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Q & A  
“Het Markemodel d.d. 29 maart 2021” 

 

  

1.  Hoe kijken de mensen aan de tafel naar de schaalbaarheid van het 

Markemodel? 

LNV =  

Ministerie LNV,  

Jan Sevenster 

Goede vraag. In een pilot is de motivatie om er een succes van te maken 

vaak groot. Bij opschaling/uitrol krijg je ook minder gemotiveerde 

deelnemers. Veel van het succes zal afhangen van het ontwikkelen van 

goede ‘kritische prestatie-indicatoren’ (KPI’s) waarmee betrouwbaar 

gemeten kan worden of boeren de doelen behalen. 

2.  Veel goede ideeën stranden heel vaak in Den Haag of Brussel op juridische 

haalbaarheid. Hoe kijkt LNV hier v.w.b. het Markemodel naar? 

LNV De werkwijze van het Markemodel wordt al min of meer toegepast in het 

collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, waar met collectieven 

van boeren contracten worden gesloten over in een gebied te behalen 

doelen. Dat suggereert voor mij dat het Markemodel in principe juridisch 

haalbaar is. 

3.  Wat is het LNV (de nationale overheid) waard als biodiversiteit hersteld 

wordt? Er wordt Gerekend vanuit huidige budgetten en kosten, terwijl je 

zou moeten kijken naar externe (verborgen) kosten van de huidige 

landbouw. 
 

LNV Er wordt op dit moment veel geld uitgetrokken voor herstel van biodiversiteit, 

zeker ook in de context van de stikstofproblematiek. De verwijzing naar 

externe kosten suggereert dat boeren en uiteindelijk dus ook consumenten 

de kosten voor biodiversiteitsherstel en -behoud die vanwege 

voedselproductie gemaakt worden, voor hun rekening zouden moeten 

nemen. Dat is een logische gedachte, maar leidt wel tot een nadeel in 

markt als dat niet voor iedereen geldt.  

4.  Is er onder politiek ook voldoende draagvlak te vinden om te belonen op 

doelen i.p.v. maatregelen?  

LNV Dat draagvlak is er zeker. Het grootste probleem is waarop de ontvanger 

van de beloning moet worden afgerekend en hoe daarmee de besteding 

van belastinggeld verantwoord kan worden. Op dit moment wordt 

daarvoor gewerkt aan ‘kritische prestatie-indicatoren, waarmee 

betrouwbaar gemeten kan worden of boeren de doelen behalen. 

5.  
Hoe koppel je een mooi landschap aan KPI's?  

LNV In pilots wordt nu gewerkt aan mogelijke KPI’s. 
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6.  Hoe ga je om met de witte gebieden als de collectieven een grotere rol 

krijgen?  

LNV Als de inzet van collectieven verbreed wordt naar bijvoorbeeld klimaat, 

bodem en landschap, dan moeten de collectieven in een groter gebied 

actief worden. Dat is een belangrijke reden waarom gekeken moet worden 

of de collectieven die verbreding wel aankunnen.  

7.  Veestapel inkrimpen- dat is een voornaam mantra in de politiek. Dat kan 

toch alleen als de melkprijs niet de enige sturing is. Waarom hoor ik niemand 

over de omvang van de veestapel spreken? 

LNV Daar is volgens mij wel over gesproken, in die zin dat een bedrijf zou kunnen 

kiezen voor minder vee als er beloningen voor biodiversiteit en dergelijke 

gegeven kunnen worden. Daarbij was inderdaad een element in de 

discussie dat je de beloning voor biodiversiteit misschien juist niet in de 

melkprijs zou moeten stoppen zoals FrieslandCampina nu doet, omdat dat 

een prikkel is voor meer koeien en meer productie, maar per hectare zou 

moeten betalen.  

8.  Hoe krijgen we 'nieuw geld' beschikbaar voor het uitvoeren van de 

doelstellingen en het verbeteren van het verdienmodel? Het herverdelen 

van bestaande middelen zal hier uiteindelijk niet aan bijdragen. 

