en valorisatie vergt veel 
aandacht, specifieke kennis en inzet die niet altijd beschikbaar of (financieel) mogelijk is.

 ■ De ondersteuning van deze processen heeft afgelopen periode via de uitwerking van Brightlands 
Campus Greenport Venlo en de projectmatige inzet van financiële instrumenten

 ■ gestalte gekregen;
 ■ koplopers hebben een bewuste keuze op de ondernemersrotonde gemaakt. Hun intrinsieke 

motivatie en doorzettingskracht is groot. Het merendeel van de ondernemers (in de Keyport- 
regio is dit ca. 70% van de ondernemers) is echter nauwelijks bezig met middellange termijn 
keuzen en maakt deze dan ook niet. Hierdoor krijgt verduurzaming geen extra impuls, maar 
wordt deze vooral door wet- en regelgeving  gestuurd;

 ■ de uitvoering van de in 2015 gestimuleerde grensverleggende concepten voor het bereiken van 
extra emissiereductie in de veehouderij, vertraagt door marktomstandigheden (varkenshouderij) 
en procedures. De leereffecten zijn nog niet volledig in beeld. Een aandachtspunt is dat 
het van belang is om meer inzicht te hebben in de uitvoeringsgereedheid (beschikbaarheid 
vergunningen, financiering) van projecten op het moment van subsidiëring;

 ■ uit de monitoring van het Manifest Duurzame Veehouderij (2013) blijkt dat bij ontwikkelende 
bedrijven het aantal dieren toeneemt en de emissies uit de veehouderij een dalende trend laten 
zien, met uitzondering van fijnstof (het verbod op legbatterijsystemen in de pluimveehouderij is 
hiervoor een verklarende factor). Voor nadere gegevens zie ook bijlage; 
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 ■ de inzet op POP3 als hoofdfinancieringsinstrument (om overlapping en concurrentie met 
het provinciale instrument SILG te voorkomen) sluit vooral goed aan bij investerings- en 
omgevingsgerichte projecten. Voor ondersteuning van innovatie is de belangstelling via POP3 
minder dan mogelijk is.

Deze dynamiek heeft gevolgen voor ondernemers, bedrijfskeuzen maar ook voor
brancheorganisaties en overheden. Ze geven aanleiding om voor de komende jaren enkele
nuanceringen en accenten aan te brengen in de uitvoering van het LLTL2 beleid. In de separate 
beleidsbrief “Accenten LLTL2 - 2017-2019” worden deze verder beschreven.
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2.2 Investeringslijnen LLTL2

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de investeringslijnen van LLTL2 tot en met 
medio 2017 beschreven. 
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2.2.1 Investeringslijn 1: Ruim baan voor  voorlopers

Ambitie
Voldoende verdienvermogen van bedrijven als basis voor investeringen in innovatie, vernieuwing en 
verduurzaming. Cruciaal is voldoende aandacht voor het creëren van toegevoegde waarde op basis 
van marktkansen en maatschappelijke issues en waarbij samenwerking en cross overs met andere
sectoren een rol spelen.

Wat is er gebeurd 
Het belang van innovatie wordt steeds meer onderkend. Koplopers zijn zeer gemotiveerd
en vasthoudend en zoeken nadrukkelijk samenwerking met ketenpartners om hun ideeën te 
ontwikkelen.
De openstelling van een aantal paragrafen van de subsidieregeling Platteland Ontwikkelings
Programma 3 (POP3, met name de paragrafen kennisontwikkeling en innovatie samenwerking) en 
de beschikbaarheid van de Subsidieregeling Inrichting Landelijk Gebied (SILG (2016: onderdeel
vouchers) heeft geleid tot voldoende belangstelling van kop- en voorlopers (ook wel early adopters 
genoemd). Ook is incidenteel het instrument Economie & Concurrentiekracht ingezet. In totaal zijn  
op deze wijze 32 projecten zijn  ondersteund.
In 2017 en volgende jaren worden de openstellingen van de landbouwparagrafen van POP3
voortgezet. We verwachten komende jaren een groei in de benutting van de begrootte middelen 
mede omdat de bekendheid over POP3 door de inzet van het LIOF zal vergroten terwijl LIOF
bovendien via een innovatie-instrumentenkoffer hiaten zal invullen (zie ook paragraaf 2.2.4 en 
hoofdstuk 4)  .

Wat heeft het gekost?

Investeringslijn 1 
Totaal budget € 5.803.000,00

Gerealiseerd € 1.717.026,00

Harde reserveringen € 830.307,00

Zachte reserveringen € 3.179.582,00

Nog te besteden € 76.085,00
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Voorbeelden

De revolutionaire boerderij KIPSTER: 
een project gericht op verduurzaming van de 
voedselketen. Eierproductie gebaseerd op regionale 
kringloopsluiting, drie sterren dierenwelzijn voor de 
kippen, energieleverend, toegankelijk voor brugers, 
klimaatneutraal en zeer lage emissies in combinatie 
met afzetgaranties als basis voor ontwikkeling en 
kleinschaligheid.

Bodem in Beeld: basis voor Groene Groei
Akkerbouwers, melkveehouders, loonwerkers en 
proefbedrijven coachen collega’s en laten zien dat een 
precisie-aanpak van bodem en benutting van vers gras 
leidt tot verbetering van het economisch rendement en 
realisatie van maatschappelijke doelen voor biodiversite-
it, uitspoeling, kringloopsluiting e.d.

Foodprotects (Food production technologies for 
trans-boundary systems) beoogt aan beide zijden van de 
Nederlands-Duitse grens meer product- en proces-
innovaties te realiseren bij ondernemingen in de agrifood 
sectoren.

Limburgs meubel van Limburgs rund 
Middels de inzet van en voucher wordt er meer inzicht 
verkregen in het ontwikkelen van een Limburgs 
ledersoort dat afkomstig is van Limburgse runderen en 
bewerkt wordt
in de regio, waarmee een meubel kan ontwikkelen 
en produceren waarbij de keten werkt volgens het 
principe van Cradle-to-Cradle.
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2.2.2 Investeringslijn 2: Meerwaarde omgeving

Ambitie
Verlaging van emissies naar lucht, water en bodem vormen de kern van LLTL2 om de omgeving 
aantrekkelijk te houden voor mens en natuur. We  zetten in op kennisontwikkeling  /  -overdracht,
demonstraties en financiële bijdragen aan (fysieke) investeringen voor nieuwe, grensverleggende 
technische concepten die leiden tot extra kwaliteitsverbetering en verdergaand dan wet- en
regelgeving.
Naast de focus op emissiereductie van emissies uit stallen is de sanering van asbestdaken
(vooral in de veehouderij) een belangrijk thema. Ook verbetering van de verkavelingsstructuur
met gelijktijdig realisatie van natuur-, water- en landschapsdoelen dragen bij aan verbetering van 
omgevingskwaliteit.

Wat is er gebeurd 
De afgelopen tijd is in overleg met stake holders verkend of en hoe een integrale aanpak in de 
intensieve veehouderij mogelijk is. Hiervoor is in de knelpuntgebieden Nederweert (fijn stof) en
IJsselstein (geur) en via de regionale POL uitwerkingen onderzocht welke werkwijze haalbaar is. De 
aanpak is nog onderwerp van overleg.

Projectmatig zijn afgelopen jaar initiatieven via POP3 ondersteund. Het betreft investeringen voor 
bedrijfsmodernisering, emissiereductie en structuurversterkingen (verkavelingen) met
gelijktijdig realisatie van natuur-  en waterdoelstellingen. Tijdens de openstelling in 2016 zijn 8
gebiedsprojecten (structuurversterking) ondersteund en 46 bedrijfsinvesteringsprojecten, waarvan 29 
voor jonge landbouwers.
Om de effectiviteit van POP3 (openstelling 2017) te vergroten is met stake holders overleg
gevoerd over de belangrijkste praktijkontwikkelingen en de aansluiting hiervan op POP3. Dit heeft 
geleid tot uitbreiding van de maatregellijst voor jonge boeren en verruiming van maatregelen voor 
structuurverbetering door ook maatregelen in  glastuinbouwgebieden toe  te voegen.
Ook in 2018 / 2019 is openstelling van de POP3 regeling voorzien, uiteraard afhankelijk van het 
tempo waarmee het budget benut wordt.
In LLTL2 was ook een extra provinciale openstelling (SILG) voor grensverleggende concepten voor 
emissiereductie uit de veehouderij voorzien. Deze extra openstelling zal niet plaats vinden omdat
ook via POP3 deze mogelijkheid aanwezig is. Leerpunten uit de eerdere provinciale regeling (2015) 
worden hierin verwerkt. Innovatieve omgevingsgerichte projecten die minder goed aansluiten bij
POP 3 (bijvoorbeeld vanwege proceduretijd) kunnen incidenteel met het instrument Economie & 
Concurrentiekracht worden gefaciliteerd.
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Wat heeft het gekost?

