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11 Landbouw en klimaatverandering: transitie naar 
klimaatslimme landbouw nog in de kinderschoenen

Jonathan Verschuuren1

Samenvatting

Klimaatverandering en een sterk stijgende vraag naar voedsel zullen de komende 
decennia de landbouwsector wereldwijd onder grote druk zetten. Om te pogen de 
broeikasgasemissies uit de landbouw terug te dringen, en tegelijkertijd de sector 
beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering zodat productie-
verhoging niet bij voorbaat kansloos is, moet de sector wereldwijd op grote schaal 
omschakelen naar klimaatslimme landbouw. Het juridisch instrumentarium om die 
omschakeling in gang te zetten en te ondersteunen staat nog in de kinderschoenen en 
beperkt zich tot EU-regelgeving. Vrijwilligheid kenmerkt het Nederlandse beleid tot 
dusver. De landbouwparagraaf van het Klimaatakkoord is ambitieus te noemen, in 
die zin dat alle denkbare klimaatmaatregelen voor deze sector wel aan bod komen. 
Het is echter op voorhand onzeker of de ambities gerealiseerd gaan worden omdat het 
Klimaatakkoord de lijn van het gebruik van vrijwillige instrumenten doorzet. Een 
stevigere, (deels) juridisch bindende aanpak zal noodzakelijk zijn om de voorgeno-
men doelen te behalen. Een van de instrumenten die daarbij nadrukkelijk in beeld 
komt, is emissiehandel.

1 Inleiding

De landbouw draagt bij aan klimaatverandering maar wordt tegelijkertijd ook getrof-
fen door klimaatverandering. In deze bijdrage worden beide aspecten behandeld: 
mitigatie van broeikasgasemissies uit de landbouw en adaptatie aan het verande-
rende klimaat. Beide zijn overigens deels aan elkaar gelinkt. Zo dragen bepaalde 
maatregelen bij aan zowel mitigatie als adaptatie (bijvoorbeeld vergroting van kool-
stofvastlegging op boerenbedrijven, hetzij in de bodem, hetzij door vegetatie, leidt 
tot een gezondere bodem, een betere waterretentie, minder erosie, enz.). Tot dusver 
wordt de landbouwsector nog ontzien als het gaat om het terugdringen van broei-
kasgasemissies. Het beleid in Nederland beperkt zich tot vrijwillige maatregelen 

1 Jonathan Verschuuren is werkzaam als hoogleraar internationaal en Europees milieu-
recht aan de Universiteit van Tilburg. Delen van deze publicatie verschenen eerder in 
het Engels in J. Verschuuren, ‘Towards an EU Regulatory Framework for Climate Smart 
Agriculture: the Example of Soil Carbon Sequestration’, Transnational Environmental 
Law	2018,	nr.	2,	p.	301322.	Het	onderzoek	voor	deze	bijdrage	is	deels	gefinancierd	met	
middelen uit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de EU, onder 
Marie Sklodowska-Curie beurs-overeenkomst Nr. 655565.
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die met de sector worden afgesproken. Maar daarin komt langzaam verandering 
nu op EU-niveau bindende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld in de nieuwe 
Verordening inzake opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door land-
gebruik (de zogenoemde LULUCF Verordening; LULUCF staat voor Land Use, 
Land-Use Change and Forestry). Ook het concept-Klimaatakkoord bevat concrete 
maatregelen voor de sector. Deze bijdrage beoogt een beoordeling te geven van de 
stand van de huidige en voorgenomen klimaatregelgeving die ziet op de landbouw. 
Daarbij zal het energiegebruik door de tuinbouw buiten beschouwing worden gela-
ten omdat dit primair de energietransitie betreft en geen onderwerp is dat eigen 
is aan de landbouw. Wel wordt ook naar landbouwregelgeving gekeken, zoals het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB), en, in beperkte mate, naar 
milieuregelgeving	die	positieve	neveneffecten	heeft	voor	klimaatverandering.
Eerst zal kort worden ingegaan op de achtergrond van de problematiek. Wat is de 
impact van klimaatverandering op de landbouw in Nederland en wat is de huidige en 
verwachte bijdrage van de Nederlandse landbouw aan klimaatverandering, mede in 
het licht van de stijgende vraag naar voedsel vanuit de wereldmarkt? In deze eerste 
paragraaf wordt ook het concept van klimaatslimme landbouw geïntroduceerd, dat 
een oplossing beoogt te bieden voor de drie met elkaar samenhangende uitdagin-
gen van mitigatie, adaptatie en productieverhoging. Daarna volgt in paragraaf 2 een 
beschrijving van de huidige en voorgenomen Nederlandse en Europese regelgeving 
die beoogt broeikasemissies terug te dringen en de sector klaar te stomen voor een 
veranderend klimaat. In paragraaf 3 zal de in paragraaf 2 beschreven regelgeving 
worden geanalyseerd aan de hand van het in paragraaf 1 geïntroduceerde concept 
van klimaatslimme landbouw: welke tekortkomingen zijn inherent aan de huidige 
wetgeving? De laatste paragraaf gaat dan over het oplossen van de geconstateerde 
tekortkomingen. Langs welke juridische weg/wegen kunnen de tekortkomingen wor-
den aangepakt, en wat is hiervan terug te vinden in het Klimaatakkoord?

2 Impact van landbouw op klimaatverandering en vice versa

De relatie tussen landbouw en klimaatverandering is complex en wordt doorgaans 
beschreven aan de hand van drie factoren: mitigatie, adaptatie en voedselzekerheid.2

2.1 Mitigatie

Wereldwijd is de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen samenhangend met de 
landbouw zo rond de 25% van de totale emissies.3 In Nederland, en ook in de EU 

2 Zie bijv. J. Verschuuren, ‘The Paris Agreement on Climate Change: agriculture and 
food security’, EJRR 2016/1, p. 54-55. Voor een goed overzicht van de relatie tussen 
klimaatverandering en de Nederlandse landbouw, zie het klimaatdossier op de website 
van AgriHolland, https://www.agriholland.nl/dossiers/klimaatverandering/home.html 
(laatst bekeken 7 oktober 2019).

3 Het precieze getal hangt af van wat je allemaal meetelt, zie IPCC, Climate Change and 
Land. IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, 
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als geheel, is dit echter veel minder, namelijk 10%, vooral doordat hier geen ontbos-
sing ten behoeve van landbouw plaatsvindt.4 Ondanks deze relatief geringe bijdrage, 
vergeleken met andere bronnen als industrie, energie en transport, is het echter dui-
delijk dat realisering van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs alleen 
mogelijk zijn als deze bron ook wordt aangepakt.5 Voor de EU is berekend dat emis-
sies uit de landbouw in 2030 met 36% en in 2050 met 42-49% moeten zijn terugge-
drongen.6 De bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen bestaat 
voor een deel uit CO2, bijvoorbeeld uit energiegebruik ten behoeve van glastuin-
bouw en landbouwvoertuigen. Deze directe CO2-emissies laat ik hier verder buiten 
beschouwing. Belangrijker, en lastiger aan te pakken, zijn de zogenoemde niet-CO2-
emissies, te weten emissies van methaan en distikstofoxide (lachgas).7	Deze	stoffen	
dragen	enerzijds	veel	sterker	bij	aan	het	broeikaseffect	dan	CO2 (lachgas heeft een 
200	tot	300	keer	sterker	broeikaseffect	dan	CO2, methaan is zo’n 30 keer sterker). 
Anderzijds	is	de	levensduur	van	deze	stoffen	in	de	atmosfeer	korter	(voor	lachgas	is	
dat 100 jaar en voor methaan 20 tot 30 jaar; CO2 blijft vele honderden jaren bijdragen 
aan	 een	 broeikaseffect).	 In	 het	 klimaatrecht	worden	 al	 deze	 emissies	 omgerekend	
naar CO2-equivalenten. In Nederland zijn de bronnen van deze emissies vee en het 
gebruik	van	kunstmest	en	dierlijke	meststoffen.	Deze	emissies	komen	dus	uit	stalsy-
stemen (voor dieren die binnen staan) en uit loslopende dieren, maar ook uit landge-
bruik. Door ploegen, bijvoorbeeld, komt lachgas vrij uit de bodem. De omvang van 
de emissies uit de landbouw is niet simpelweg te bepalen door alleen de emissies 
uit stalsystemen, van buiten lopende dieren, en door landgebruik te berekenen. De 
landbouwsector zorgt namelijk ook voor de opneming van CO2, in gewassen en in de 
bodem, koolstofvastlegging of sequestratie genoemd. Het verschil tussen wat de sec-
tor opneemt en uitstoot is de daadwerkelijke emissie. Hieraan kan dus grosso modo 
op twee manieren iets worden gedaan: terugdringen van emissies en vergroting van 
de koolstofvastlegging.

Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terres-
trial Ecosystems, Summary for Policymakers 2019, p. 7, zie https://www.ipcc.ch/ 
srccl-report-download-page/ (laatst bekeken 7 oktober 2019). 

4 P. Smith e.a., ‘Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)’, in: Climate Change 
2014: mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth 
Assessment Report of the IPCC, Cambridge: Cambridge University Press 2014, p. 817. 
Voor de Europese cijfers per sector, zie dit overzicht op de website van Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Greenhouse_gas_ 
emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2014_(percentage_of_
total)_new.png (laatst bekeken 7 oktober 2019).

5 World Resources Institute, Creating a sustainable food future. A menu of solutions to 
sustainably feed more than 9 billion people by 2050, Washington: WRI 2013, p. 110.

6 G. Grosjean e.a., ‘Options to Overcome the Barriers to Pricing European Agricultural 
Emissions’, Working Paper, november 2016, p. 4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2734677.

7 Voor een overzicht van de omvang van de diverse typen broeikasgasemissies uit de 
landbouw in 1990 en 2016, zie: https://www.rvomagazines.nl/rvopublicaties/2018/01/
ontwikkeling-in-broeikasgasemissies (laatst bekeken 7 oktober 2019). 
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2.2 Adaptatie

De landbouwsector krijgt in toenemende mate te maken met de nadelige invloed 
van klimaatverandering, vooral in Zuid-Europa, Afrika, grote delen van Azië, 
Zuid-Amerika en Australië. In tropische en gematigde streken verwacht de IPCC 
een terugloop van de gewasopbrengst voor belangrijke landbouwgewassen als rijst, 
graan en maïs, en een toename van de irrigatiebehoefte met 40%.8 In Nederland 
bestaat schade door klimaatverandering uit verminderde opbrengst als gevolg van 
droogte, hitte, extreem weer, overstromingen, toename van ziektes en plagen, en, 
in de kuststreek, door toenemende invloed van zout of brak kwelwater. Overigens 
hebben	de	hogere	temperaturen	voor	de	korte	termijn	ook	een	positief	effect	op	de	
productie van sommige gewassen in Nederland en de rest van Noord-Europa. Dit 
positieve	effect	duurt	echter	niet	lang.	Vanaf	2050	worden	ook	substantiële	verliezen	
van opbrengst verwacht voor midden-, West- en Noord-Europa.9
Adaptatiemaatregelen	om	de	nadelige	effecten	te	beperken	zijn	onder	andere	herstel	
van uitgeputte bodems bijvoorbeeld door toevoeging van plantenresten en compost 
in plaats van kunstmest, ondiep of niet ploegen, gewasrotatie (leidend tot betere 
gewasgroei, grotere vochtretentie, meer biodiversiteit, én meer opname van kool-
stof), hydrologische maatregelen gericht op wateropslag, en het gebruik van gewas-
sen	die	beter	bestand	zijn	tegen	klimaateffecten	(bijvoorbeeld	zoutminnende	gewas-
sen	in	kuststreken	of	genetisch	gemodificeerde	gewassen).

2.3	 Voedselzekerheid

Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel tot 2050 met ten minste 40% toe, vooral 
vanwege de stijging van de omvang van de wereldbevolking, van 7 naar 9 of 9,5 mil-
jard, en vanwege grotere welvaart in landen als China en India.10 De hiervoor beno-
digde productiestijging is naar verwachting moeilijk te realiseren vanwege de impact 
van klimaatverandering (vorige punt) en zal leiden tot meer uitstoot van broeikasgas-
sen (eerste punt).11 De verwachting is dat dit vooral in Afrika en delen van Azië tot 

8 J.R. Porter e.a., ‘Food security and food production systems’, in: Climate Change 2014: 
impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contri-
bution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the IPCC, Cambridge: 
Cambridge University Press 2014, p. 488.

9 R.S. Kovats e.a., ‘2014: Europe’, in: V.R. Barros e.a. (red.), Climate Change 2014: 
Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of 
Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press 2014, p. 1284.

10 B. Campbell e.a., Agriculture and climate change: a scoping report, Washington: Meri-
dian Institute 2011, p. 1. In de diverse rapporten hierover worden ook hogere getallen 
genoemd, zoals bijvoorbeeld 60% toename van de vraag naar voedsel wereldwijd (en 
100% toename van de vraag in ontwikkelingslanden), zie UNESCO, The UN World 
Water Development Report 2015, Paris: UNESCO, p. 48.

11 In de toekomstscenario’s voor 2050 neemt de emissie van broeikasgasemissies uit de 
landbouw in 2050 dan ook niet of nauwelijks af ten opzichte van 2013, Planbureau voor 
de Leefomgeving en Centraal Planbureau, Toekomstverkenning, welvaart en leefomge-
ving. Cahier Landbouw, Den Haag: PBL/CPB 2015, p. 50-51.
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langdurige	voedseltekorten	gaat	leiden,	met	bijkomende	effecten	als	massamigratie.12 
Omdat de voedselmarkt een mondiale markt is, zal ook de Nederlandse consument 
hiervan gevolgen ondervinden, bijvoorbeeld door sterke prijsstijgingen.13 Anderzijds 
biedt de stijgende vraag ook economische kansen voor de Nederlandse landbouw-
sector. In het internationale klimaatrecht wordt voedselzekerheid als een gerecht-
vaardigde beperking gezien van mitigatiebeleid.14

2.4	 Naar	klimaatslimme	landbouw

Klimaatslimme landbouw beoogt deze drie met elkaar samenhangende uitda-
gingen op het gebied van mitigatie, adaptatie en voedselzekerheid te adresseren. 
Klimaatslimme landbouw streeft naar de ontwikkeling van de technologische, 
beleids- en investeringscondities die nodig zijn om de productie te laten groeien bij 
een veranderend klimaat en met vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.15 
Voorbeelden van klimaatslimme praktijken en technieken zijn: graslandrotatie (door 
vee te roteren blijft het gras groeien en dus CO2	opnemen),	verbeterde	voerefficiëntie	
door aanpassing van het veevoer en/of door genetische aanpassingen waardoor min-
der methaan vrijkomt bij spijsvertering, het afvangen van methaan in stalsystemen 
en de conversie ervan in biogas, de introductie van permanente vegetatie als bomen 
en	houtwallen,	gewasdiversificatie	en	rotatie,	een	permanente	gewasbedekking	van	
het land, vergroting van de koolstofopslag in de bodem (bijvoorbeeld door gebruik 
van compost in plaats van kunstmest), druppelirrigatie, en de introductie van, al dan 
niet	genetisch	gemodificeerde,	gewassen	die	beter	bestand	zijn	 tegen	het	verande-
rende klimaat en meer CO2 vasthouden.

3	 Welke	regelgeving	is	er?

3.1 EU Klimaat- en milieubeleid

Tot dusver is de landbouwsector ontzien in het Europese klimaatbeleid. Landbouw 
is een niet-ETS sector, wat betekent dat emissies uit de landbouw niet onder het sys-
teem	van	emissiehandel	vallen,	maar	onder	de	zogenoemde	Effort	Sharing	Decision	

12 Een recent Technisch Rapport van de FAO concludeert dat honger tot massamigratie 
kan leiden en dat klimaatverandering een ‘threat multiplier’ is daarvoor, FAO, IFAD, 
IOM en WFP, The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security and Rural 
Development (FAO 2018), p. 56-57.

13 Planbureau voor de Leefomgeving, De macht van het menu. Opgaven en kansen voor 
duurzaam en gezond voedsel, Den Haag: PBL 2013, p. 17.

14 Zie bijv. art. 2 van het Klimaatverdrag en art. 2 lid 1 onder b van het Akkoord van 
Paris. Zie uitvoerig J. Verschuuren, ‘Climate Change and Agriculture under the  United 
 Nations Framework Convention on Climate Change and Related Documents’, in: Mary 
Jane Angelo & Anél DuPlessis (red.), Research Handbook on Climate Change and 
Agricultural Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017, p. 30-32.

