
 

 

 

 
Datum  :  27 november 2019 
Onderwerp :  Opbrengst workshop circulaire landbouw P10 Wintersessie  
 
 
Wat doen wel al? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Berkelland 

Masterclass korte ketens 
Samenwerken met de WUR 
Keukentafel gesprekken 
Pilot hoe-duurzaam? 
Vruchtbare kringloop 
Achterhoek 

Borger-Odoorn 

Kennis verzamelen 
Stimuleren en ondersteunen 

Hollands Kroon 

Pilot precisie landbouw 
Marketing: agrarische 
hoofdstad 
VAB beleid en overleg LTO 
Restwarmte kassen 

Peel en Maas  

Project circulaire 
varkenshouderij 
Verbindingen leggen 
Focus op stoppers  

Sluis  

Onderzoek duurzame 
landbouw  

Hof van Twente 

Keukentafel gesprekken  
Onderzoek naar “stil leed”  
Mineral Valley 

 

Opsterland  

Ruimtelijk faciliteren  
Agrarische 
natuurverenigingen zijn in 
opkomst  
Overleg LTO 

Midden-Drenthe  

Regiodeal natuurinclusieve 
landbouw  
Fairtrade gemeente 
(streekproducten) 

Twenterand  

Opstellen visie buitengebied 
Data analyse platteland 
Mineral Valley Twente   
Groene metropool Twente  
Inzet erfcoach 

Westerveld  

Maatschappij van 
weldadigheid (leerstoel) 
Verbinding 
landschapselementen 
Regiodeal duurzame 
melkveehouderij 
Verkenning circulaire 
economie 
“Makker van een akker”  

  

Ooststellingwerf  

BioSintrum (kenniscentrum 
biodiversiteit) 
Gesprekken met boeren  

Goeree-Overflakkee 

IBP Vitaal Platteland 
Gebiedsplan Zuidwestelijke 
Delta 
Onderdeel agenda is 
“biodiverse  en 
kringlooplandbouw” 
Netwerk Groene Cirkel 

Bronckhorst 

Samenwerking Ned Oost 
Cleantech regio  
Innovatie bij ontwikkelmij.   



 

 
 
 
 
Waar zien we samenhang? 

1. Zoeken naar de rol van de gemeente  
2. Omgevingsvisie / -plan als instrument (keuze welke rol) 
3. Erfcoaches (hoe omgaan met stoppen, VAB) 
4. Verschil in de mate waarin kringlooplandbouw speelt.  
5. Voor energietransitie platteland is de landbouw essentieel. 

 
Relatie tussen boer en burger kan beter, gemeente kan verbinder zijn. Kansen creëren voor boeren, gemeente 
kan iets betekenen bij knellende regelgeving (o.a. geur). Verbinden boer en andere overheden. De 
middengroep in beweging krijgen.   

 
Waar zien we kansen voor verbinding? 

1. Afstemming klimaattafel VNG en P10.  
2. Kennisdelen pilots  
3. Landbouw is verbonden aan onze gemeenten, P10 of regionaal.  
4. Voorbeelden uit de praktijk naar Den Haag brengen.  
5. Er is veel verschil tussen de P10 gemeenten, sommige zijn proactief en andere reactief.  
6. De capaciteit van plattelandsgemeenten is te beperkt gezien de enorme opgave energietransitie en 

circulaire landbouw.  
 

Samengevat: wat kan P10 betekenen voor de kringlooplandbouw?  
1. Kennisdeling => werkgroep kringlooplandbouw oprichten. Er gebeurt al heel veel, kennis bij elkaar 

brengen en delen.  
2. Lobby voor knellende wet- en regelgeving. Praktijkvoorbeelden agenderen in Den Haag.  
3. Landbouw als onderwerp op de agenda (waaronder kringlooplandbouw).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige voorbeelden 

1. Bedrijvencoaches 
Precisielandbouw m.b.v. 5G 

2. Citta Slow uitdragen 
3. Overleg met de LTO maar ook met boeren 

die geen lid zijn.  

TIPS  

1. Omgevingsvisie benutten voor 
standpunt over toekomst landbouw 

2. Voorbeeldfunctie gemeente (inkoop)  