Investeringslijn 2 
Totaal budget € 9.728.861,00

Gerealiseerd € 1.793.002,00

Harde reserveringen € 3.574.113,00

Zachte reserveringen € 3.904.561,00

Nog te besteden €    457.185,00

	

Voorbeelden

Robuuste lelieteelt Een akkerbouwbedrijf wil voor 
de lelieteelt de risico’s van overmatige regenval, droogte 
en nachtvorst verminderen en efficiëntere omgaan met 
water, mineralen en gewasbeschermings  middelen.
Door het aanleggen van teeltruggen met daarin drup-
pelirrigatiesystemen is er minder kans op wateroverlast, 
mogelijkheid voor irrigatie bij droogte en kan via de 
slangen ook gericht bemesting en gewasbescherming 
worden toegediend terwijl de opgehoogde ruggen tevens 
bescherming bieden tegen nachtvorst. Ook worden er 
minder pesticiden gebruikt.

Kempfarm is een innovatief pluimvee en varkensbed-
rijf dat als eerder innoveerde in stalsystemen en nu een 
mestverwerkingsinstallatie doorontwikkeld. Het bedrijf is 
één van de 10 bedrijven die deelnemen aan de landeli-
jke pilot kunstmestvervanger. De mestverwerking wordt 
verder doorontwikkeld met een vacuümverdamper om 
eindproduct te verkrijgen die goed verhandelbaar zijn. 
De essentie van het project richt zich op bedrijfszekere 
equipment.

Stichting Ark werkt in het  Geuldal aan de omzetting 
van akkerland naar grasland om het watervasthoudend 
vermogen te vergroten en de afspoeling van löss 
en uitspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen 
te beperken. Hierdoor verbeterd de waterkwaliteit 
in de Geul en wordt een flinke bijdrage geleverd 
aan maatregelen vanwege klimaatverandering. Het 
betreft een kavelruil van 75 ha die bijdraagt aan 
structuurversterking van de landbouw.  
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2.2.3 Investeringslijn 3: Perspectief voor  ondernemerschap

Ambitie
Ondernemers moeten zelf een keuze maken voor de toekomst. Bij  het bevorderen van
ondernemerschap gaat het om ontwikkeling van persoonlijke competenties, vaardigheden en
kennis. Kennis van hun bedrijfstak, de markt, collega’s etc. Hierbij past een brede oriëntatie die 
uiteindelijk leidt tot strategische persoonlijke- en bedrijfskeuzen. Dit geldt voor nieuwkomers,
ontwikkelingsgerichte ondernemers maar ook voor (aanstaande) stoppers. Of te wel: toewerken
naar maatwerk. Hierbij staat de ondernemersrotonde model voor keuzemogelijkheden op strategisch 
niveau.

.
Wat is er gebeurd 
Om de ambitie van deze investeringslijn te realiseren is in de periode 2016- medio 2017 met een 
aantal partners (Rabobank, LLTB,  Ondernemersklankbord Limburg, HAS Venlo  en Cita Verde)
gewerkt aan de vorming van een Consortium dat zich richt op het bij elkaar brengen en ontwikkelen 
van kennis voor de ontwikkeling van trainingen en cursussen die passen bij de verschillende
richtingen van de ondernemersrotonde. Gaandeweg bleek dat een Consortium te ambitieus is omdat 
partijen hun flexibiliteit willen behouden. Wel hebben partijen de gezamenlijke intentie
in een Manifest beschreven dat na de zomer ondertekend wordt. Partijen spreken hierin af dat 
zij voortdurend oog hebben voor de vitaliteit van bedrijven en ondernemers spiegelen in hun 
bedrijfskeuzen. Jaarlijks zal hierover worden  gerapporteerd.
In de periode 2016 – 2017 is door de Keyportpartners een minimasterclass ontwikkeld. Tijdens de
werving van deelnemers bleek dat de belangstelling onder de categorie ‘doorlopers’ (de agrariërs die 
vooral bezig zijn met voortzetting van hun gangbare praktijk) fors tegenviel omdat het belang ervan
niet werd gedeeld. Daartegenover staat dat de deelnemers aan de minimaster Ondernemerschap 
enthousiast zijn.
Met het project Risicomanagement (uitgevoerd dor CORMEC (zie kader)) hebben agrarische
ondernemers uit vijf sectoren een opleiding doorlopen die bijdraagt aan risicobeheersing en daarmee 
verbetering van bedrijfsprestaties.
Komende tijd wordt bezien hoe het thema Ondernemerschap binnen de agrofoodcommunity (AFC) 
beter gepositioneerd kan worden en welke projecten wenselijk zijn.
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In tegenstelling tot vermeld in LLTL2 is geen uitwerking gegeven aan een stoppersstrategie.
Sturing geven op het bedrijfs- en ondernemerskeuze proces is complex en voor ondernemers
een continu dilemma. Als ik stop met mijn bedrijf, blijven mijn schulden dan zoals ze nu zijn? En hoe 
groot is de kans dat de schulden afnemen als ik toch nog doorga? Investeren in (en willen)
samenwerking of ontwikkeling van niches (hoogwaardigere kwaliteit) liggen voor de hand. Maar ook 
daarvoor geldt dat de lasten voor de baten uit gaan.
Financiële stimulering van bedrijfsbeëindiging (stoppersregeling) wordt niet verder uitwerkt vanwege  
de complexe samenhang met andere (o.a. fiscale) regels. Wel wordt bedrijfsafbouw deels via andere 
sporen beïnvloed zoals beschikbaar stelling van bedrijfscoaches   en de  aanpak latente ruimte
(zie ook hoofdstuk 4). Dit betekent dat de bestedingen op deze Investeringslijn lager uitvallen dan 
geraamd.

Wat heeft het gekost?  

Investeringslijn 3 
Totaal budget € 1.939.286,00

Gerealiseerd €  141.518,00

Harde reserveringen --

Zachte reserveringen €   15.000,00

Nog te bestedent € 1.782.768,00
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Voorbeelden

Vervolgopleiding risicomanagement. Voor 
5 agrarische sectoren (fruit, intensieve veehouderij, 
melkvee, akkerbouw en glas-en tuinbouw) is
een specifiek opleidingstraject ontwikkeld. Door deel-
name kunnen ondernemers beter omgaan met risi-
comanagement dat leidt tot betere bedrijfsresultaten 
(verlaagde kapitaalkosten, betere marge). Met andere 
woorden de financiële positie van de agrarische onder-
nemers wordt verbeterd middels toegepast risicoman-
agement.

Gladiolen voor de toekomst
Er wordt een samenwerking gestart omtrent een 
veredelingstraject waarin (voor Nederland onbekende) 
nieuwe soorten ontwikkeld worden  die teelt van 
gladiolen op de Limburgse akkers weer mogelijk maakt. 
Het betreft innovatieve soorten die  bestand zijn tegen 
droogrot waardoor productierisico’s in de hand kunnen 
worden gehouden en waarbij tevens vermindering van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten kan worden 
gerealiseerd. Op deze manier kan het bedrijfsresultaat 
positief beïnvloed worden.   

Agri-ondernemers in de Keyport-regio weten dat het  
roer om moet. Hiervoor is een MiniMaster “Anders 
Ondernemen “ ontwikkeld waaraan 12 ondernemers 
hebben deelgenomen.

De Stichting Ondernemersklankbord Limburg 
helpt óók land- en tuinbouwers bij strategische 
bedrijfskeuzen. Zij zijn betrokken bij de uitwerking va de 
Ondernemersrotonde en zijn onder andere door Horst 
aan de Maas en de LLTB actief ingeschakeld.
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2.2.4 Investeringslijn 4: Fundament voor ontwikkeling

Ambitie
Innovatie en toepassing van nieuwe kennis en inzichten (valorisatie) zijn de pijlers die moeten
bijdragen aan de versterking van het verdienmodel van de Limburgse agrofoodsector. Dát is ook de 
drijfveer voor de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) met als
speerpunten: gezonde voeding, future farming en biobased economy. Deze sluiten goed aan bij het 
agro bedrijfsleven in Limburg.
De Campus vormt het scharnierpunt voor innovaties in de Limburgse agrofoodsector waarin 
onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Om de toegankelijkheid van BCGV voor
ondernemers te vergroten wordt een loket ingericht voor agrarische ondernemers waar men terecht 
kan met vragen over innovatie, nieuwe verdienmodellen en competentieontwikkeling maar ook voor 
vragen over Europese, landelijke en provinciale instrumenten en regelingen.
Via de oprichting van een agrofoodcommunity (AFC) wordt het contact tussen ondernemers met 
verschillende achtergronden bevorderd door het creëren van ontmoetingen voor het opdoen van 
inspiratie, kennis over nieuwe ontwikkelingen en het leggen van nieuwe contacten. Ook kunnen 
ondernemers met gemeenschappelijke ideeën of ambities ondersteund worden in de eerste
uitwerking. De agrofoodcommunity (AFC) fungeert als katalysator tussen de BCGV, ondernemers, 
ketenpartners  en onderwijs.