MM = 

Marke Model,  

Carel de Vries 

Nieuw geld zal linksom of rechtsom uit de markt en uit de samenleving 

moeten komen. Beiden zijn nodig. Uit de markt door bijv. groei van 

PlanetProof e.d. en uit plannen zoals Farmers Friendly van FDF of het nieuwe 

initiatief van LTO-NL. Welllicht zijn er ook kansen om regionaal zoiets op te 

zetten. Wat hebben de Achterhoekse consumenten over voor het 

Achterhoekse landschap? Kunnen we dat via opcenten in het 

supermarktschap in een fonds laten stromen die het geld verdeeld onder 

boeren die afgesproken kwaliteitsresultaten leveren? Wellicht dat zo’n fonds 

ook mede gevuld kan worden door crowdfunding (adopteer een houtwal 

o.i.d.), zoals dat nu al voor de zonnebloemlinten in de Achterhoek gebeurt. 

Ook het vermarkten van carboncredits aan het bedrijfsleven is op termijn 

wellicht een optie. En zo zijn er wellicht nog meer nieuwe modellen te 

bedenken die we kunnen inzetten om ‘nieuw geld’ beschikbaar te krijgen. 

Tot slot kan Het Markemodel en de ‘ranking’ van bedrijven wellicht een 

onderlegger vormen voor het ontwikkelen van nieuwe waardeketens. Maar 

dat laatste is uiteraard afhankelijk van privaat ondernemerschap. 

Als laatste: nieuw geld is essentieel, maar het op termijn veilig stellen van 

‘oud geld’ lijkt ook heel belangrijk. Daarmee doel ik op de GLB-gelden. 

Inkomenstoeslagen zonder dat daar een noemenswaardige prestatie 

tegenover staat, zijn mijns inziens kwetsbaar. 

9.  
Jan geeft aan dat er niet direct extra middelen vanuit de overheid 

beschikbaar zijn. Is de overheid ook bereid meer ruimte te geven in 

regelgeving en pilotprojecten (om juist te experimenteren)? 

LNV Er is in de pilots wel wat meer ruimte, maar uiteraard kunnen niet alle regels 

overboord. Overigens is er buiten het GLB wel extra geld vanuit de overheid 

dat benut zou kunnen worden, zoals de middelen voor stikstof en klimaat.   



  

3 

 

10.  Welke wortels hebben jullie in het vizier? Regionale budgetten? Graag 

voorbeelden. 

MM Zie het antwoord op vraag 8. Het ontwikkelen van de ‘stapel van 

beloningen’, is, zoals ook in het webinar aangegeven, de ‘olifant in de 

kamer’. Daar moet we dus nog hard aan werken. En dat gebeurt inmiddels 

ook in diverse initiatieven en projecten 

11.  Zijn er ervaringen? Waar moet het geld vandaan komen? 

MM In het land wordt op diverse plekken geëxperimenteerd met het belonen 

van prestaties van boeren (Brabant, Drenthe, Salland). De daar geleerde 

lessen kunnen we benutten.  Financiële beloningen moeten, zoals hiervoor 

aangegeven komen van marktpartijen (zuivel, retail), banken, de vier 

overheden, regionale fondsen, bedrijfsleven. Overige beloningen 

(faciliteiten, kennis, toegang tot..) komen naast de genoemde partijen ook 

van NGO’s, TBO’s, waterbedrijven e.d. 

12.  Wat denkt Friesland Campina hiervan? Ook een gebiedsbudget? 

FC = 

FrieslandCampina,  

Bas Roelofs 

 

 

FrieslandCampina biedt ‘wortels’ aan in de vorm van Foqus Planet en 

diverse bijzondere melkstromen. Naast deze mogelijkheden die direct 

gekoppeld zijn aan melkgeld, zijn er natuurlijk ook nog immateriële zaken als 

ondersteuning voor projecten, onderzoek en dergelijke. Op die manier 

wordt het Marke-model ook extra gesteund. Op dit moment zijn er geen 

plannen voor een gebiedsbudget in de zin van extra melkgeld. 

13.  Welke ideeën zijn er over meetbare doelen bij het panel los van het KPI 

model? 

MM Het KPI-model gaat over meetbare doelen. We sluiten daarbij zoveel 

mogelijk aan op reeds ontwikkelde systemen. Je kunt dan denken aan 

cijfers uit de kringloopwijzer (N-bodemoverschot, P-overschot, CO2-eq e.d.). 