15 FAO, Climate smart agriculture sourcebook, Rome: FAO 2013, p. ix.
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(ESD).16 Het is daarmee aan lidstaten of en in hoeverre zij emissiebeperkende maat-
regelen opleggen aan de landbouwsector in het nationale beleid gericht op het realise-
ren	van	de	emissiereductiedoelstelling	voor	de	betreffende	lidstaat.	Overigens	betreft	
dit voornamelijk emissies uit de veeteelt, en dan nog alleen uit dieren gehouden in 
stalsystemen. Emissies door landgebruik (LULUCF-emissies17 genoemd), zoals 
lachgasemissies door ploegen en methaanemissies uit grasland beheer met loslopend 
vee, vallen niet onder de ESD.18 Tot dusver was het daarom niet interessant voor 
lidstaten om in te zetten op maatregelen om emissies door de landbouw voor zover 
gelieerd aan landgebruik tegen te gaan: de geboekte emissiewinst mocht immers niet 
meetellen voor het realiseren van de EU-doelstelling. Wel moeten deze emissies, 
sinds 2014, worden gerapporteerd aan de Europese Commissie,19 maar er hoeft, tot 
2021, geen balans te worden bijgehouden van emissies uit en opname door gewassen 
en grasland.20	In	de	nieuwe	Effort	Sharing	Regulation	(ESR),	die	vanaf	2021	gaat	gel-
den, wordt dit enigszins gewijzigd.21 De ESR bepaalt namelijk dat lidstaten die erin 
slagen om emissies uit landgebruik verder te reduceren dan nodig is om een balans te 
realiseren tussen emissies en koolstofvastlegging, dit surplus, onder bepaalde voor-
waarden en tot een per lidstaat bepaald maximum,22 mogen meetellen bij de realise-
ring van de doelstelling in de ESR.23

De zojuist genoemde verplichting om een balans tussen emissies en vastlegging te 
realiseren is opgenomen in de Europese Verordening inzake de opname van broei-
kasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik en bosbouw in het Europese 
klimaatbeleid (LULUCF Verordening).24 Ingevolge deze nieuwe verordening moeten 
vanaf 2021 de emissies en de verwijderingen in de landgebruik- en bosbouwsectoren, 

16 Beschikking 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen, PbEU 2009, L 140/136.

17 LULUCF-emissies zijn emissies uit ‘land-use, land-use change and forestry’.
18 Art. 9 Beschikking 406/2009/EG.
19 Art. 10 Besluit 529/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

inzake boekhoudregels met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als 
gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw	en	inzake	informatie	betreffende	acties	met	betrekking	tot	deze	activiteiten,	
PbEU 2013, L 165/80-97.

20 Art. 3 lid 2 Besluit 529/2013/EU.
21 Verordening 2018/842/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 

betreffende	bindende	jaarlijkse	broeikasgasemissiereducties	door	de	lidstaten	van	2021	
tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen 
uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening 
525/2013/EU, PbEU 2018, L 156/26-42.

22 Voor Nederland 13,4 miljoen ton CO2 equivalent. In totaal mogen lidstaten 280 miljoen 
ton CO2 equivalent op deze manier onder de ESR brengen.

23 Art. 7 lid 1 en Annex 3 Verordening 2018/842/EU.
24 Verordening 2018/841/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 

inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, ver-
andering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijzi-
ging van Verordening 525/2013/EU en Besluit 529/2013/EU, PbEU 2018, L 156/1-25.
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waaronder agrarisch landgebruik voor akkerbouw en graslanden in evenwicht zijn.25 
Daarmee is er eindelijk een juridisch instrument dat lidstaten stimuleert om beleid te 
ontwikkelen om de vastlegging van koolstof in agrarisch gebied te faciliteren.
In het verleden heeft de Europese Commissie pogingen gedaan om broeikasgas-
emissies uit de landbouw ook via andere milieurechtelijke instrumenten te reguleren. 
Zo is tussen 2013 en 2016 geprobeerd om methaan op te nemen in de Richtlijn natio-
nale emissieplafonds (NEC-richtlijn). De Commissie stelde voor om 33% reductie 
van de methaanuitstoot in 2030 voor de EU als geheel vast te leggen.26 De lidstaten 
hebben dit voorstel verworpen,27	wat	leidde	tot	een	zeldzame	figuur	in	de	richtlijn:	
een verklaring aan het eind van de richtlijn waarin de Europese Commissie ver-
klaart dat zij nog altijd van mening is dat er sterke luchtkwaliteitsredenen zijn om de 
ontwikkeling van methaanemissies in de lidstaten te monitoren en dat zij van plan 
is om in de toekomst een nieuw voorstel in te dienen gericht tot het beperken van 
methaanemissies.28

Een andere mislukte poging om milieuregelgeving in bredere zin toe te passen in het 
klimaatbeleid betreft het voorstel voor een Kaderrichtlijn bodem.29 Het voorstel ver-
plichtte lidstaten onder andere om uitputting van de bodem tegen te gaan, inclusief 
het verlies van organisch materiaal in de bodem (waarmee veel koolstof in de bodem 
kan worden vastgelegd).30 Dit voorstel heeft nooit voldoende steun in de Europese 
Raad gekregen en is uiteindelijk teruggetrokken.31

Andere EU-milieuregelgeving is indirect van toepassing omdat deze regelgeving bij-
voorbeeld ammoniak- of stikstofbelasting uit de veehouderij terugdringt en daarmee 
indirect ook leidt tot minder methaanuitstoot. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor de 
Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn water en de Richtlijn inzake industriële emissies.

3.2	 EU	Gemeenschappelijk	Landbouwbeleid	(GLB)

Ook het GLB heeft onder andere als doel om klimaatadaptatie en -mitigatie in de 
landbouwsector te realiseren.32 Rond de 25% van alle Europese landbouwsubsidies 

25 Art. 4 LULUCF Verordening.
26	 Voorstel	voor	een	richtlijn	betreffende	de	vermindering	van	de	nationale	emissies	van	

bepaalde	 luchtverontreinigende	 stoffen	 en	 tot	 wijziging	 van	 Richtlijn	 2003/35/EG,	
COM(2013) 0920.

27 Zie het nieuwsbericht op de EURACTIV website, http://www.euractiv.com/section/
agriculture-food/news/governments-ditch-eu-methane-limits.

28 Richtlijn 2016/2284/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 
betreffende	de	vermindering	van	de	nationale	emissies	van	bepaalde	luchtverontreini-
gende	stoffen,	 tot	wijziging	van	Richtlijn	2003/35/EG	en	tot	 intrekking	van	Richtlijn	
2001/81/EG, PbEU 2016, L 344/1-31.

29 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 
2006 tot vaststelling van een kader voor bodembescherming en tot wijziging van Richt-
lijn 2004/35/EG, COM/2006/0232 def.

30 Zie bijvoorbeeld art. 6 voorstel Kaderrichtlijn bodem.
31 PbEU 2014, C 153.
32 European Commission, Communication An EU Strategy on Adaptation to Climate 

Change,	COM(2013)	0216	final,	p.	8.
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voor de periode 2014-2020 zijn geoormerkt voor klimaatmaatregelen. Een kwart 
hiervan	 is	 specifiek	 bestemd	voor	 de	 ontwikkeling	 van	 klimaatslimme	praktijken	
en technieken.33 Wanneer dit volledig wordt benut zou zo’n € 25 miljard hier-
aan worden gespendeerd in zeven jaar.34 Verdeling van deze middelen gebeurt 
langs drie wegen: het randvoorwaardensysteem, groene directe betalingen en 
plattelandsontwikkelingsgelden.

A. Randvoorwaardensysteem
Agrariërs die subsidies ontvangen onder het GLB moeten voldoen aan voorwaar-
den gericht op het in goede milieu- en landbouwconditie behouden van hun grond.35 
Deze voorwaarden hebben deels betrekking op klimaatverandering, bijvoorbeeld het 
behouden van minimale bodembedekking, het tegengaan van erosie, het behouden 
van organisch materiaal in de bodem en het verbod om plantenresten te verbranden.36 
Hoewel deze regels zouden kunnen bijdragen aan koolstofvastlegging in de bodem, 
worden	ze	in	de	literatuur	als	ineffectief	gezien	omdat	lidstaten	veel	ruimte	hebben	
om de normen zelf nader in te vullen en dat op een lakse wijze doen.37 Bovendien 
laat de toepasselijke verordening ruimte voor het niet-handhaven van de regels.38 
Derhalve moet worden geconcludeerd dat sinds de inwerkingtreding van deze regels 
in 2005, het verlies van koolstof in de bodem niet tot staan is gebracht.39

B. Directe betalingen
Met de introductie van groene directe betalingen in het GLB in 2013 kunnen ver-
schillende	 klimaatvriendelijke	 maatregelen	 worden	 gefinancierd,	 vooral	 op	 het	

33 European Commission, Agricultural Policy. COP 21: United for Climate (European 
Commission,	 2015),	 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/climate 
change/pdf/cop21-what-eu-agricultural-policy-does-for-climate_en.pdf.