Wat is er gebeurd 
Om deze ambitie te realiseren is afgelopen periode ingezet op operationalisering. Sedert mei 2017  
is de CEO voor BCGV in functie en is de in LLTL2 aangekondigde ondersteuning van de primaire 
sector invulling gegeven. Hiervoor is het LIOF ingeschakeld dat, op basis van hun competenties
en netwerken, in staat wordt geacht kennisontwikkeling en -verspreiding, vraagarticulatie, 
businessdevelopment, cross overs met andere sectoren en de vorming van een agrofoodcommunity 
(AFC) adequaat te organiseren en te faciliteren. LIOF is ook gevraagd om de instrumentenkoffer met 
financieringsmogelijkheden te  completeren vanuit het gegeven van  POP3  en naar voorbeeld van
Limburg Makers maar binnen de regels van  staatssteun. Daarnaast ondersteunt LIOF business 
development voor initiatieven die aansluiten op de BCGV speerpunten.
De aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs is vorm gegeven middels de, in
samenspraak met bedrijven, onderwijs en overheden opgestelde HCA agenda. De HAS is een 
belangrijke partij om in te spelen op ontwikkelingen in de markt (zie ook bijlage 1).
Momenteel wordt bezien welke lectoraten aanvullend van belang zijn. Vanuit deze Investeringslijn is 
de HCA AgroFoodagenda budgettair ondersteund. Deze aanpak moet uitdagend zijn en cross overs 
met andere sectoren (zoals maakindustrie, logistiek, materialen, healthcare en smart service) zullen 
steeds meer  voorkomen. Voorbeelden zijn  FeedDesignLab (FDL), Brightbox, Innoveins en
Urban Ponics.
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Vanaf najaar 2017 zal de inzet van het LIOF operationeel zijn en krijgt de agrofoodcommunity (AFC) 
meer ‘smoel’. Ook worden dan de gewenste en noodzakelijke strategische acties ter versterking van 
het agrofoodcomplex in Limburg uitgewerkt. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van de inzichten die
het in paragraaf1.3 nader beschreven digitaal fact & figures dashboard oplevert.

Verwijzend naar de Europese en nationale ontwikkelingen (zie paragraaf 1.2) wordt voortdurend, in 
overleg met stakeholders, bezien welke belangen onder aandacht van analisten, beleidsmakers, 

en besluitvormers gebracht moeten worden uit oogpunt van het Limburgse agrofoodcomplex. De 
provincie is onder andere via het IPO en Greenport Holland betrokken bij de lobby trajecten. Een 
totaalbeeld van de provinciale lobbystrategie wordt in overleg met de sector en BCGV voorbereid.

Wat heeft het gekost?  

Investeringslijn 4 
Totaal budget € 4.657.415,00

Gerealiseerd € 3.335.987,00

Harde reserveringen ---

Zachte reserveringen € 1.321.429,00

Tekort €   229.279,00
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Voorbeelden

Innoveins is een R&D-lab voor de tuinbouw, waarin in clusters 
van ondernemingen innovaties gerealiseerd worden op het snijvlak 
van plant en high-tech; via innovatieclusters werken bedrijven en 
organisaties samen aan innovatiethema’s als robotisering, sensoring, 
zaadtechnologie, waterzuivering en urban farming. Het complex krijgt 
een vloeroppervlak van circa 2 ha en

bevat zowel kassen als faciliteiten voor urban farming als technische 
ontwikkel- en toepassingsruimten.

Het Feed Design Lab is een mengvoederpilotfabriek waarin 
onderzoek, testen, verhuren, trainingen en ontwikkeling van 
mengvoeder receptuur samen komen in stadia tussen idee en 
opschaling.
Deze combinatie is uniek in Europa. In een community bestaande uit 
tientallen en technische functionaliteiten voor onderzoek, testen en 
proeven worden nieuwe duurzame veevoeders ontwikkeld.

Het Bio Treat Center (BTC) Venlo is open innovatie platform 
en R&D faciliteit voor  pretreatment van biomassa.  Het betreft formele 
samenwerking tussen technologie-georiënteerde bedrijven op het 
gebied van pretreatment van biomassa en kleinschalige bioraffinage. 
Inmiddels zijn zes bedrijven aangesloten: NewFoss, Hofmans, 
Grassa!, Biorefinery Solutions, Eco Makelaar en Ingenia. Ook andere 
bedrijven uit de keten kunnen zich aansluiten bij het BTC.

Uitbreiding Chemelot Ventures voor Brightlands 
Campus Greenport Venlo 
Door positieve economische ontwikkelingen neemt de  
dynamiek op de Brightlands Campus Greenport Venlo toe. Doordat 
bedrijven zelf weer geld hebben om te  
innoveren en te groeien, is er ook weer behoefte aan mede 
investeerders. Om ook voor het MKB op deze campus risicokapitaal ter 
beschikking te hebben participeert de Provincie Limburg participeren in 
de uitbreiding van Chemelot Ventures met een agro/food fonds. In dit 
fonds zullen ook  Rabobank Venlo en NV LIOF investeren. Daarnaast 
ontvangt het agro/food fonds cofinanciering van de Rijksoverheid uit de 
‘Seedcapital regeling’, ter grootte van € 6 miljoen. Daarmee wordt de 
omvang van dit fonds 17 miljoen euro.
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2.2.5 Biologische Landbouw

Bij de vaststelling van LLTL2 is door Provinciale Staten via motie 756 aandacht gevraagd voor 
stimulering van de biologische landbouw in Limburg. 

Ambitie
Biologische landbouw is een gecertificeerde productiewijze voor een specifieke markt die een 
meerprijs oplevert en van betekenis is voor versterking van biodiversiteit. Het belang voor de 
gidsfunctie voor de gangbare landbouw is ook van betekenis.
Inzet van beleid is krachtenbundeling van de biologische sector en scherpere articulatie van de 
vraagkant als vliegwiel voor de ontwikkeling van verdienmodellen is de kern van het, door de
doelgroep,  opgestelde Stimuleringsadvies.

Wat is er gebeurd 
Afgelopen jaar heeft de Mergellandcorporatie opdracht verleend voor het opstellen van een Plan van 
Aanpak voor de stimulering van biologische land- en tuinbouw in Limburg. De rapportage vermeld
knelpunten en ontwikkelkansen voor biologische landbouw in Limburg. Ingegaan wordt op de
belangrijkste afzetkanalen / -organisaties, de (potentiele) marktvraag bij Limburgse afnemers en de 
bereidheid van partijen voor ontwikkeling van nieuwe businesscasess. Kernpunten van het advies  
zijn de oprichting van een producentenorganisatie, de ontwikkeling / uitwerking van businesscases  
en inzet op kennisdoorstroming en ondernemersbegeleiding. 

Wat heeft het gekost?
Belangrijkste activiteiten zijn de opdrachtverlening aan de Mergellandcorporatie voor een advies
over de mogelijkheden voor stimulering van de biologische landbouw en een vervolgopdracht voor 
uitwerking van het advies. Projectmatig is een kennisvoucher verleend aan een ondernemer en is in 
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het kader van POP3 onderstaande toegelicht voorbeeld gehonoreerd.
Verder zijn in het kader van POP3 een aantal kennisoverdrachtprojecten gehonoreerd waarin een 
gezonde bodem het thema is. Hierin worden ook diverse biologische maatregelen besproken.

Aan biologische landbouw is tot nu toe circa € 93.000,00 uitgegeven. Hiervoor was geen specifiek 
budget opgenomen.

Vooruitlopend op de resultaten van de ontwikkeling / uitwerking van een businesscase ‘Afzet
versterking biologische producten’ wordt vanuit de vrije middelen van investeringslijn lijn 3 een 
bedrag van € 250.000,00 gelabeld voor ontwikkeling / versterking van afzetconcepten voor
biologische –  en streekproducten.