Aandachtspunt hierbij is wel de betrouwbaarheid en soliditeit van deze 

cijfers. Daar is nog ontwikkelwerk voor nodig. Daarnaast denken wij aan KPI’s 

als percentage biodivers areaal en percentage kruidenrijk grasland. 

Diergezondheid- en welzijn hebben we nog niet meegenomen, die zou den 

later toegevoegd kunnen worden. In ons model is essentieel dat hierover 

consent bestaat tussen de sturende partijen (in de Markeraad) en de 

boeren. 

14.  Bij belonen mis ik nog de financiële beloning voor de toekomst. Directe 

inkomsten op onze producten. Niet afhankelijk van subsidies. 

MM Zie ook het antwoord op vraag 8. Beloningen zullen uit de markt én uit de 

samenleving moeten komen. Op beide fronten is nog veel ontwikkelwerk 

nodig. Ik begrijp de allergie voor subsidies, je bent immers ondernemer. 

Maar, dat is ook een kwestie van perceptie en framing. Als je 

‘maatschappelijke diensten’ als biodiversiteit, landschap, waterkwaliteit, 

koolstofvastlegging etc. gaat leveren, dan hoort daar een nieuw 

businessmodel bij. Dat model zal slechts in heel beperkte mate via de markt 

kunnen gaan lopen. De primaire klant van deze diensten is immers de 
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burger (en niet de consument). De boer wordt dus tevens een 

dienstverlener. En de dienstensector is een van de grootste sectoren in onze 

nationale economie. Dus: je wordt geen subsidietrekker, maar een 

professionele leverancier van gevraagde en gewaardeerde 

maatschappelijke diensten! Dat is een andere positioneringen en een ander 

businessmodel. Daarmee verandert/verbreedt de maatschappelijke positie 

van de boer en dat vraagt zowel van de samenleving, maar zeker ook van 

de boer een verandering van de mindset. 

15.  RFC betaald helaas al 30 jaar dezelfde melkprijs. Dus hoezo betalen ze meer 

voor duurzaamheid. Die zien we nog niet terug 

FC De melkprijs is afhankelijk van vraag en aanbod op de wereldmarkt. 

Prijsschommelingen zijn onvermijdelijk in de zuivelmarkt. Vraag en aanbod 

kunnen snel veranderen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, 

wisselkoersen of economische ontwikkelingen in bepaalde markten. 

FrieslandCampina hanteert haar ‘garantieprijs’. Deze is gebaseerd op de 

gemiddelde melkprijzen van zuivelondernemingen in Noordwest Europa. 

Voor FrieslandCampina is dat de basis. Daar bovenop ontvangen de leden 

een plus op garantieprijs in de vorm van een contante nabetaling, die 

afhankelijk is van de winst van de onderneming, een weidegang toeslag en 

toeslagen voor inspanningen op het gebied van duurzaamheid (Foqus 

Planet-toeslag). De onderneming heeft sinds vorig jaar een extra bedrag 

van 24 miljoen beschikbaar gesteld voor het belonen van 

duurzaamheidsinitiatieven op het erf. Daarnaast kunnen leden meedoen 

aan bijzondere (duurzame) melkstromen. De toeslag die de boeren 

daarvoor krijgen, komt rechtstreeks ten goede aan de deelnemenede 

boeren. 

16.  De GLB gelden is herverdeling van gelden en zal niet zorgen voor een beter 

inkomen voor de boer. Dus de kosten voor verduurzaming die de boer 

maakt worden niet betaald. Dus de kosten voor verduurzaming zullen uit de 

markt moeten komen. Wat de overheid nou werkelijk doen dat de 

landbouw direct op hun producten wordt betaald? 

LNV Het budget voor het GLB neemt inderdaad niet toe, ook als de 

verduurzamingskosten die door alle boeren samen gemaakt worden, 

omhoog gaan. Die hogere kosten zullen dus uit de markt moeten komen, of 

uit andere overheidsbudgetten. Het huidige kabinet kiest er overigens wel 

voor om het GLB-geld meer in te zetten op de transitie naar duurzame 

landbouw. Dat betekent inderdaad een herverdeling, waarbij boeren die 

bijdragen aan de transitie meer gaan ontvangen, en boeren die dat niet 

doen minder. Daarbij wordt er wel op gelet dat de herverdeling niet zo 

drastisch is dat veel bedrijven in acute problemen komen. 