34 In totaal wordt € 408,31 miljard (38% van het gehele EU-budget) uitgegeven via 
het GLB 2014-2020: € 308,72 miljard voor directe betalingen, en € 99,6 miljard 
voor plattelandsontwikkeling, zie G. Sgueo, F. Tropea & M.L. Augere-Granier, 
‘How the EU Budget is Spent: Common Agricultural Policy’ (European Parlia-
mentary Research Service Blog, 20 July 2016), https://epthinktank.eu/2016/07/20/
how-the-eu-budget-is-spent-common-agricultural-policy.

35 Art. 91 e.v. Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17	december	2013	inzake	de	financiering,	het	beheer	en	de	monitoring	van	het	gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen 352/78/EEG, 165/94/
EG, 2799/98/EG, 814/2000/EG, 1290/2005/EG en 485/2008/EG van de Raad, PbEU 
2013, L 347/549.

36 Art. 93 lid 1 onder a en Annex 2 Verordening (EU) nr. 1306/2013.
37 K. Hart, Green Direct Payments: Implementation Choices of Nine Member States and 

Their Environmental Implications, Institute for European Environmental Policy 2015. 
Zie ook het kritische rapport van de Europese Rekenkamer, Making Cross-Compliance 
More Effective and Achieving Simplification Remains Challenging, Luxemburg 2016.

38 Art. 64 lid 2 Verordening (EU) nr. 1306/2013 geeft een aantal situaties waarin geen 
sancties mogen worden opgelegd.

39 A. Matthews, Research for Agri Committee - The Future of Direct Payments, European 
Parliament 2016, p. 3-4.
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gebied	van	bodembeheer	en	vegetatie,	zoals	gewasdiversificatie,	het	behoud	van	per-
manent grasland en de aanwezigheid van zogenoemd ecologisch aandachtsgebied.40

De	gewasdiversificatiebepaling	wordt	echter	als	niet	erg	effectief	beschouwd	omdat	
deze niet verplicht tot gewasrotatie en omdat één van de minimaal drie verschillende 
gewassen die een agrariër aanwezig moet hebben nog altijd 75% van het areaal mag 
beslaan.41	Aanscherping	van	deze	regels	zou	een	groot	effect	kunnen	hebben	omdat	
maar liefst 75% van het Europese landbouwareaal onder deze bepaling valt.42

Het in stand houden van ‘bestaand blijvend grasland’ is op dit moment een belang-
rijke klimaatmaatregel in het GLB omdat deze maatregel het agrariërs verbiedt om 
grasland te ploegen of om te zetten. Dit verbod geldt alleen voor gebieden die door 
lidstaten zijn aangewezen als ecologisch kwetsbaar, ook wanneer deze zich buiten 
Natura 2000-gebieden bevinden, en op koolstofrijke bodems.43 Lidstaten mogen 
het areaal aan blijvend grasland met niet meer dan 5% verminderen, met 2015 als 
uitgangsjaar.44 Ook deze bepaling wordt bekritiseerd in de literatuur. Vóór de her-
vorming van het GLB in 2013 was de regeling tot behoud van permanent grasland 
namelijk opgenomen in het randvoorwaardensysteem, en daarmee verplicht voor álle 
agrariërs die GLB-steun ontvingen. Sinds 2013 is deelname van agrariërs afhan-
kelijk van de bereidwilligheid om subsidie aan te vragen voor deze activiteit en de 
bereidheid van de lidstaten om de verordening strikt te interpreteren.45 Kritiek kan 
er ook zijn op 5%-verminderingsdrempel die niet bepaald de noodzaak uitstraalt om 
tot een forse vermeerdering te komen van de hoeveelheid in agrarische bodems vast 
te leggen koolstof. Een evaluatie uit 2016 laat bovendien zien dat slechts 16% van al 
het blijvende grasland in de EU als ecologisch kwetsbaar is aangewezen.46

Voor agrarische bedrijven groter dan 15 hectare (dat betreft zo’n 68% van het 
EU-landbouwareaal47) moet ecologisch aandachtgebied worden aangewezen dat ten 

40 Art. 43 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid en tot intrekking van Verordening 637/2008/EG van de Raad en Verordening 
73/2009/EG van de Raad, PbEU 2013, L 347/608.

41 Art. 44 lid 1 Verordening (EU) nr. 1307/2013. Zie D. Blandford & K.  Hassapoyannes, 
‘The Common Agricultural Policy in 2020: Responding to Climate Change’, in: 
J.A. McMahon & M.N. Cardwell (red.), Research Handbook on EU Agriculture Law, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2015, p. 189; Grosjean e.a. 2016 (noot 6), p. 4.

42 Matthews 2016 (noot 39), p. 41.
43 Art. 45 lid 1 Verordening (EU) nr. 1307/2013.
44 Art. 45 lid 2 Verordening (EU) nr. 1307/2013.
45 Matthews 2016 (noot 39), p. 3. In gelijke zin, B. Allen & A. Maréchal, Agriculture 

GHG Emissions: Determining the Potential Contribution to the Effort Sharing Regula-
tion, Institute for European Environmental Policy 2017, p. 26-27; K. Hart, B. Allen e.a., 
Research for Agri Committee – The Consequences of Climate Change for EU Agricul-
ture: Follow-up to the COP21 – UN Paris Climate Change Conference. Study, Euro-
pean Parliament 2017, p. 92.

46 Matthews 2016 (noot 39), p. 41.
47 Matthews 2016 (noot 39), p. 41.
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minste 5% van het bebouwbare land van het bedrijf moet beslaan.48 Dit deel van 
het terrein kan aan allerlei klimaatvriendelijk gebruik worden onderworpen, zoals 
bufferstroken,	 bebossing,	 areaal	met	 hakhout	met	 korte	 omlooptijd,	 waarop	 geen	
minerale	meststoffen	 en/of	 gewasbeschermingsmiddelen	worden	 gebruikt,	 arealen	
met vanggewassen, met plantendek door het planten en kiemen van zaden, of met 
stikstofbindende gewassen.49 Boeren mogen ook samenwerken met aangrenzende 
bedrijven om zo de 5% te halen.50

Een	evaluatie	op	verzoek	van	het	Europese	Parlement	van	de	effecten	na	één	jaar	na	
inwerkingtreding	van	het	herzien	GLB	laat	zien	dat	de	gewasdiversificatiebepaling	
en	de	bepaling	betreffende	bestaand	blijvend	grasland	niet	hebben	geleid	tot	directe	
veranderingen.51 Van al het gebied aangewezen als ecologisch aandachtsgebied werd 
slechts 26,9% daadwerkelijk gebruikt op een milieuvriendelijke wijze. De milieuge-
volgen van dit instrument bleken voornamelijk af te hangen van individuele keuzes 
gemaakt door lidstaten en agrariërs; een keuzeruimte die de verordening hun biedt.52 
Een andere evaluatie concludeerde, meer in het algemeen, dat de vergroeningsmoge-
lijkheden van het hervormde GLB in de meeste gevallen niet zijn benut.53 Evaluatie 
van	de	effecten	van	het	GLB	blijkt	bovendien	lastig	vanwege	het	ontbreken	van	goede	
data over de uitgangssituatie en vanwege het feit dat lastig is te achterhalen of wijzi-
gingen in de bedrijfsvoering het gevolg zijn van het GLB of van andere factoren.54 
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de Europese Commissie in haar evaluatie 
van de regeling inzake ecologisch aandachtsgebied uit 2017 geen enkele conclusie 
kan trekken over de vraag of deze regeling een bijdrage levert aan klimaatmitigatie 
of -adaptatie.55

C. Plattelandsontwikkelingsgelden
De tweede pilaar van het GLB, de plattelandsontwikkelingsgelden, laten in theo-
rie eveneens veel ruimte voor het nemen van klimaatmaatregelen. Twee van de zes 
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling hebben betrekking op klimaatverandering:
– herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met 

de landbouw met bijzondere aandacht voor (o.a.) het verbeteren van het water-
beheer, het voorkomen van bodemerosie en het verbeteren van bodembeheer 
( prioriteit 4);

48 Art. 46 lid 1 Verordening (EU) nr. 1307/2013.
49 Art. 46 lid 2 Verordening (EU) nr. 1307/2013.
50 Art. 46 lid 6 Verordening (EU) nr. 1307/2013.
51 Matthews 2016 (noot 39), p. 41.
52 Matthews 2016 (noot 39), p. 42.
53 K. Hart, A. Buckwell & D. Baldock, Learning the Lessons of the Greening of the CAP, 