Voorbeelden

De Posthoof: Verbetering van de bodemstructuur en 
bodemvruchtbaarheid door directzaai en vaste rijpaden 
toe te passen in de biologische landbouw hetgeen in 
Nederland nog niet wordt toegepast.

BioVerbeek betreft een biologisch tuinbouwbedrijf 
dat middels de inzet van een voucher een verkenning 
uitvoert naar zo min mogelijk gebruik van fossiele 
brandstoffen. Men wil bezien of middels een Upcycling- 
installatie mest van het ernaast gelegen melkveebedrijf 
bruikbaar is.

Dit is een installatie die natte fractie van dierlijke 
mest middels “broei” laat indrogen en waarbij warmte 
vrij komt die via een warmtewisselaar te benutten is 
voor verwarming van kassen. Dit reduceert productie 
van CO2 waardoor een meer duurzame bedrijfsvoer-
ing kan ontstaan.
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3 Financiële aspecten en instrumenten

3.1 Begroting

De ambitienota LLTL2 bevat vier investeringslijnen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan 
Begrotingsprogramma paragraaf “1.2. Innovatiekracht” (Product 1.2.3. Landbouw Agrofood
Greenport Venlo) en paragraaf “3.8. Plattelandsontwikkeling” (Product   3.8.3.  Landbouw).
In het vigerende Coalitieakkoord is € 20 mln. van de Intensiveringsmiddelen gereserveerd voor 
‘Nieuwe verdienmodellen Agro’ welke de basis is voor het Investeringsprogramma Limburgse
Land en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2). In de Programmabegroting is Investeringslijn 2 hoofdzakelijk 
gekoppeld aan Product 3.8.3 Landbouw en de overige Investeringslijnen aan Product 1.2.3.
Landbouw Agrofood Brightlands Greenport  Venlo.

Voor de jaren 2016 t/m 2019 zijn respectievelijk € 8 mln, € 6 mln, € 5 mln en € 1 mln beschikbaar 
gesteld. Omdat POP3 het hoofdinstrument is voor de uitvoering wordt tevens gebruik gemaakt
van provinciale middelen ter cofinanciering van EU-programma’s waardoor de facto ca. € 22 mln. 
beschikbaar is.

3.2 Realisatie

De stand van zaken tot en met augustus 2017 (medio 2017) is als volgt:
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Met betrekking tot de uitvoering van LLTL 2 zien we overall dat de programmatische voortgang 
conform verwachting verloopt en de middelen besteding eveneens goed op koers ligt. Uit
bovenstaande blijkt dat per saldo nog bijna 10% van het beschikbare budget vrij inzetbaar is.
Beschouwend per investeringslijn blijkt dat vooral investeringslijn 3 anders verloopt dat beoogt en tot 
aanzienlijk minder uitgaven zal leiden. Reden hiervoor is dat geen invulling wordt gegeven aan een
financiële stoppers- of afbouwregeling.
Het cluster bestaande uit de investeringslijnen 1, 3 en 4 beschouwen wij als ‘innovatie en koplopers 
gericht’.

3.3 Instrumenten (POP3)

Voor de uitvoering van LLTL2 is vooral gebruik gemaakt van POP3, de provinciale Subsidieregeling 
Inrichting Landelijk Gebied (SILG) (alleen kennisvouchers in 2016), de regeling Economie &
Concurrentiekracht en Interreg. Daarnaast zijn er cross overs met andere provinciale regelingen en 
instrumenten op het vlak van economie, natuur, landschap, water, plattelandsontwikkeling, toerisme, 
recreatie, asbest en de onderwijsagenda (HCA). Dit leidt tot onderstaande specificatie.

Aantal toekenningen Subsidie

POP3 (openstelling 2016) 52 € 3.598.942,00 (waarvan 50% EU-middelen)

SILG 2016 (vouchers) 19 € 274.500,00

Economie & Concurrentkracht 16 € 1.985.857,00

Interreg 4 € 183.750,00

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor 
verduurzaming van het Platteland en loopt van 2014 tot 2020. Voor de uitvoering van LLTL2 zijn  
zes paragrafen van belang. Bij de uitvoering vervullen Regiebureau POP3 en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO) een belangrijke rol in de advisering, bewaking en borging van
de  administratieve kwaliteit tijdens het gehele proces. POP3 is overigens een tendersystematiek
d.w.z. dat de projecten na beoordeling op kwaliteit worden gerangschikt. Gedeputeerde Staten zijn
bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de openstellingen (wanneer, welke focus) en besluitvorming 
over de aanvragen.
In 2016 zijn de betreffende paragrafen voor de landbouw opengesteld hetgeen in 2017 is en in 2018 
wordt herhaald. De openstelling van de paragraaf “Jonge landbouwers” wordt landelijk uniform
uitgevoerd en hanteert investeringslijsten.
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De POP3 tranche 2016 heeft geleid tot een totale investering van circa € 3,6 mln. door Provincie

en EU samen in de Limburgse land en tuinbouw. Dit komt overeen met 60% van het opengestelde 
POP3-budget voor 2016. Met name benutting van de budgetten door jonge landbouwers en
structuurversterking lieten een onder uitputting  zien.

Meer in detail is het beeld als volgt: 12% van de reeds beschikte middelen gaat naar
kennisoverdracht, coaching en demonstratie, de jonge boeren benutten 13% van het budget en 
samenwerkingsverbanden die met innovatie aan de slag gaan 6%. Het gros is toegekend aan
investeringen voor bedrijfsmodernisering en vernieuwing (30%) en verkavelingsverbetering annex 
gebiedsontwikkeling (39%).

Bij de openstelling 2017 zijn criteria en mogelijkheden voor toepassing van POP 3 verfijnd om de
effectiviteit te vergroten (zie hoofdstuk 2). Na sluiting van de openstelling 2017 wordt bezien in welke 
mate financiële herverdeling van budgetten tussen de afzonderlijke POP-3 landbouwparagrafen
wenselijk en mogelijk is om de aansluiting tussen de regeling en de praktijk verder te verbeteren.
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Bijlage 1: Limburg in beeld

Bedrijvigheid en continuïteit

Aantal bedrijven sinds 2000 bijna gehalveerd
Het aantal primaire land- en tuinbouwbedrijven in Limburg kwam in 2016 uit op 3.893 bedrijven, 
zo blijkt uit de CBS-Landbouwtelling. De bedrijven maakten daarmee 7% uit van het totaal aantal 
bedrijven in Nederland. Ten opzichte van 2000 is bij drie van de onderscheiden bedrijfstypen het 
aantal bedrijven meer dan gehalveerd, waarbij de glastuinbouw de grootste afname kent (64%). Bij 
de akkerbouw was de afname het kleinst met 22% gestopte bedrijven sinds 2000. Kijken we naar de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven sinds 2000 naar grootteklasse dan zijn het met name de zeer 
kleine en kleine bedrijven die zijn gestopt. Volgende de trend van heel Nederland, is ook in Limburg 
dus sprake van schaalvergroting. 
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Hoog aandeel overige tuinbouw en intensieve veehouderijbedrijven
14% van de overige tuinbouwbedrijven (bijv. tuinbouw open grond) ligt in Limburg. Dat aandeel 
is sinds 2000 ligt gestegen. Ook van de varkensbedrijven en overige hokdierbedrijven, met name 
pluimveebedrijven, liggen er relatief veel in de provincie. Daar staat tegenover dat er relatief weinig 
melkveebedrijven zijn.