17.  Kan Markemodel niet samenwerken met G1000 Landbouw? 

MM Dat zijn we inderdaad van plan! We willen die systematiek in onze 

vervolgpilot verkennen om de dialoog tussen de Markeraad en de boeren 

vorm te geven 

18.  Belangrijk dat het bottom-up blijft dus voorrang voor actieve boeren zeer 

belangrijk. Wel graag verpachters betrekken want die kunnen meewerken in 

beloning. Werk ook met FPG. 
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MM Verpachters van gronden, dus ook de FPG (Federatie Particulier 

Grondbezit), is inderdaad een belangrijke potentiële ‘beloner’ middels het 

beschikbaar stellen van grond. Die gaan we zeker meenemen (naast de 

TBO’s als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer e.a.) 

19.  Friesland Campina is minder coöperatie dan corporatie. Als het 

Markemodel werkt kan de corporatie achterover leunen - gaat RFC vast 

melkprijs (bodem) hanteren voor boeren en dan stapelen van beloningen 

op KPI's? 

FC De onderneming FrieslandCampina is 100% in eigendom van de leden van 

de zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Het is de taak van de 

onderneming de melk van de leden van coöperatie zo goed mogelijk te 

verwaarden en de boeren te voorzien van een goed inkomen. Dat houdt 

niet op bij vandaag. De eigenaren, melkveehouders, die vaak al van 

generatie op generatie lid zijn, willen hun bedrijf doorgeven aan hun zonen 

of dochters. Dat betekent dat de onderneming en coöperatie ervoor 

moeten zorgen dat er ook voor de kinderen van de huidige eigenaren een 

toekomst is. Dat vraagt om continu innoveren en werken aan de toekomst. 

Bovendien zit de concurrentie ook niet stil. Van achterover leunen, kan dus 

geen sprake zijn. 

20.  Kan de overheid garanties stellen voor boerenfinanciering of erfpacht met 

overheidsgeld (vergelijk) Brabant PLUS een schakelfonds voor 

inkomensverlies gedurende schakeling? Overnames lopen stuk op schulden. 

Boer aan het infuus, weet de overheid wel hoeveel boeren onder water 

staan? 

LNV Het kabinet herkent het feit dat financiering van bedrijfsovername of 

verduurzaming van het bedrijf in sommige gevallen lastig kan zijn. Om deze 

knelpunten weg te nemen heeft het ministerie vorig jaar een regeling 

beschikbaar gesteld voor bedrijfsovername en werkt het ministerie 

momenteel aan een programma voor agrarische ondernemers die 

omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Voor de overname 

van een bedrijf is er sinds het begin van 2020 de regeling het 

Vermogenversterkend Krediet (VVK) beschikbaar. Deze regeling komt 

tegemoet aan het tekort aan risicodragend vermogen dat overnemers en 

starters voor de voeten loopt bij de start en duurzame doorontwikkeling van 

hun onderneming. Voor de omschakelende ondernemer is het 

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw momenteel in ontwikkeling. Dit 

is een samenhangend pakket van instrumenten om agrarische ondernemers 

die willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering, financieel te 

ondersteunen. Een van de onderdelen van het programma is het 

Investeringsfonds. Dit fonds gaat op basis van goedgekeurde 

bedrijfsplannen achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) 

verstrekken aan agrarische ondernemers die willen omschakelen. Een eerste 

pilot van het fonds zal voor de zomer worden opengesteld. Een ander 

onderdeel van het programma is de werkkapitaalregeling. Tijdelijke extra 

kosten en/of tijdelijk mindere opbrengsten tijdens de omschakeling verlagen 

de kasstroom (werkkapitaal) en hebben consequenties voor de 

liquiditeitspositie van bedrijven gedurende de omschakelperiode. Door als 

overheid een borgstelling te geven op deze werkkapitaalleningen wordt de 

voorzienbare (extra) werkkapitaalbehoefte als gevolg van de omschakeling 

financierbaar. Deze regeling zal later dit jaar beschikbaar komen. Op 30 
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april organiseert het ministerie een webinar over het omschakelprogramma. 

Mocht u daar interesse in hebben dan kunt u zich aanmelden via de 

volgende link.    