Land Use Policy Group 2016, p. ii.
54 Hart, Buckwell & Baldock 2016, p. ii.
55 De evaluatie wijdt slechts vier zinnen aan de mogelijke invloed van ecologische aan-

dachtsgebieden op adaptatie aan en mitigatie van klimaatverandering, waarin boven-
dien drie keer het woord ‘could’ (zou kunnen) wordt gebruikt… European Commis-
sion, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
implementation of the ecological focus area obligation under the green direct payment 
scheme,	COM(2017)	152	final,	p.	13.
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–	 bevordering	van	het	efficiënte	gebruik	van	hulpbronnen	en	steun	voor	de	omslag	
naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw, met bij-
zondere	aandacht	voor	(o.a.)	het	bevorderen	van	een	efficiënter	water	en	energie-
gebruik, het faciliteren van de levering en het gebruik van energie uit hernieuw-
bare bronnen, van bijproducten, en afvalmateriaal en van residuen en andere 
non-foodgrondstoffen	 ten	 bate	 van	 de	 bioeconomie,	 het	 verminderen	 van	 de	
uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de landbouw, en het bevorderen 
van koolstofbehoud en -vastlegging (prioriteit 5).56

Minimaal een kwart van het hele plattelandsontwikkelingsbudget van de EU moet 
voor deze twee prioriteiten gereserveerd worden.57 Agrariërs die ten minste vijf jaar 
hun bedrijfsvoering wijzigen gericht op realisatie van de genoemde doelen kunnen 
hiervoor agro- en klimaatsteun ontvangen uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).58 De plattelandsontwikkelingsprogramma’s van 
de	 lidstaten,	 die	 het	 kader	 vormen	 voor	 de	 feitelijke	 financiering	 van	 projecten,	
worden ook in een klimaatvriendelijke richting gestuurd door de toepasselijke EU 
Verordening: klimaatmitigatie en -adaptatie wordt als een thematisch subprogramma 
genoemd waarvoor 10% extra steun mag worden verleend;59 lidstaten moeten in een 
SWOT-analyse beoordelen hoe het beste aan klimaatmitigatie en -adaptatie kan wor-
den voldaan;60 opname van agromilieu- en klimaatsteunmaatregelen is verplicht.61

Hoewel de toepasselijke verordening dus veel mogelijkheden en kansen biedt om 
‘klimaatslimme’	 agrariërs	 financieel	 te	 ondersteunen,	 is	 er	 (opnieuw)	 de	 nodige	
kritiek mogelijk. Projecten die met plattelandsontwikkelingsgelden worden onder-
steund moeten een looptijd hebben van vijf tot zeven jaar, al mag deze termijn wor-
den verlengd als dat nodig is voor de nagestreefde milieudoelen.62 Voor sequestratie-
maatregelen is dat natuurlijk veel te kort gezien de lange levensduur van de meeste 
broeikasgassen (zie boven). Ter vergelijking: in de Australische ‘carbon farming’ 
wetgeving worden deelnemende boeren verplicht de vastgelegde koolstof minimaal 

56 Art. 5 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Land-
bouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening 
1698/2005/EG van de Raad, PbEU 2013, L 347/487.

57 Art. 59 lid 6 Verordening (EU) nr. 1305/2013.
58 Art. 28 Verordening (EU) nr. 1305/2013.
59 Art. 7 lid 1 onder f en lid 3 Verordening (EU) nr. 1305/2013.
60 Art. 8 lid 1 Verordening (EU) nr. 1305/2013. Een vergelijkbare verplichting is opgeno-

men in art. 96 lid 7 onder a Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohe-
siefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en 
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verorde-
ning 1083/2006/EG van de Raad, PbEU 2013, L 347/320.

61 Art. 28 Verordening (EU) nr. 1305/2013.
62 Art. 28 lid 5 Verordening (EU) nr. 1305/2013.
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voor een periode van honderd jaar te behouden.63 Verder is in de EU-Verordening de 
hoogte	van	de	financiering	niet	gekoppeld	aan	de	hoeveelheid	vastgelegde	koolstof,	
maar wordt simpelweg per hectare uitbetaald, ongeacht hoeveel CO2-emissies zijn 
gemitigeerd door de vastlegging.64 Bovendien blijkt maar een heel klein percentage 
van de uitgekeerde steun gebruikt te worden voor klimaatmaatregelen.65 Veel geld 
blijft dus op de plank liggen. Geconcludeerd wordt dat het moeilijk is om het platte-
landsontwikkelingsbeleid uit gebaande paden te krijgen.66 Een verdere aanscherping 
van het GLB, en een sterkere koppeling tussen het GLB en het Europese klimaatrecht 
zal nodig zijn om de Europese landbouwsector in beweging te krijgen.67

3.3 Nederland

Zoals de meeste lidstaten legt Nederland de landbouwsector geen dwingende maat-
regelen op om broeikasgasemissies terug te dringen of de koolstofvastlegging te 
vergroten, of om klimaatadaptatiemaatregelen te nemen. Dat er toch enige tijd een 
teruggang in emissies uit de sector te zien was, heeft te maken met het mestbeleid.68 
Als, mede door toepassing van mestwetgeving en aanverwante milieuwetgeving (op 
het gebied van water, bodem, lucht) die betrekking heeft op veehouderijen, er minder 
dierlijke	mest	wordt	geproduceerd,	dan	wel	minder	 emissies	uit	meststoffen	 in	de	
atmosfeer komen, dan heeft dit ook gevolgen voor de broeikasgasemissies uit die-
zelfde mest.
Daarnaast wordt door een aantal vrijwillige instrumenten getracht de landbouwsec-
tor tot het nemen van klimaatmaatregelen te bewegen. Om te beginnen is er het 
Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren uit 2008 dat nog een looptijd heeft tot 
2020,69 en dat in 2018 werd aangevuld.70 Dit convenant richt zich met name op reduc-
tie van methaan en lachgas uit de akkerbouw, tuinbouw in open grond en veehou-
derij. Emissiereducties tot 30% zijn afgesproken, die ten tijde van het tekenen van 
het convenant al bijna bereikt waren vanwege de daling van de emissies in de jaren 
negentig. De stijging van de emissies van de afgelopen jaren maakt het realiseren van 
de doelstelling weer wat lastiger, maar niet onmogelijk, aldus het Planbureau voor de 

63 J. Verschuuren, ‘Towards a Regulatory Design for Reducing Emissions from Agricul-
ture: Lessons from Australia’s Carbon Farming Initiative’, Climate Law 2017, nr. 1, 
p. 19.

64 Art. 28 lid 8 en Annex II Verordening (EU) nr. 1305/2013.
65 Matthews 2016 (noot 39), p. 257 en p. 300.
66 Matthews 2016 (noot 39), p. 228: ‘the rural development policy area is characterized by 

high path-dependency and inertia’.
67 J. Verschuuren, ‘Towards an EU Regulatory Framework for Climate Smart Agriculture: 

the Example of Soil Carbon Sequestration’, Transnational Environmental Law 2018, 
nr. 2, p. 318 e.v.

68 Overigens stijgt inmiddels de emissie weer, zie https://themasites.pbl.nl/balansvande 
leefomgeving/jaargang-2018/themas/landbouw-en-voedsel/broeikasgasemissies-land 
bouw-%28excl-glastuinbouw%29-2020 (7 oktober 2019).

69 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/agro 
sectoren.

70 https://www.rvo.nl/file/lnvagroconvenantaanvullendeafspraken (7 oktober 2019).
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Leefomgeving.71 Juridisch heeft het convenant niet veel tanden. Artikel 13, dat gaat 
over de naleving, bepaalt:

‘1. Partijen zijn verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke 
afspraken uit het convenant. Indien dit niet in voldoende mate gebeurt, zullen 
Rijksoverheid en agrosectoren elkaar hierop aanspreken.
2. Indien de beoogde doelen van het convenant niet wordt gehaald of indien er 
geschillen ontstaan over de naleving van het convenant, zullen Partijen in overleg 
treden.’