Areaal landbouwgrond neemt af, bebouwd terrein kent grootste toename
In 2016 besloeg het areaal cultuurgrond in Limburg ongeveer 95.000 ha, wat overeenkomt 
met 5% van de cultuurgrond in Nederland. Een groot deel (34.000 ha) is in gebruik voor 
akkerbouwgewassen. Het gemiddelde Limburgse bedrijf is met 25 ha (8 ha) kleiner dan het 
gemiddelde van Nederland. Dit wordt in belangrijke mate verklaard door het grotere aandeel 
niet-grondgebonden bedrijven in Limburg. Belangrijke verklaring voor de kleinere gemiddelde 
bedrijfsomvang is het beperkte aandeel grasland in de provincie. Daarnaast hebben de 
akkerbouwbedrijven in Limburg een kleinere gemiddelde omvang in vergelijking met het landelijke 
beeld. In areaal gemeten zijn binnen Limburg met gemiddeld 29 ha de bedrijven in Zuid-Limburg het 
grootst. In dit deel van de provincie is het aandeel grondgebonden bedrijven ook groter. 
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Het bodemgebruik in Limburg is voor het groot deel agrarisch. In 2015 besloeg het agrarische 
bodemgebruik ca. 59% van het totale bodemgebruik in Limburg. Sinds het jaar 2000 is het 
agrarische bodemgebruik afgenomen met 5.750 ha (2 procentpunten). Het agrarisch bodemgebruik 
is daarmee het enige gebruikstype dat sinds 2000 is afgenomen. Bij alle andere gebruikstypen is een 
toename te zien. De grootste toename is te zien bij bebouwd terrein (+3.126 ha) en recreatieterrein 
(+1.087 ha).
Voor alle corop-gebieden geldt dat het agrarisch bodemgebruik het belangrijkste gebruikstype is, 
echter de ontwikkeling is verschillend. In Zuid en Noord-Limburg nam het agrarische grondgebruik 
af met respectievelijk 3.794 en 2.421 ha, terwijl dit in Midden-Limburg juist toenam met 463 ha. Voor 
alle corop-gebieden geldt dat de grootste toename te zien is bij het gebruikstype bebouwd terrein.
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Grootste stijging aandeel bedrijfshoofden tussen 45-55 jaar
Met het aantal bedrijven daalt ook het aantal bedrijfshoofden. Tussen 2000 en 2016 heeft de 
grootste leeftijdsverschuiving plaatsgevonden in de categorieën tot 55 jaar. In 2016 is 19% van de 
bedrijfshoofden jonger dan 45 jaar. In 2000 behoorde bijna 1 op de 3 ondernemers nog tot deze 
groep. Het grootste aantal bedrijfshoofden behoort in 2016 tot de categorie 45-55 jaar (36%). In 
2000 telde deze groep nog een kwart van de bedrijfshoofden. 18% van de bedrijfshoofden is 65 jaar 
of ouder. Dit aandeel is door de jaren heen vrij stabiel.

Opvolgingssituatie Limburg wijkt weinig af van landelijke beeld
1 op de 3 ondernemers ouder dan 51 jaar geeft aan een opvolger te hebben. Dit is vergelijkbaar met 
de rest van Nederland. Ten opzichte van 4 jaar geleden is de opvolgingssituatie licht verbeterd.  1

1 In de Landbouwtelling wordt elke vier jaar aan de persoonlijke ondernemingen met een oudste bedrijfshoofd van 51 jaar of 
ouder gevraagd naar de aanwezigheid van een opvolger op het bedrijf. Die informatie kan worden gezien als een indicatie 
voor de continuïteit van bedrijven. De vraag over bedrijfsopvolging wordt niet gesteld aan rechtspersonen. Het aantal 
rechtspersonen binnen de land- en tuinbouw in Limburg is zeer verschillend tussen bedrijfstypen.
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De gebruikte klassen kunnen worden vertaald naar een indicatie voor het voortbestaan van 
bedrijven voor de komende 10 tot 15 jaar. Het uitgangspunt is dan dat de bedrijven met een oudere 
ondernemer zonder opvolger in die periode het bedrijf zullen beëindigen. Dat betekent dat 60% van 
de bedrijven uit 2016 zullen voortbestaan. Dat aandeel is vergelijkbaar aan het aandeel in de totale 
Nederlandse land- en tuinbouw. Deze indicator slechts indicatief. In de praktijk blijkt dat bij een deel 
van de bedrijven zonder opvolger zich op een later moment toch een opvolger aandient en vice 
versa.

HAS Hogeschool kent sterke groei
Het aantal studenten MBO Groen in Limburg daalt. Sinds het studiejaar 2011-2012 bedraagt de 
daling ongeveer 500 studenten op het totaal met als gevolg dat de kwantitatieve instroom van MBO-
geschoold personeel in de primaire sector zal afnemen. Het aantal studenten van HAS Hogeschool 
in Venlo is sinds de start in 2013 echter sterk gegroeid. In het studiejaar 2016 - 2017 waren er 
circa 400 studenten ingeschreven, welke zullen afstuderen in de richtingen International Farm 
Management, Toegepaste biologie, Food Innovation en Bedrijfskunde en Agribusiness.
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Economisch belang van de sector
De agrarische sector - opgebouwd uit de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij - is nauw 
verweven met andere delen van de economie. Enerzijds is agrarische productie nauwelijks mogelijk 
zonder toelevering van goederen en diensten zoals veevoer, kunstmest, energie, machines, stallen, 
kassen, veterinaire en zakelijke diensten; anderzijds vergen ruwe agrarische producten verwerking 
in de voedingsmiddelenindustrie, handel en distributie voordat ze op het bord van de consument 
terechtkomen. Het geheel van directe en indirecte activiteiten rond de agrarische sector kan als een 
samenhangende keten worden gezien, die vaak wordt aangeduid als het agrofoodcomplex. 

Toename toegevoegde waarde in Limburg
Van de €2,6 miljard toegevoegde waarde 2  is de primaire productie goed is voor €723 miljoen. 
Van de 35.000 aje 3 behoren er 12.100 tot de primaire sector. Ten opzichte van 2010 is de 
toegevoegde waarde met ruim 4% gestegen. Het agrocomplex draagt in Limburg zo’n 8% bij aan 
zowel de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid in heel Limburg. De bijdrage van het 
agrofoodcomplex in Limburg is met dit percentage vergelijkbaar met die in heel Nederland. Wel 
verschilt de samenstelling; met resp. bijna 12% en 22%, wordt in Limburg een relatief groter deel 
van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid gerealiseerd in het opengrondstuinbouw- en 
glastuinbouwcomplex. 

2 De toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. 
Het is de beloning voor de inzet van de betrokken productiefactoren (grond, arbeid, kapitaal en ondernemerschap) en dus 
gelijk aan de omzet minus het aankoopbedrag (niet gelijk aan omzet minus de kosten, dit is winst).

3 Aje is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar 
voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd. Toelichting: Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een 
arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
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Grote verschillen in economische bedrijfsomvang in Limburg
In 2016 kan op basis van de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) 4 ongeveer 36% in Limburg worden 
ingedeeld bij de zeer kleine en 12% bij de zeer grote bedrijven. Deze zeer kleine bedrijven namen in 
dat jaar in totaal 2% van de totale SVC in de provincie voor hun rekening en de zeer grote ongeveer 
58%. 

Het belang van de grotere bedrijven in het totaal neemt toe. Glastuinbouw- en pluimveebedrijven 
vallen voor een belangrijk deel binnen de grote en zeer grote bedrijven. Varkens- en 
opengrondstuinbouwbedrijven zijn in alle vijf de onderscheiden klassen met redelijke aantallen 
vertegenwoordigd. Met name binnen varkenshouderij vindt ook hier een verschuiving plaats naar 
grotere bedrijven. De overige graasdierbedrijven zijn vooral klein. Ook bij de akkerbouwbedrijven 
komen veel kleinere bedrijven voor. Deels zijn dit bedrijven van oudere ondernemers die inmiddels 
zijn gestopt met hun bedrijf, maar nog wat grond of dieren aan hebben gehouden. 

4 De SVC is een kengetal dat op basis van normen de gestandaardiseerde toegevoegde waarde van een bedrijf weergeeft. 
Bij het kengetal wordt gewerkt met een indeling in klassen, waarbij bedrijven met een SVC van minder dan 25.000 euro 
worden aangeduid als ‘zeer kleine bedrijven’ en die met een SVC van meer dan 250.000 euro als ‘zeer groot’. Globaal 
komt die indeling overeen met marktconforme vergoeding voor maximaal 0,75 aje (zeer klein) en voor meer dan 5 aje 
(zeer groot).
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Binnen de provincie Limburg ligt de gemiddeld grootste bedrijfsomvang in de gemeenten Horst aan 
de Maas en Venlo. Nationaal heeft Limburg, na Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland een vierde 
plaats als het gaat om de provincies met de gemiddeld grootste bedrijfsomvang (uitgedrukt in SVC).
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Milieu en dier
Onderstaand een beeld van de ontwikkeling van dieraantallen in Limburg sedert 2000 en voor 
varkens en pluimvee sedert 1990.