21.  Gaan de kosten die we in de Oost-Achterhoek besparen dan ook werkelijk 

terug naar de Achterhoek of worden die gebruikt voor natuuraanleg. 

LNV Vooralsnog gaat er in Achterhoek overheidsgeld bij en zijn er geen 

besparingen die op een andere manier zouden kunnen worden 

uitgegeven. 

22.  @Sevenster: eerst lokaal bepalen wat haalbaar is voordat je met je 

landelijke (Europese vertalingen) komt en graag belonen voor wat al 

gehaald is, dankzij reeds 30 jaar goed beheer bijvoorbeeld. 

LNV Dat is precies de reden waarom met ‘GLB-pilots’ gewerkt wordt: eerst 

lokaal/ regionaal uitproberen. Duurzame manieren van werken zullen in het 

nieuwe GLB via eco-regelingen beloond worden, ook als die al lang worden 

toegepast. 

23.  En .... water. Gebiedsgericht water = met TBO's die daarin ook eerlijk moeten 

delen. Meten - data delen, met een draaiboek per regio. 

MM Water is nog een belangrijk ontwikkelveld, zowel wat betreft kwaliteit als 

kwantiteit. Bij kwaliteit ontbreken nog voldoende gedetailleerde data die 

terug te vertalen zijn naar het handelingsperspectief van boeren, daar 

moeten de waterschappen en wetenschappers nog veel werk verrichten. 

Waterkwantiteit is door de droge jaren een urgent en relatief nieuw 

onderwerp waar nog veel kansen liggen, maar dat vergt nog veel 

ontwikkelwerk, zowel technisch als qua beheer (en verdeling).  

24.  Zou er geen melk of kaas geproduceerd kunnen worden onder een 

Achterhoek label? We hebben een mooie vlag, dat zou een logo kunnen 

zijn. Ik denk hierbij aan bijv. Beemster kaas. 

FC FrieslandCampina ondersteunt talloze lokale initiatieven en ook de 

productie van lokale of regionale producten. De eigen leden krijgen daar 

ook ruimte voor en mogen bepaald deel van hun eigen melk lokaal 

verwaarden. Voor deze lokale zuivelproducten geldt wel dat er voldoende 

marktvraag moet zijn. 

We zijn als FrieslandCampina actief betrokken of mede-initiatiefnemer bij 

lokale initiatieven zoals Skylger-kaas, Boeren van Amstel, Schiermonnikoog, 

Duinboeren, Twickel enz. 

25.  Kan een regioplan de regels/doelen van FoqusPlanet overnemen zodat de 

spanning onder de boeren weg neemt bij fcdf onder andere het weiden 

van koeien etc. 

FC Dat is een stip aan de horizon maar er is nog een heel lange weg te gaan 

voor we daar zijn. FoqusPlanet is een veelomvattend kwaliteitsprogramma 

met wettelijke eisen en markt eisen. Verder is er een onderdeel duurzame 

ontwikkeling. De reden dat FC meedoet aan deze pilot is dat wij geloven 

dat sommige onderdelen die zijn opgenomen in FoqusPlanet onder 

https://www.platformkringlooplandbouw.nl/actueel/activiteiten/2021/04/30/groeien-naar-morgen-webinar-over-omschakelprogramma
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duurzame ontwikkeling beter tot hun recht komen in een gebiedsgerichte 

aanpak. Deze pilot helpt ons om ervaring op te doen hoe we dat zouden 

kunnen aanpakken. De mensen die actief zijn in de doorontwikkeling van 

ons kwaliteitssysteem FoqusPlanet zijn ook betrokken bij het Markemodel.  

FrieslandCampina werkt in een aantal gevallen samen met lokale 

overheden, boeren en andere partijen. FoqusPlanet geeft ruimte aan 

boeren om zelf keuzes te maken en te kiezen voor die 

duurzaamheidsaspecten die passen bij zijn of haar bedrijf. Natuurlijk gelden 

er wel een aantal basisvoorwaarden waaraan iedereen moet voldoen, 

maar er blijft voldoende ruimte voor individuele keuzes. 

26.  Kan het Marke model op termijn PlanetProof vervangen? Ik lever nu zelf 

PlanetProof melk maar ben niet enthousiast over het systeem. Je bent nu te 

veel afhankelijk van toevalligheden. 

