
Uitdagingen voor de melkveehouderij in de krimpenerwaard 
richting 2030 en verder

Wettelijke kaders en richtlijnen

Onzekerheid over derogatie en de voorwaarden2022 

2025

2027

2030 

2030 

2035 

2050 

Min. 40% van de natuurgebieden onder de 
Kritische Depositiewaarde (KDW) 2030.

De chemische en ecologische waarden volgens de 
KRW moeten zijn gerealiseerd, of alle mogelijke 
maatregelen genomen. In boerensloten is de ecologie 
leidend. In 2020 was 70-100% van het doel gehaald. 

49% broeikasgasreductie t.o.v. 1990 waarvan 1Mton 
uit veen (minder bodemdaling = minimaal 21% 
minder dan nu het geval is). 

Min. 50% van de natuurgebieden onder de KDW 
(= minimaal 26 % reductie in binnenlandse stikstof 
uitstoot) 

74% van de natuurgebieden onder KDW. (= minimaal 
50% reductie in binnenlandse stikstof uitstoot).

95% broeikasgasreductie t.o.v. 1990; wettelijk 
vastgelegd waarvan 6Mton uit veen (minder 
bodemdaling). Dat betekent dat landbouw en 
landgebruik klimaat neutraal moeten zijn.  
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Wilt u sparren over de uitdagingen van de toekomst?
We brengen graag kennis en ervaring in om met u mee te denken. 
Neem gerust contact op met Delian Kool en Wim Honkoop van PPP-Agro Advies.
Kijk voor contactgegevens op: ppp-agro.nl/wie-zijn-we/team

Ontwikkelingen en ambities 
(niet of nog niet wettelijk)

Ingang nieuw GLB; waarschijnlijk hogere eisen basisbetaling 
vergroening, betaling op basis van specifieke doelen. (b.v. 
verhoging waterpeil) totale budgetten nog onduidelijk, maar 
voor specifieke doelen .

Vaststellen doellstellingen biodiversiteit (DZK doel).
Indicatoren in ieder geval; eiwit van eigen land, N-bodem 
overschot, ammoniak, broeikasgassen en blijvend en 
kruidenrijk grasland 

In 2025 is de melkveehouderij grondgebonden (DZK doel). 
Dat betekent 65% eiwit van eigen land, stimuleren lokale 
kringlopen, max 10 Mk/ha huiskavel. Verminderen import.

70% van de melkveebedrijven heeft minimaal een levens-
duur van het sectorgemiddelde in 2018 (DZK doel).  
80% van de melkveebedrijven heeft een KalfOK score  
van 75 of hoger.

Streefdoel bodemdaling met 50% geremd; 
RLI adviseert dit verplicht te stellen.

2023

2023

2025 

2025 

2030 

2030 

2050 

90% van de melkveebedrijven heeft minimaal een 
levensduur van het sectorgemiddelde in 2018. 90% van 
de melkveebedrijven heeft een KalfOK-score van 75 of 
hoger. 

Streefdoel bodemdaling met 70% geremd; 
RLI adviseert dit verplicht te stellen.

Wat zit 
er aan te 
komen?

http://ppp-agro.nl/wie-zijn-we/team