Hieruit blijkt een sterke fluctuatie van het aantal dieren voor de verschillende soorten. Voor de 
diercategorieën kippen en varkens is dit in de volgende figuren aangevuld met een langere terugblik.
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Uit deze gegevens blijkt dat sedert 1990 in Limburg het aantal varkens licht gestegen is (5%) en de 
pluimveepopulatie licht gedaald (5%). Na een daling in de negentigerjaren is sedert 2004 sprake van 
een toename. Hieraan liggen meerdere factoren ten grondslag o.a. varkenspest, veranderingen in 
quotumsystemen, een toenemende productiviteit e.d.
Tot begin 2000 was sprake van meerdere quotumsystemen. Kijken we naar de ontwikkeling van 
varkens-  5 en pluimveerechten 6 dan zijn deze ten opzichte van respectievelijk 1998 en 2001 
in Limburg voor beide diercategorieën iets afgenomen. Onder specifieke randvoorwaarden 
konden ondernemers bij uitbreiding van hun veestapel ontheffing krijgen van de aanschaf van 
productierechten (de POR regeling). Op basis van expert judgement is door Connecting Agri&Food 
en inschatting gemaakt. De POR heeft een marginaal effect.
Een rechtstreekse vergelijking van dierrechten en aantallen dieren is niet mogelijk. 7

5 Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden. Het aantal varkenseenheden verschilt per diercategorie. Enkele 
voorbeelden: een vleesvarken komt overeen met 1 varkensrecht. Een fokzeug, waarvan de biggen op 25 kg worden 
afgeleverd, komt overeen met 2,74 varkensrecht.

6 Een pluimveerecht heeft betrekking op kalkoenen en kippen. Pluimveerechten worden uitgedrukt in pluimvee-eenheden. 
Het aantal pluimvee-eenheden varieert per diercategorie. Enkele voorbeelden: een leghen komt overeen met 1 pluimvee-
eenheid en een vleeskuiken met 0,48 pluimvee-eenheid.

7 Dit komt doordat het productierecht, uitgedrukt in eenheden, tussen de verschillende categorieën varkens en pluimvee 
verschilt. Bovendien zijn de verschillende categorieën varkens en pluimvee in de Meststoffenwet en in de landbouwtelling 
anders gedefinieerd. Dierrechten zijn gefaseerd in de plaats gekomen van mestproductierechten. Daarnaast speelt ook de 
POR-regeling waarbij een ontheffing kan worden verleend tot 50% van de voor uitbreiding benodigde productierechten. 
Deze is alleen voor de jaren 2015 en 2016 obv expert judgement bij ons bekend (als weergegeven in grafiek).
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Dalende trend van de ammoniak- en geuremissies uit stallen
Conform het in 2013 met de LLTB en Natuur- en Milieufederatie afgesloten Manifest Duurzame 
veehouderij wordt jaarlijks verslag gedaan van de ontwikkelingen in dieraantallen en de emissies 
van ammoniak, geur en fijnstof. Sedert 2010 zien we een dalende trend van de ammoniakemissie 
uit stallen.  Met name de modernisering en vernieuwing van stalsystemen  heeft bijgedragen 
aan een afname van ammoniak- en geuremissie. Deze modernisering blijkt ook uit de gemeten 
toename van het aantal integraal duurzame stallen dat wordt gebouwd (bron: WUR; Planbureau 
voor de Leefomgeving, Tussenbalans van de Leefomgeving 2017). De provincie Limburg stimuleert 
deze ontwikkeling o.a. via POP en in 2015 via een separate subsidieregeling. De fijnstof emissie 
is daarentegen toegenomen mede door toepassing van diervriendelijkere systemen (verbod op 
legbatterijhuisvesting vanaf 2012) met een hogere uitstoot van fijnstof door de pluimveehouderij. 
Bron: Web-bvb, vergunde emissies.

Limburgse pluimveehouderij belangrijke bron van fijnstofemissie
De landbouwsector draagt voor 43 procent bij aan de fijnstofemissie (PM10) in de Provincie Limburg. 
Fijnstof kent verschillende bronnen zoals verkeer, industrie en landbouw. Landelijk gezien wordt 
ongeveer een kwart van de fijnstofemissie veroorzaakt door de landbouw. Twee derde deel daarvan 
komt uit de pluimveehouderij. In Limburg is dat aandeel met 77 procent nog iets hoger door het grote 
belang van de pluimveesector, vooral leghennen. Met name in gebieden met een hoge concentratie 
van veehouderij bedrijven worden de grenswaarden voor fijnstof overschreden. In Limburg treedt dit 
vooral in Nederweert op.
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Bijlage 2: Samenhang andere beleidsvelden  

1. POL regiovisies
In het POL-proces zijn in de regiobijeenkomsten vanuit de regio agendapunten en opgaven 
aangedragen die een verdere uitwerking behoeven in Regionale uitwerking Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg en Landbouw in N- en  M-Limburg.
De opgaves betreffen onderwerpen waarbij een regionale aanpak van meerwaarde is, zoals 
leegstand agrarisch vastgoed, clustering loodsen, schone stallen, behoud grondgebondenheid, 
latente ruimte in vergunningen op bestemmingen, mestverwerking graslandareaal en weidegang. 
In  Z-Limburg ligt de  nadruk vooral op  landschappelijk kwaliteitsverbetering. Voor complexere 
ruimtelijke ontwikkelingen is gestart met het werken in casusteams en een handvat kernkwaliteiten 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg ontwikkeld.
In Midden-Limburg is een programma LEN (landbouw en natuur) opgesteld en is het voornemen om 
een ruimtelijk profiel op te stellen als casco voor (ruimtelijke) landbouwontwikkelingen. Ook wil de 
regio de mogelijkheden voor een sloopfonds  onderzoeken.
In Noord-Limburg is een ruimtelijk kwaliteitskader voor het landelijk gebied (RKK) opgesteld als 
overkoepelend kader voor de regionale uitwerkingen van landbouw, recreatie en toerisme, energie 
etc. Binnen een nadere uitwerking van de agrarische visie zal het begrip duurzame locaties aan bod 
komen. In N-M Limburg wordt ok gewerkt aan de aanpak van knelpunten rondom IJsselstein (geur) 
en Nederweert (fijn stof).

POL regio visies van 2017
Met gemeenten worden (POL) bestuursafspraken voorbereid die dit najaar worden vastgesteld.

2. Energie
Energies’
Als energieverbruiker is de land- en tuinbouw een ‘kleine speler’ (5%) in de totale energievraag  
van Limburg. De land- de tuinbouw is echter een belangrijke partij bezien vanuit de potentie voor 
duurzame energieproductie. Het Energiedashboard Limburg bevat hiervoor informatie en geeft 
met name gemeenten inzicht bij het formuleren van energiebeleid en het selecteren van projecten. 
Het beleidskader voor geothermie is in voorbereiding en wordt eind 2017 vastgesteld. Hierin 
zijn de mogelijkheden voor de glastuinbouw voor inzet van geothermie beschreven in relatie tot 
bescherming van het grondwater voor de  drinkwatervoorziening.
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Energie vanaf medio 2017
In samenwerking met de tuinbouwsector wordt onderzocht op welke wijze de Provincie de sector kan 
helpen om belemmeringen in het gebruik van geothermie als warmtebron voor de kassen
te reduceren. Daarbij wordt niet alleen de fysieke boring bekeken, maar ook de noodzakelijke 
infrastructuur om de warmte te distribueren. Daarbij sluiten we bij voorkeur aan op de
gebiedsontwikkeling van  Greenport Venlo.
Mede in het licht van actuele Kabinetsformatie hebben provincies (via het IPO) aangeven meer
verantwoordelijkheid te willen nemen in de uitvoering van een duurzame land- en tuinbouw en in het 
bijzonder over de factor duurzame energie. Mogelijkheden kunnen liggen op het vlak van productie ) 
zon, wind, geothermie en besparing en vooral in de cross over met andere opgaven (zie o.a. asbest).

3. Asbest
In de Showcase Asbest & Agro in Horst aan de Maas/Venray wordt onderzocht welke financiële
en ruimtelijke instrumenten er nodig zijn om te komen tot een versnelling van de asbestsanerings- 
opgave in samenhang met de  energieopgave.

Asbest vanaf medio 2017
Voor  continuerende bedrijven wordt de asbestsanering meegenomen in het  investeringsritme voor
de komende jaren. Bij stoppende en gestopte bedrijven is nog geen eenduidige aanpak beschikbaar. 
Via bestuurlijk overleg met de sector worden mogelijkheden en aanpak regelmatig besproken.
Verwacht wordt dat pas begin 2018 duidelijkheid ontstaat. Bekeken wordt o.a. of collectief saneren 
haalbaar is.

4. Natuur
De kaders voor het natuurbeleid zijn vastgelegd in de Natuurvisie (februari 2017) met als centrale 
opgave het behoud en herstel van de biodiversiteit in Limburg en vermaatschappelijking van natuur
en natuurbeleid. Grote opgave is het bereiken van een gunstige staat van de Europees beschermde 
natuurwaarden in Natura 2000 gebieden en beschermde soorten (die opgenomen zijn in de
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) daarbuiten. Hiermee moet de biodiversiteit worden gewaarborgd.