FC On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk in eigendom van 

SMK. FC gaat niet over de voorwaarden. Het systeem van otwtPP voor zuivel 

is relatief nieuw en zal zich in de tijd ook nog verder ontwikkelen. Zowel voor 

SMK als vanuit melkveehouders is het op sommige punten even wennen hoe 

een en ander goed in te regelen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van bestaande systemen zoals de biodiversiteitsmonitor. Het streven is en 

blijft om duurzaamheid over drie assen (dier, klimaat, natuur) te verbeteren 

op basis van controleerbare resultaten. 

Net als bij het Marke-model kan een melkveehouder/boer zelf kiezen welke 

route hij/zij in wil volgen. Het Marke-model zal zodanig niet On the Way to 

PlanetProof vervangen, maar kan voor een individuele melkveehouder wel 

een oplossing zijn. 

27.  Hoe zijn de retail en de consument betrokken in dit model? 

FC Wij vinden dat ook retailers, overheden en consumenten de waarde van 

goede voeding moeten kennen en bereid moeten zijn om daarvoor te 

betalen. Dat is ook de reden waarom we inzetten op een keurmerk als On 

the Way to PlanetProof en het bedrag dat de consument extra betaalt 

direct doorgeven aan de melkveehouders die de duurzame melk leveren.  

28.  FrieslandCampina ziet nu meer potentie in biologisch, valt te lezen in dit 

artikel:https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/13/succes-PlanetProof-

melk-blijft-voorlopig-uit 

FC Wij geloven in duurzame melkstromen zoals biologisch en On the way to 

PlanetProof. We herkennen ons niet in het geschetste beeld. On the way to 

PlanetProof is een van onze meest succesvoile duurzame melkstromen. Sinds 

de introductie eind 2018 is deze melkstroom snel gegroeid. 

FrieslandCampina verwerkt op jaarbasis ongeveer 10 miljard kilo melk. Wij 

hebben het grootste aantal boeren in Nederland. Ruim 10% van deze leden 

doet mee in een duurzamere melkstroom, waarvan het grootste deel aan 

On the Way to PlanetProof en minder dan 1% aan biologisch. Daarnaast is 

driekwart van onze leden actief betrokken bij landschap- en natuurbeheer. 

We kijken als FrieslandCampina breder naar duurzaamheid. 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/13/succes-PlanetProof-melk-blijft-voorlopig-uit
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/13/succes-PlanetProof-melk-blijft-voorlopig-uit
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29.  Wat biedt het Markemodel meer voor de boer t.o.v. het huidige agrarisch 

natuurbeheer? Zou een andere inkleding niet ook via het huidige agrarisch 

natuurbeheer kunnen i.p.v. wederom weer een ander model bedenken. 

MM Het ANLB wordt onderdeel van dit systeem. Maar het ANLB is te beperkt om 

te voorzien in een beloningssysteem voor brede maatschappelijke diensten 

zoals klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, stikstofemissies e.d. Het ANLB 

vormt een onderdeel van de beoogde ‘stapel van beloningen’. Daarnaast 

is in onze visie het agrarische collectief (nu al verantwoordelijk voor 

uitvoering van het ANLB) de meest aangewezen organisatie om straks ook in 

de regio de uitvoering van het Markemodel ter hand te nemen. 

30.  Banken ondertekenen ook duurzamere regelingen hoe kunnen die hun 

bijdrage leveren op het boerenerf? 

MM Banken zijn zeker een van de partijen die een ‘duit in de spaarkoe’ kunnen 

doen. Om die reden is RabobankNL partner in dit project. Rabobank 

experimenteert met rentekortingen en werkt intern aan het ontwikkelen van 

nieuwe concepten die de duurzame ontwikkeling van de landbouw 

faciliteren. 

32.  

 

Werkt de overheersende afhankelijkheid van de buitenlandse export niet als 

remmende voorsprong? Het lijkt mij dat herontwerp van het verdienmodel 

van de grote ketenpartners en sleutelfactor is. 

MM Hervorming van het voedselsysteem vergt inderdaad een hervorming van 

het economische systeem. Dat is precies waar we met Het Markemodel een 

impuls aan proberen te geven. Voedselproductie is steeds meer een 

random productiesector geworden waar vrije markt, de laagste kostprijs en 

technologie de sturende factoren zijn. Wanneer we de voedselsector 

aansturen als een willekeurige industriële sector, krijg je industriële landbouw. 