Voor de glastuinbouw zijn er convenanten gericht op CO2-emissies uit energiege-
bruik, namelijk het Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem 
glastuinbouw uit 2012,72 gevolgd door aanvullende afspraken voor deze sector in het 
Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013,73 en nog verdere aanvullende afspra-
ken in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw uit 2014,74 die eind 2018 
werden gewijzigd.75

Behalve een hele reeks aan convenanten is er tevens een groot aantal nationale sub-
sidieregelingen (naast de Europese landbouwsubsidies die hierboven al zijn behan-
deld), zoals de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie), de MIA (Milieu 
Investeringsaftrek)/VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen), 
de EIA (Energie-investeringsaftrek) en de DEI (Demonstratieregeling Energie 
Innovatie). Deze regelingen worden veel toegepast in de sector (inclusief de glas-
tuinbouw),76 maar zijn veelal gericht op de energietransitie en ik laat ze hier verder 
buiten beschouwing.
Er is in Nederland niet veel beleid met betrekking tot adaptatie in de landbouw. Het 
Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, dé adaptatiewebsite van de overheid, zegt sim-
pelweg:	‘Het	is	primair	aan	de	agrariërs	zelf	om	maatregelen	te	treffen	en	keuzes	te	
maken over het omgaan met risico’s.’ Uitzonderingen zijn het waterbeheer. Zie hier-
over het hoofdstuk over waterbeheer (hoofdstuk 12). Verder is er vrij veel aandacht 
voor de zogenoemde ‘brede weersverzekering’, waar allerlei schade als gevolg van 
extreem weer onder valt, ook als die schade duidelijk samenhangt met klimaatver-
andering. De extreme droogte van 2018 heeft laten zien dat deze verzekering nu al 
niet	alle	financiële	problemen	van	getroffen	boeren	oplost,	laat	staan	bij	toenemende	

71 Zie https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2018/themas/land 
bouw-en-voedsel/broeikasgasemissies-landbouw-%28excl-glastuinbouw%29-2020 
(7 oktober 2019).

72 Stcrt. 2012, 7884 (23 april 2012).
73 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2013/09/06/energieakkoord 

-voor-duurzame-groei. 
74 Stcrt. 2014, 19352 (11 juli 2014).
75 Stcrt. 2018, 66267 (26 november 2018).
76 Zie voor een overzicht van de mate waarin de landbouwsector van deze instrumenten 

gebruikmaakt, https://www.rvomagazines.nl/rvopublicaties/2018/01/instrumenten.
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extremen. De overheid moet dan bijspringen hetzij door subsidieverlening,77 hetzij 
door	afschaffing	van	de	assurantiebelasting,78 omdat boeren anders de hoge premie 
niet kunnen betalen. Verder stelt deze verzekering boeren voor een dilemma: als 
men dure maatregelen neemt om schade te beperken, bijvoorbeeld door intensief 
beregenen, dan zou de schade beneden de schadedrempel van de verzekering blijven, 
zodat de verzekering niet uitkeert, terwijl wel hoge kosten zijn gemaakt.79 Het moge 
duidelijk zijn dat een verzekering weliswaar voor individuele boeren wellicht tijdelijk 
verlichting brengt, maar niet bijdraagt aan een transitie naar een landbouw die volko-
men klaar is voor ons nieuwe klimaat en die blijft zorgen voor voedselproductie ook 
bij andere klimatologische omstandigheden.

4	 Tussenconclusie	stand	van	zaken	huidige	regelgeving

In paragraaf 1 is aangegeven dat de relatie tussen klimaatverandering en landbouw 
een complexe is omdat mitigatie, adaptatie en voedselzekerheid nauw met elkaar 
samenhangen en deze drie aspecten steeds integraal moeten worden betrokken bij 
de ontwikkeling van beleid en de inzet van juridische instrumenten. Klimaatslimme 
landbouw beoogt dat te doen: het terugbrengen van broeikasgasemissies, het aanpas-
sen aan het veranderende klimaat en tegelijkertijd tot een vergroting van de voedsel-
productie komen.
Als we het hierboven geschetste beeld van de regelgeving (in brede zin) overzien, dan 
valt meteen op dat, in elk geval tot en met 2020, vrijwilligheid het sleutelwoord is. 
Boeren kúnnen een beroep doen op Europese landbouwsubsidies voor een heel scala 
aan klimaatslimme projecten; daar zijn veel middelen voor gereserveerd. Helaas laat 
evaluatie van deze regelgeving zien dat er maar heel weinig van wordt gebruikge-
maakt, en dan nog vaak op een minder klimaatslimme wijze omdat de regelgeving 
veel ruimte laat voor niet al te strikte interpretaties. Naast de GLB-gelden zijn er in 
Nederland veel aanvullende subsidiemogelijkheden, zij het dat die vooral zien op de 
terugdringing van CO2-emissies uit energiegebruik. En dan zijn er de vele convenan-
ten in Nederland die, opnieuw op basis van vrijwilligheid, veel ruimte laten voor kli-
maatslimme landbouw, maar die geen grote urgentie uitstralen, laat staan juridisch 
bindend zijn. Pas met de inwerkingtreding van de Europese LULUCF-Verordening 
in 2021 komt er een bindende verplichting te rusten op de lidstaten om emissies uit de 
landbouw terug te dringen, dat wil zeggen een balans te realiseren tussen uitstoot en 
vastlegging van CO2 in de sectoren landbouw, landgebruik en bosbouw. Maar zelfs 

77 De Regeling tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2018, zie https://
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tegemoetkoming-premie-brede-weersverzekering/
tegemoetkoming-brede-weersverzekering-2018. 

78 Aldus een brief van de staatssecretaris van Financiën van 12 november 2018, zie https://
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/12/
kamerbrief-brede-weersverzekering/kamerbrief-brede-weersverzekering.pdf.

79 Voor een voorbeeld van een boer die 100.000 euro aan beregeningskosten maakte 
en daarmee onder de schadedrempel bleef, zie https://www.boerderij.nl/Home/
Achtergrond/2018/10/Brede-weersverzekering-hapert-bij-droogte-340393E/.
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daar is het de vraag of deze verplichting op een juridisch bindende wijze zal worden 
doorgezet naar de sector. Dat zal mede afhankelijk zijn van de juridische verankering 
van het klimaatakkoord.

5	 Implementatie	van	het	Klimaatakkoord	en	verder

Al in juli 2018 presenteerde de Sectortafel Landbouw en Landgebruik haar voor-
stellen,80 die vervolgens zijn opgenomen in het in december van dat jaar vastge-
stelde ontwerp-Klimaatakkoord,81	 en	 het	 in	 juni	 2019	 vastgestelde	 definitieve	
Klimaatakkoord.82 Het Klimaatakkoord ziet op alle emissies uit de landbouw en de 
benutting van mogelijkheden om meer koolstof vast te leggen in agrarische bodems 
en vegetatie. Het einddoel voor 2050 lijkt niet heel erg ambitieus: de onvermijde-
lijke uitstoot van broeikasgassen aan de ene kant en vastlegging van broeikasgassen 
en productie van hernieuwbare energie én biomassa aan de andere kant moeten in 
2050 met elkaar in balans zijn.83 Zoals hierboven aangegeven vereist de Europese 
LULUCF Verordening al voor 2021 een balans, zij het zonder emissies uit stallen 
mee te nemen. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de ambities:

80 Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor hoofd-
lijnen van het klimaatakkoord, 10 juli 2018, https://www.klimaatakkoord.nl/land 
bouw-en-landgebruik/documenten/publicaties/2019/01/08/achtergrondnotitie-land 
bouw-en-landgebruik-kia-klimaat-landbouw-landgebruik (7 oktober 2019).

81 Ontwerp-Klimaatakkoord, 21 december 2018, https://www.klimaatakkoord.nl/docu 
menten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord (7 oktober 2019).

82 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 
2019/06/28/klimaatakkoord (7 oktober 2019).