Het natuurbeleid heeft diverse raakvlakken met de land- en tuinbouw. Voorbeelden zijn behoud 
en versterking van de biodiversiteit door areaaluitbreiding. Boeren kunnen deze doelstelling op 
geschikte eigen grond realiseren via functiewijziging waar vergoedingen voor beschikbaar zijn.
Ook op het vlak van beheer, natuur inclusieve landbouw en vermaatschappelijking liggen 
mogelijkheden. Voedselbossen zijn hier een voorbeeld van. Voor uitvoering zijn agrarische 
collectieven  het scharnierpunt.

Belangrijke instrumenten zijn de regelingen voor functiewijziging en inrichting van nieuwe natuur 
(SKNL), voor beheer van natuurgebieden (SVNL), voor de Programmatische Aanpak Stikstof, de 
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beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en de Wet Natuurbescherming.
Vermaatschappelijking is de ambitie van de drie nationale parken en het nationaal landschap Zuid- 
Limburg waarvoor het LEADER-programma en de nieuwe aanpak van de stichting IKL belangrijke 
procesimpulsen zijn.

Natuur vanaf medio 2017
Realisatie van de beleidsdoelstellingen staat centraal. Hiervoor zijn diverse projecten in 
voorbereiding of gestart zoals de PIO-projecten, de opstart van het Landschapsfonds, de vernieuwde 
aanpak voor realisatie van de areaaluitbreiding van natuur en initiatieven op het gebied van 
vermaatschappelijking. Maar ook de afronding van de beheerplannen voor Natura 2000 gebieden, 
de uitvoering van de PAS-maatregelen en het op orde brengen van de vergunningverlening van de 
NB-wet zijn activiteiten die nog doorlopen.

5. Landschapsfonds
Omdat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ook landschappelijk-toeristisch waardevol is en 
daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie, wordt gezocht naar aanvullende 
middelen om naast de provinciale natuurdoelen een mooi landschap in stand te houden en te 
financieren, bijvoorbeeld door middel van een landschapsfonds. Op deze manier kunnen meer 
grondeigenaren ook in de toekomst en voor een langere periode een vergoeding te kunnen 
geven voor landschappelijk-toeristisch waardevol beheer. Het is de bedoeling dat het fonds een 
gezamenlijke en financiële verantwoordelijkheid wordt van provincie, gemeenten, bedrijfsleven  
en particulieren. Daarmee wordt het aanzien van het buitengebied ook de trots van de hele 
maatschappij.
Het commitment voor en uitwerking, invulling en financiering van het Landschapsfonds zijn cruciaal.
De inventarisatie van het draagvlak hiervoor en inzicht op commitment van partijen (binnen en 
buiten Limburg) loopt momenteel ‘Limburg-breed’. Daarnaast wordt in de pilot Noorbeek het concept 
beproefd. Ter overbrugging, tot het moment dat het landschapsfonds is opgericht, heeft de provincie 
tot 2022 middelen vrijgemaakt voor aflopende contracten. Uitvoerend is het collectief Natuurrijk 
Limburg een belangrijke partij.

Landschapsfonds vanaf medio 2017
In december 2017 wordt de provinciale Statencommissie RLN geïnformeerd over de voortgang van 
de voorbereiding van het concept Landschapsfonds. Het is de bedoeling dat na 2021 het beheer met 
een landschappelijk-toeristische focus via het op te richten landschapsfonds gaat lopen.

6. Water
Het Provinciaal Waterplan 2016-2021 heeft als ambitie realisatie van veerkrachtige, klimaatrobuuste 
watersystemen die voldoen aan de normen voor waterkwaliteit en ecologie. Via diverse 
deelprogramma’s van het nationale Deltaprogramma en de EU-Kaderrichtlijn Water wordt 
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hieraan invulling gegeven. Voor de land- en tuinbouw zijn maatregelen die verband houden met 
verduurzaming van de landbouw (zoals waterconservering), waterbeschikbaarheid en bescherming 
van het drinkwater relevant. Voor het bereiken van de doelstellingen worden o.a. waardenetwerken 
ondersteund waarin d.m.v.  kennisoverdracht en demonstraties toepassing van innovatieve 
landbouwtechnieken worden gestimuleerd. Andere voorbeelden zijn de pilot Slim bemesten en het 
Interreg project Leven(de) Bodem.
Regionale knelpunten worden nader geanalyseerd binnen de Delta-aanpak waterkwaliteit en 
zoetwater en voorzien van uitvoerbare  oplossingen.

Water vanaf medio 2017
Vanaf medio 2017 en verder zullen bovenvermelde activiteiten verder uitgevoerd worden en waar 
nodig zaken meegenomen worden die van belang zijn de gestelde doelen/ambitie te realiseren.

7. Snel internet
Beschikbaarheid van hoogwaardig breedband (>100 mbit/sec) levert een belangrijke bijdrage aan 
een leefbaar en vitaal platteland en is een voorwaarde voor economische groei en werkgelegenheid. 
De Provincie Limburg wil de aanleg van breedband in heel Limburg mogelijk maken in die gebieden 
waar nog geen internetvoorzieningen beschikbaar zijn: de witte gebieden. De Provincie wil dit doen 
door initiatieven van onderop te stimuleren zoals gesteld in het Coalitieakkoord.
Voor het aanleggen van breedband/glasvezel in de buitengebieden van Noord en Midden Limburg 
is alleen belangstelling  getoond door marktpartij CIF/RABO. Met deze marktpartij is samen met 
gemeenten (Nederweert, Weert, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas) in Noord/Midden Limburg 
een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de gezamenlijke aanleg van snel internet. De 
Limburgse Land en Tuinbouwbond is bij de vraagbundeling nauw betrokken en is één van de mede 
ondertekenaars van de intentieverklaring. In september 2017 zal door CIF/RABO bekend worden 
gemaakt op welke manier zij de uitrol van glasvezel invulling gaan geven.

Plattelandsontwikkeling
Richtinggevend voor de plattelandsontwikkeling is de nota ‘Platteland in Ontwikkeling, PIO-nieren’ 
(PIO) van februari 2017. De kern van ‘PIO-nieren’ is een geïntegreerde gebiedsbenadering om 
opgaven op het gebied van water, natuur, monumenten, landbouw te realiseren met oog voor de 
streekeigen kansen en belemmeringen.

Plattelandsontwikkeling vanaf medio  2017
Er zijn ruim 30 projecten geselecteerd, waar nu plannen van aanpak en voorverkenningen worden 
gestart. Daarbij is nadrukkelijk gevraagd ook te kijken naar de beleidsagenda van alle andere 
relevante partijen in die gebieden. In deze gebiedsprocessen neemt de agrarische ondernemer een 
belangrijke plaats in. Er ligt nog een opgave om voor 2027 (landbouw)grond om te vormen naar 
natuur. Binnen de kaders van PIO is het uitgangspunt dat de grond bij de huidige eigenaar blijft 
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en dat gekeken wordt op welke wijze deze natuurdoelen gerealiseerd worden, passend binnen de 
bedrijfsvoering. Daarnaast kan ook structuurverbetering van de landbouw projectmatig aangepakt 
worden via POP3 inzet.

De komende maanden zullen de plannen van aanpak in de PIO-gebieden worden vertaald in 
realisatieplannen, en wordt ook concreter welke rol de landbouw en de individuele agrariër daarin 
speelt.

8. Volksgezondheid
De publicaties van de onderzoeken naar de relatie tussen Veehouderij en Volksgezondheid (VGO), 
hebben  onze aandacht.
In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
luchtkwaliteitsonderzoek naar de vormingsmechanismen van secundair fijnstof en de aanwezigheid 
van endotoxinen in de buitenlucht gebieden met veel intensieve veeteelt. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht.