Wat kun je anders verwachten? Willen we dat niet, omdat landbouw een 

hele set aan belangrijke primaire maatschappelijke waarden en behoeften 

vervult, dan moeten die in het sturingsmodel worden verdisconteerd. En dat 

vereist een fundamentele wijziging van het sturingsmodel. 

33.  Hoe komen de lagere kosten tot stand? 

MM De (verwachte) lagere kosten komen tot stand doordat alle betrokken 

sturende partijen niet ieder voor zich beleid, uitvoering en controle op het 

realiseren voor hun doelen hoeven te organiseren. Hier moet een grote 

efficiëntieslag te maken zijn die bovendien voor de boeren meer 

duidelijkheid, eenvoud en minder irritatie oplevert. Het voorbeeld van de 

decentralisatie van het ANLB naar de collectieven sterkt ons in die 

overtuiging. Die decentralisatie heeft een forse vermindering van de 

uitvoeringskosten opgeleverd die uiteindelijk ten goede is gekomen aan het 

beschikbare budget voor het belonen van boeren voor agrarisch 

natuurbeheer.  

34.  Notenteelt in combinatie met melkveehouderij levert een duurzame 

biodiversiteit melkveehouderij op met een goed verdienmodel voor de 

boer. Is een regionaal systeem wel haalbaar? Regionale normen akkoord, 

maar als elke regio zijn eigen systeem moet opzetten wordt het nooit wat. 
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Vraag: zijn er aanzetten tot een landelijk systeem of hoeveel jaren gaat dat 

nog duren? 

MM Ons staat een landelijk model voor ogen dat regionale invulling krijgt. 

Vergelijk het met het huidige model van de collectieven voor het ANLB. 

Veel mandaat in de regio. Betrokkenheid en dialoog in de regio. Sturing zo 

dicht mogelijk bij de praktijk, maar wel volgens landelijk afgesproken 

spelregels. De ontwikkeling van het model gaat, als de pilots succesvol 

verlopen, nog enkele jaren duren.  

35.  Aan het begin werd er gesproken dat gebrek aan kennis van de boer 1 van 

de redenen was om niet over te stappen naar duurzame landbouw. Hoe 

willen jullie dit kennis niveau verhogen/vergroten, bijv. bijscholing? 

MM Sturen op kwaliteitsdoelen, waarbij de boer veel vrijheid krijgt om de beste 

middelen te kiezen, gaat de kennis behoefte onder boeren vergroten. We 

verwachten dat hierdoor Het Markemodel een impuls zal geven aan 

kennisontwikkeling en innovatie in de praktijk. Daarom leggen we in Het 

Markemodel de nadruk op leren en ontwikkelen. Onderwijs kan (moet) daar 

actief op inspelen en toont daarvoor ook al veel interesse. In Het 

Markemodel is een belangrijke rol weggelegd voor een partij als Vruchtbare 

Kringloop Achterhoek (VKA), een lerend netwerk van boeren die in 

studiegroepen hun gegevens en ervaringen delen en samen 

experimenteren onder begeleiding van deskundigen. Vertrekpunt voor de 

boer in het Markemodel is het opstellen van een individueel 

bedrijfsontwikkelplan dat hij samen met een deskundige naar keuze opstelt. 

De uitwerking en realisatie van dit plan gaat de kennisvraag sturen, zo is de 

verwachting. 

36.  Waarom is VKA alleen gericht op de koeien? Of staat de K voor koeien i.p.v. 

kringloop? 

MM K=kringloop bij VKA in de naam en in de uitvoering in een regio waar  

vooral melkveehouders zitten. 

Voorstel: contact leggen met VKA en een voorstel uitwerken om ook  

varkenshouders aan te laten sluiten bij VKA? Wat willen de varkensboeren? 

Past de VKA-aanpak ook bij hun sector? Neem als varkensboeren het  

initiatief. Samenwerken is de kracht van kringlooplandbouw. 
 

37.  Wat kan Het Markemodel betekenen voor de politieke discussies? Denk bijv. 

aan wel of niet halveren van de veestapel. 