83 Klimaatakkoord 28 juni 2019, p. 117.
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Tabel	11.1	 Overzicht	maatregelen,	emissiereductie	en	financiering	m.b.t.	land-
bouw in Klimaatakkoord84

Thema Maatregelen Beoogde	
emissie reductie 
(Mton CO2-eq)

Financiering 
2020-2030  
(mln €)

Veehouderij Precisiebemesting melk-
veehouderij
Emissiearme melkveestal-
len en varkensstallen.
Levensduurverlenging en 
selectie melkvee
Geïntegreerde aanpak 
uitstoot methaan en ammo-
niak
Onderzoek	nitrificatie	
remmers
Varkenshouderij duurzame 
stalsystemen
Warme sanering varkens-
houderij
Kunstmestvervanging
Kennis en ontwikkeling

1,2-2,7 252

 Veehouderij 
 rondom 
Natura2000- 
gebieden

Maatregelen ter verster-
king van natuurwaarde 
in Natura2000-gebieden. 
Maatregelen voor de vee-
houderijsector

100

Veenweide-
gebieden

Impuls aanpak veenweiden 
Pilots en demo’s 
Uitrol maatregelen
Maatregelen (agrarische) 
natuur
Ontwikkelen verdien-
modellen

1,0 276

Landbouw-
bodems en 
 vollegrondsteelt

Pilots, kennisverspreiding, 
technische innovaties, 
 opleiding adviseurs

0,4-0,6 28

84 Klimaatakkoord 28 juni 2019, p. 119 (maatregelen gericht op bosbouw zijn hier niet 
overgenomen).
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Thema Maatregelen Beoogde	
emissie reductie 
(Mton CO2-eq)

Financiering 
2020-2030  
(mln €)

Glastuinbouw Intensivering programma 
Kas als Energiebron
EG-regeling Kas als Ener-
giebron
Extra geothermie
Restwarmte
Elektrisch verwarmen

1,8-2.9 250 

Voedsel-
verspilling, 
reststromen 
en  biomassa

Advisering ondernemers 
over kringlooplandbouw
Tegengaan voedselverspil-
ling

0,0 13

Tabel	11.2 Methaan en lachgasemissie van Landbouw en Landgebruik 
( inclusief glastuinbouw) eenheid: Mton CO2-equivalenten in 
 ontwerp-Klimaatakkoord85

1990 2005 2010 2015 2030
Methaan 15,09 12,11 13,5 13,88 13,52
Lachgas 10,1 6,99 6,21 6,27 5,7

De tweede tabel laat duidelijk zien dat de daling van de methaanuitstoot al tussen 
1990 en 2005 heeft plaatsgevonden als ‘bijvangst’ van het mestbeleid. Vanaf dat 
moment wordt tot 2030 geen verdere daling, maar zelfs een stijging van emissies 
voorzien. Voor lachgas loopt de emissiereductie wel door tot 2030, zij het in zeer 
beperkte mate. Wel gaf het ontwerp-Klimaatakkoord aan dat de landbouwsector 
méér kan reduceren dan de taakstelling van 3,5 Mton die haar was opgelegd door het 
kabinet, te weten tussen de 5,9 en 6,2 Mton. Dit aanbod is door het kabinet in dank-
baarheid	aanvaard	en	vastgelegd	in	het	definitieve	Klimaatakkoord	(met	6	Mton	als	
definitieve	ambitie).86 Alle voorgestelde maatregelen worden in het Klimaatakkoord 
vrij uitvoerig verder uitgewerkt en beslaan zo’n beetje alle denkbare klimaatslimme 
praktijken en technieken, tot aan het reduceren van het aantal dieren (in de varkens-
houderij) aan toe.87

85 Ontwerp-klimaatakkoord, 21 december 2018, p. 115. In de eindversie van het Kli-
maatakkoord is deze tabel niet opgenomen (al verwijst de tekst er nog wel naar, p. 119).

86 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 120.
87 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 127-153.
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De juridische inbedding van deze voornemens is deels voorzien via bestaand beleid, 
zoals het GLB en de diverse subsidieregelingen die hierboven zijn genoemd, deels 
via nog te ontwikkelen instrumenten, zoals ‘instrumenten ter ontsluiting van nieuwe 
additionele middelen (bijvoorbeeld: carbon credits)’.88 Met dit laatste wordt waar-
schijnlijk gedoeld op het bijdragen door de landbouwsector aan het terugdringen van 
emissies uit de industrie en de energiesector door het aanbieden van koolstofvastleg-
ging op landbouwgrond.89 Boeren zouden, naast voedsel, ook ‘koolstofvastlegging’ 
kunnen gaan produceren en verkopen. In veel landen met een systeem van emissie-
handel is zulks voorzien (‘offsets’ genaamd), zoals in delen van de VS en Canada, 
en in Japan, Australië en China.90 Ook de Europese Agricultural Markets Task Force 
onder voorzitterschap van de voormalige Nederlandse landbouwminister Veerman 
stelde	deze	figuur	voor.91 Zo’n maatregel zou het best werken wanneer deze is gekop-
peld aan het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS). Het EU ETS moet dan wel 
eerst	flink	worden	aangepast,	want	tot	dusver	valt	de	landbouw	daar	geheel	buiten.	
Grofweg zijn er twee opties: het toestaan van ‘offsets’ in de agrarische sector bij 
de verwerving van broeikasgasemissierechten zoals gebeurt in de zojuist genoemde 
landen, of het direct onder het ETS brengen van bepaalde agrarische activiteiten, 
zoals de intensieve veehouderij. Bij mijn weten bestaan er momenteel geen concrete 
plannen om deze richting op te gaan.

Blijkens de tekst van het ontwerp-Klimaatakkoord wordt er rekening mee gehouden 
dat het hiermee niet of niet tijdig genoeg gaat lukken om de doelen te realiseren. In dat 
geval moeten ‘via wet- en regelgeving waarborgen [worden ingezet]’.92 Vervolgens 
wordt verwezen naar ‘het algemeen verbindend verklaren en het verplichten van 
duurzamere standaarden via regelgeving’. Dit zou al in 2019 moeten worden voorbe-
reid,93 wat dan de vraag oproept of zo snel al duidelijk is dat de resultaten niet gehaald 
gaan worden. Of is dat nu al duidelijk? Ook wordt gesteld dat de Mededingingswet 
moet worden aangepast zodat er meer ruimte komt voor samenwerking tussen bedrij-
ven onderling (al zal die samenwerking ook binnen de Europeesrechtelijke mededin-
gingsregels en WTO-regels moeten blijven).94

Interessant is dat in de laatste paragraaf van het landbouwhoofdstuk uit het 
Klimaatakkoord ook op de consument wordt ingegaan. Dit is zeer terecht omdat 
veel broeikasgasemissies samenhangen met de productie van vlees, en juist de vraag 

88 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 122.
89 Ook de Transitie-agenda Circulaire Economie stelt ontwikkeling van instrumentarium 

voor klimaatbeleid dat koolstofvastlegging honoreert in bodems en producten voor, 
Transitie-agenda Circulaire Economie: Voedsel en Biomassa, 2018, p. 47 en p. 83.

90 Zie uitvoerig Verschuuren 2017 (noot 63), p. 6 e.v.
91 Agricultural Markets Task Force, Improving Market Outcomes. Enhancing the Position 

of Farmers in the Supply Chain, Agricultural Markets Task Force 2016, p. 49.
92 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 124.
93 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 124.
94 Zie ook, met een focus op de WTO, J. Verschuuren, ‘Stimulating Climate Smart Agri-

culture within the Boundaries of International Trade Law’, Carbon and Climate Law 
Review 2016, nr. 4, p. 177-186.
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naar vleesproducten wereldwijd al jaren enorm aan het stijgen is.95 Uit de literatuur 
blijkt ook dat we er met klimaatslimme landbouw alléén niet gaan komen, maar 
dat ook de voedselkeuze van de consument moet veranderen.96 Het Klimaatakkoord 
onderkent dat de vereiste transitie van dierlijk naar plantaardig voedsel een groot-
schalige gedragsverandering vereist bij de consument en dat dit een proces is van 
lange adem.97 Concrete maatregelen worden wel genoemd, maar deze zijn vooral 
gericht op het bedrijfsleven en nogal vrijblijvend geformuleerd. Voorbeelden zijn een 
inspanningsverplichting om voedselverspilling tegen te gaan, het inzichtelijk maken 
van de carbon footprint (maar kennelijk zonder labelling, want het woord keurmerk 
of label valt niet), en het stimuleren, door supermarkten, om klimaatvriendelijke pro-
ducten als ‘gemakkelijkste en normaalste keuze’ voor consumenten te positioneren. 
Deze niet-juridische instrumenten gericht op bedrijven komen ook in de literatuur 
wel naar voren.98

Het rechtstreeks beïnvloeden van de consument krijgt amper aandacht.99 Ten 
onrechte, want uit de literatuur blijkt dat een snelle inzet van een mix aan instrumen-
ten nodig is om de vereiste gewijzigde voedselkeuze van consumenten te bewerk-
stelligen. In hun gezaghebbende artikel ‘Options for keeping the food system within 
environmental limits’ in Nature stellen de auteurs:

‘For dietary change, the available evidence suggests that providing information 
without	additional	economic	or	environmental	changes	has	a	limited	influence	on	
behaviour, and that integrated, multicomponent approaches that include clear pol-
icy measures might be best suited for changing diets. Those can include a combi-
nation of media and education campaigns; labelling and consumer information; 
fiscal	measures,	such	as	taxation,	subsidies	and	other	economic	incentives;	school	
and workplace approaches; local environmental changes; and direct restriction 
and mandates.’100

95 H. Charles, J. Godfray e.a., ‘Meat consumption, health, and the environment’, Science 
2018, 361:243, p. 1.

96 E. Wollenberg e.a., ‘Reducing emissions from agriculture to meet the 2 °C target’, Glo-
bal Change Biology 2016/22, p. 3859-3864; M. Springmann e.a., ‘Options for keeping 
the food system within environmental limits’, Nature 2018, 562, p. 519-525.