9. Vergunningen, Toezicht, Handhaving
Het Vergunningen, Toezicht, Handhaving (VTH-)beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop door 
de Provincie Limburg in de periode 2017-2020 het VTH-instrumentarium wordt ingezet, hoe zij 
inhoudelijke prioriteiten stelt en de uitvoering van de VTH-taken in de beleidscyclus verankert, 
rekening houdend met de Omgevingswet en de nieuwe Wet Natuurbescherming. Doel is bij te 
dragen aan de borging van de milieukwaliteit, de leefbaarheid en de gezondheid in de woon-   en 
werkomgeving, het beheersbaar houden van o.a. (brand) veiligheidsrisico’s, het behoud en 
verbeteren van de kwaliteit van natuur, bodem en grondwater en bevorderen van duurzaamheid. Het 
VTH heeft betrekking op 5 terreinen (ieder met eigen wet- en regelgeving en ambities: - Ruimtelijke 
Ordening, - Bodem en ondergrond, - Milieu, energie en veiligheid, - Water en - Natuur en landschap. 
De per terrein gestelde provinciale doelen zijn allen in meer of mindere gerelateerd aan c.q. gelinkt 
met LLTL2. 
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Bijlage 4: Grenseffecten Intensieve Veehouderij  (toezegging 8072) 
 
Hoofdlijn  maatregelen N- Brabant 
 
N-Brabant kiest voor een strak restrictief beleid; opvallende zaken zijn de inzet op staldering (oud voor 
nieuw), aanscherping van de Brabantse zorgvuldigheidsscore (BZV norm), aanscherping van de 
ammoniak emissienormen (is per direct ingegaan) en die gestaffeld de komende periode steeds 
strenger wordt. Ook wordt ingezet op het verkorten van de termijn  waarop voldaan moet worden aan 
de  ammoniakemissie eisen (van 2028 naar 2022). Daarbij moeten ‘stoppers’ (die op basis van het 
besluit huisvesting hebben aangegeven in 2020 te zullen stoppen) en waar toch een doorstart wordt 
gemaakt moeten direct met het hele bedrijf voldoen aan de ammoniakemissie eisen. 
  
Constatering / eerste reactie: 
N-Brabant heeft basis van de maatschappelijke bezorgdheid en de natuur en milieudoelen (Natura 
2000)  voor deze (ammoniak gestuurde) focus gekozen . Dit maakt dat N Brabant nu (naast 
aanscherping van de emissies) ook op nadrukkelijk inzet op sturing op dieraantallen.  
De stevige inzet op verdergaande emissiereductie, ook voor bedrijven die stilzitten, is een keuze die 
agrarische bedrijven duidelijkheid geeft over de toekomstige beleidskaders. 
Limburg kiest niet voor een sturing op dieraantallen in tegenstelling tot N-Brabant maar kiest 
nadrukkelijk voor een  kwaliteits- en ontwikkelingsgerichte aanpak. 
De lat en het tempo in Noord-Brabant ligt erg hoog! Hierdoor zullen bedrijven gedwongen moeten 
stoppen (becijferd op ruim 500). Bedrijven die niet in de stal hebben geïnvesteerd hoeven bovendien 
geen stilzitter te zijn. “De wereld van verduurzamen is meer dan alleen inzet op emissiereductie”. 
Ze kunnen bijvoorbeeld ook geïnvesteerd hebben in grondaankoop, asbest sanering, ontwikkelen van 
een nevenfunctie etc. Dus ook duurzame ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat ook voor de 
veehouderijbedrijven de mogelijkheid voor een lange termijn strategie belangrijk is. 
 
De investeringskracht en concurrentiepositie van bedrijven wordt mede bepaald door de 
(exportgerichte) afzetmarkt en daarom sturen wij op een ontwikkelingsgerichte haalbare en betaalbare 
aanpak. 
 
Stalderen werkt niet alleen kostenverhogend voor de ontwikkelaar (euro maar een keer uitgeven) en 
heeft bovendien als risico dat  (kwalitatief mindere) nevenlocaties in de hand worden gewerkt (groter 
belast gebied, logistieke drukte, boer geen gezicht maar een (anonieme) bedrijfsleider). 
 
Het maatregelenpakket van Brabant kan aanleiding geven tot een toename van dieren in Limburg. Om 
hier enige controle over  te hebben is, in het kader van de in voorbereiding zijnde Wet Veedichte 
gebieden, ingezet op het afbakenen van Limburg als apart deelgebied (geen invoer van dierrechten 
van buiten de provincie).  
 
Reductie van de milieubelasting van de Intensieve Veehouderij via sturing op dieraantallen heeft op dit 
moment niet onze voorkeur. We wachten de mogelijkheden van de Wet veedichte gebieden af om te 
bezien of toepassing in Limburg wenselijk en effectief kan zijn. 
 
Kortom: 

- We kiezen nadrukkelijk voor emissiereductie op integrale basis (NH3, geur en fijn  stof) conform 
de afspraken die we in het Manifest Monitoring veehouderij hebben gemaakt ; 

- We onderschrijven een aanpak om vernieuwende technieken sneller in de sector toe te kunnen 
passen  en ondersteunen het appél op het Rijk om dit mede mogelijk te maken; 

- innovatie ondersteunen wij via BCGV;  



- Voor optimalisaties, kennisuitwisseling en  eerste  uitrol is POP 3 het instrument dat 
beschikbaar staat. De sector heeft hierin ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid; 

- We zetten in op een sterk bondgenootschap met gemeenten om opschoning van latente ruimte, 
reële werkvergunningen en -bestemmingen en ondersteunen de ideeën voor een APK op 
stallen en vergunning revisie. Kennisbundeling en samenwerking in dit netwerk waarvan ook de 
sector en de natuur- en milieufederatie (NMF) deel uit maken;  

- We willen ook voor de land- en tuinbouw een betrouwbare partner zijn en verlangen wel een 
progressieve maatschappelijk bewuste opstelling van de primaire sector.  

 
De transitieopgave is een verantwoordelijkheid voor de gehele agrofoodsector waarvan de primaire 
een onderdeel is. Zorgvuldigheid  en realisme is onze inzet. De Tussenrapportage LLTL2 beschrijft 
welke nieuwe accenten we in ons uitvoeringsbeleid van LLTL 2 willen hanteren  
 
Reactie puntsgewijs 

- Mestbewerking vinden wij een verantwoordelijkheid van de sector. We kunnen de ontwikkeling 
van hoogwaardigere concepten (mede via de Brightlands-Campus Venlo) ondersteunen terwijl 
maat en schaal via de POL-regio uitwerking wordt besproken; 

- Het principe van stalderen onderschrijven wij niet omdat dit toepassing van innovaties en 
moderne systemen bij de ontwikkelende ondernemer afremt. We hebben daarom de aanpak 
van latente ruimte geagendeerd voor het overleg met gemeenten om ‘verouderde voorraden’ op 
te schonen. Bovendien zien we dat de sector zelf, via de Producenten organisatie 
varkenshouderij, de verkoop van  dierrechten koppelt aan tegenprestaties (inleveren 
vergunningen en bouwtitels); 

- Ten aanzien van de aanscherping van de emissie eisen legt N-Brabant de focus op ammoniak 
en scherpt de eisen voor melkvee  en de diercategorieën geiten en jongvee aan en voegt de 
categorie zoogkoeien toe. Tevens wordt aangekondigd dat iedere drie jaar de  normen 
aangescherpt waarbij men anticipeert op nog niet erkende technieken.  

- In Limburg worden de emissie-eisen aangescherpt met als uitgangspunt ‘erkende en haalbare 
technieken’ (dat wil zeggen zodra de techniek bewezen is en opgenomen in de (rijks-) Regeling 
ammoniak veehouderij) en anticipeert niet op pilotresultaten of  factoren voor diersoorten die 
nog niet in de Regeling ammoniak veehouderij zijn opgenomen. Hierbij kiezen we voor goed 
toepasbare technieken voor de veehouderijbedrijven en bij vergunningverlening.   

- Bedrijven die op basis van het besluit huisvesting hebben aangegeven in 2020 te zullen 
stoppen en waar toch een doorstart wordt gemaakt moeten direct met het hele bedrijf voldoen 
aan de ammoniakemissie eisen. Deze lijn willen wij ook in Limburg overnemen, hiervoor wordt 
een wijziging van de verordening voorbereid. 

- N-Brabant vervroegd het moment waarop bestaande stallen moeten zijn aangepast van 2028 
naar 2022.  Limburg hanteert nu nog het jaartal 203 0 maar constateert dat er verschil optreedt 
tussen het beleidskader LLTL2 (jaartal 2025) en de Verordening (jaartal 2030). Wij 
onderzoeken of synchronisatie van deze jaartallen mogelijk is; 

- Wij kiezen niet voor een zorgvuldigheidsscore systematiek  maar voor een ontwikkelgerichte 
aanpak en maatwerk afweging. In de Tussenrapportage LLTL 2 zijn de nieuwe accenten die we 
willen hanteren ten beschreven; 

- Wij stellen geen transitiefonds voor de veehouderij in maar benutten POP 3 voor modernisering 
en vernieuwing en legen nadrukkelijk de focus op de versterking van het verdienvermogen van 
de veehouderij (zie Tussenrapportage LLTL 2).  

- Door ontwikkeling van showcases (asbest, zonne-energie) inzet van casusteams en inzet va 
coaches (Ondernemersnetwerk Limburg) kunnen ondernemers ondersteund worden, Essentie 
is dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid  en initiatief nemen.  
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