97 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 151.
98 Zie bijvoorbeeld over ‘in store communicatie’, J. Sihvonen & H. Luomala, ‘Hear what I 

appreciate:	activation	of	consumption	motives	for	healthier	food	choices	across	differ
ent value segments’, The International Review of Retail, Distribution and Consumer 
 Research 2017, nr. 5, p. 502-514. Over voedsel-labelling, zie bijvoorbeeld M.  Cecchini 
& L. Warin, ‘Impact of Food Labelling Systems on Food Choices and Eating Behav-
iours:	a	Systematic	Review	and	Meta‐analysis	of	Randomized	Studies’,	Obesity Reviews 
2016, nr. 3, p. 201-210.

99 Afgesproken is enkel: partijen gebruiken meest recente inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek voor beïnvloeding van gedrag, partijen realiseren verdere verdieping met 
betrekking	tot	de	definitie	van	klimaatvriendelijke	producten,	en	partijen	documente-
ren alle interventies in een centrale database. Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 153.

100 Springmann e.a. 2018 (noot 96), p. 523.
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Hieruit blijkt dat niet-juridische gedragsbeïnvloeding van consumenten weliswaar 
deel uitmaakt van de instrumentenmix,101 waarbij dan bijvoorbeeld gedacht kan wor-
den aan bewustwordingscampagnes via sociale media,102 en sociale beïnvloeding bij-
voorbeeld door de inzet van rolmodellen.103 Maar daarnaast zijn bindende juridische 
instrumenten nodig, inclusief via het belastingrecht, zoals de introductie van een 
heffing	op	vlees,	 zodat	vleesproducten	duurder	worden	dan	plantaardige	vleesver-
vangers.	Juridisch	is	het	invoeren	van	zo’n	heffing	niet	problematisch,	zo	lijkt	het.104 
In het Nederlandse parlement wordt al sinds het begin van deze eeuw de gedachte van 
een vleesaccijns geopperd, inclusief het voorstel om vlees onder het hoge btw-tarief 
te brengen,105 maar deze voorstellen lijken niet op breed politiek draagvlak te kunnen 
rekenen.106

Tot slot valt op dat aandacht voor adaptatie totaal ontbreekt in het Klimaatakkoord, 
terwijl, zoals hierboven gesteld, juist bij de landbouw mitigatie en adaptatie zo met 
elkaar verweven zijn.

6	 Conclusie

Klimaatverandering en een sterk stijgende vraag naar voedsel zullen de komende 
decennia de landbouwsector wereldwijd onder grote druk zetten. Om te pogen de 
broeikasgasemissies uit de landbouw terug te dringen, en tegelijkertijd de sector 
beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering zodat productie-
verhoging niet bij voorbaat kansloos is, moet de sector wereldwijd op grote schaal 
omschakelen naar klimaatslimme landbouw. Het juridisch instrumentarium om die 
omschakeling in gang te zetten en te ondersteunen staat nog in de kinderschoenen. 

101 In deze zin ook H. Muilwijk, H. Westhoek & M. de Krom, Voedsel in Nederland. 
Verduurza ming bewerkstelligen in een veelvormig systeem, PBL 2018, p. 27; en de 
Transitie-agenda circulaire economie 2018 (noot 89), p. 48.

102 W. Young, S.V. Russell, C.A. Robinson & R. Barkemeyer, ‘Can Social Media Be a 
Tool for Reducing Consumers’ Food Waste? A Behaviour Change Experiment by a UK 
Retailer’, Resources, Conservation and Recycling 2017, 117, p. 195-203.

103	 S.	Higgs	&	J.	Thomas,	‘Social	Influences	on	Eating’,	Current Opinion in Behavioral 
Sciences 2016, p. 1-6.

104 C.C. Bähr, ‘GHG Taxes on Meat Products: A Legal Perspective’, Transnational 
Environmental Law 2015, nr. 1, p. 153-179.

105 Zie bijvoorbeeld de Kamervragen van Thieme (PvdD), Kamerstukken II 2007/08, Aan-
hangsel, nr. 133 (en het antwoord van minister Cramer die de discussie in de Kamer 
vanaf 2001 beschrijft).

106 Dat beprijzing van vlees in het ontwerp-Klimaatakkoord in het geheel niet wordt 
genoemd als mogelijke maatregel is veelzeggend. Begin 2017 liet staatssecretaris Van 
Dam	van	Landbouw	in	de	media	weten	niets	te	zien	in	een	heffing	op	dierlijke	produc-
ten omdat het niet aan de overheid zou zijn om te bepalen wat de consument op zijn bord 
legt, De Telegraaf 26 januari 2017. De Transitie-agenda circulaire economie noemt als 
actiepunt slechts ‘het verzamelen van (internationale) onderzoeken naar consumenten-
gedrag	en	prikkels/insights,	effecten	overheidsingrijpen.	Indien	niet	voorhanden:	nieuw	
onderzoek starten.’, Transitie-agenda circulaire economie 2018 (noot 89), p. 74.
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Alleen het GLB besteedt er veel aandacht aan en biedt mogelijkheden voor agra-
riërs om om te schakelen naar klimaatslimme landbouw. Helaas blijkt uit evaluaties 
dat die mogelijkheden amper worden benut, én dat er veel ruimte is om de voor 
klimaatslimme landbouw geoormerkte gelden ook op een minder klimaatslimme 
manier in te zetten. Vanaf 2021 zal de LULUCF Verordening, in samenhang met de 
nieuwe	Effort	Sharing	Verordening,	de	 lidstaten	wat	meer	onder	druk	gaan	zetten	
om emissies uit de landbouw terug te dringen én om beter gebruik te maken van 
het potentieel van het agrarisch gebied om meer koolstof langdurig vast te leggen. 
Maar dit zal zeker niet voldoende zijn. Het GLB zal verder moeten worden aange-
scherpt en meer in lijn worden gebracht met het EU-klimaatbeleid. Ook ligt het voor 
de hand om de landbouw te koppelen aan het systeem van emissiehandel door het 
financieren	van	koolstofvastlegging	op	 landbouwgrond	 toe	 te	 laten	als	manier	om	
broeikasgas emissierechten te verwerven. Vrijwilligheid kenmerkt het Nederlandse 
beleid tot dusver. De landbouwparagraaf van het Klimaatakkoord is ambitieus te 
noemen, in die zin dat alle denkbare klimaatmaatregelen voor deze sector wel aan 
bod komen. De grote vraag is of alles wat wordt beloofd en aangekondigd ook daad-
werkelijk wordt gerealiseerd. Dat dit in mijn ogen niet zeker is, komt onder andere 
doordat het Klimaatakkoord de lijn van het gebruik van vrijwillige instrumenten 
doorzet. Weliswaar wordt het inzetten van verplichtende regelgeving opengelaten 
als optie voor het geval de doelstellingen niet worden gehaald, maar hoe dat precies 
vorm moet krijgen blijft nog open. Het blijft bij enkele vage suggesties, zoals de 
suggestie om koolstofvastlegging in landbouwbodems te gaan stimuleren via een 
systeem van carbon credits. Op sommige onderwerpen die in de literatuur worden 
bepleit,	zoals	de	inzet	van	financiële	instrumenten	om	de	prijs	van	dierlijke	voedings-
middelen aanzienlijk te verhogen, lijkt echter nog een taboe te rusten. Helaas is het 
duidelijk dat we er met klimaatslimme landbouw alléén niet gaan komen; ook de 
wijziging van dieet (van dierlijk naar plantaardig) en het aanpakken van verspilling 
zijn belangrijke beleidsdoelen voor de nabije toekomst. Het Klimaatakkoord onder-
kent die noodzaak, maar denkt die transitie te kunnen realiseren zonder het gebruik 
van juridische instrumenten. Die veronderstelling gaat in tegen bevindingen van veel 
onderzoek op dit gebied, namelijk dat een stevig beleid dat gebruikmaakt van een 
brede instrumentenmix nodig is. Een stevigere, (deels) juridisch bindende aanpak zal 
noodzakelijk zijn om de voorgenomen doelen te behalen. Een van de instrumenten 
die daarbij nadrukkelijk in beeld komt, is emissiehandel.
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