MM Het Markemodel moet nog een slag verder zijn voordat we het in kunnen 

brengen in politieke discussies, lijkt me. Maar de kern van het model is dat 

we gaan sturen op kwaliteitsdoelen op bedrijfs- en regioniveau. In onze 

filosofie is volume (aantal dieren) een afgeleide van het halen van 

overeengekomen kwaliteitsdoelen. Andersom werkt ook niet. Halveren van 

de veestapel is geen garantie voor schoon grond- en oppervlaktewater 

bijvoorbeeld. Daarom kiezen wij principieel en radicaal voor doelsturing. 

Ingrijpen in de omvang van de veestapel is een extreme vorm van 

middelsturing. 
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38.  Wat wordt bedoeld met sturingskracht? een waterschap kan regels wel/niet 

afgeven; een natuurorganisatie heeft grond in eigendom ...; dat is ook een 

sturingsfactor. 

MM TBO’s kunnen inderdaad sturen met het al dan niet (onder voorwaarden) 

beschikbaar stellen van grond. TBO’s zijn dan ook een potentiele verschaffer 

van beloningen in Het Markemodel. Welke plek TBO’s krijgen in Het 

Markemodel moeten we nog uitwerken. Maar ze horen er in elk geval bij! In 

de ontwerpfase hebben we ons tot nu toe beperkt tot de partijen met wie 

alle boeren een ‘zakelijke relatie’ hebben: overheden, waterschappen, 

ketenpartijen en banken. Dat zijn, in algemene zin, de krachtigste stuurders 

op het boerenerf. 

39.  'Landschap' als product kan toch apart worden beloond via 

beheer(subsidies) maar ook afwaardering van grond? Dat laatste geeft ook 

garantie aan een duurzame functie van bijv. landschapselementen. 

MM Afwaardering van grond is inderdaad een probleempunt. Daar moeten we 

echt een oplossing voor vinden als we het landschap willen herstellen door 

de aanleg van landschapselementen. Dit heeft zeker de aandacht. 

40.  Moet het systeem in 2023 klaar zijn? 

MM We gaan er vanuit dat ons dat niet gaat lukken. De veranderingen die wij 

voorstaan zijn op veel fronten zo ingrijpend dat ik rekening houd met een 

ontwikkeltijd van 3 – 5 jaar voor dat we Het Markemodel landelijk kunnen 

uitrollen.  

41.  Vraag over collectiviteit. Vroeger beheerden Marken gemeenschappelijke 

gronden. Krijgt dit ook vorm? Duurzaam grondgebruik en niet teveel  

financiële druk daarop is een belangrijke sleutel. 
 

MM We hebben bewust de naam Het Markemodel gekozen. Dit staat 

inderdaad van oudsher voor: gedeelde belangen en gedeelde 

verantwoordelijkheden. Dat is de kerngedachte achter Het Markemodel. 

Alleen samen (boeren, burgers, overheden, bedrijfsleven) kunnen we die 

integrale maatschappelijke doelen bereiken. Of we ook concreet terug 

gaan naar gemeenschappelijk (onverdeeld) grondbezit, is nog niet aan de 

orde geweest. Het zou kunnen, en hier en daar zijn er ook al wat 

voorbeelden. Maar vergeet niet dat ‘the tragedy of the commons’ niet voor 

niets staat voor de tragiek van ‘iedereen is verantwoordelijk en daardoor 

voelt niemand zich verantwoordelijk’, ofwel: het collectief belang is niet 

eenvoudig de optelsom van individuele belangen. Daarnaast kun je de 

vraag stellen: wat maakt een boer een boer? Is dat niet de verbondenheid 

van zijn persoon, van de generaties, met de grond en de locatie? 

Bovendien in een sector waar de marges smal zijn, is grondbezit altijd een 

belangrijke factor gebleken voor continuïteit en pensioen. Maar, 

toegegeven, dit kun je wellicht ook collectief regelen. 

42.  Sluit het Markemodel voldoende aan bij de grote opgaven waar we in 

Nederland en Europa voor staan? Oftewel: Hoe kan je er voor zorgen dat als 

je regionale sturing uitrolt over heel NL, dat niet leidt tot versnippering van 

resultaten én gemotiveerde boeren hebt én nationale doelen haalt? 
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MM Het model zal alleen gaan werken als het leidt tot de realisatie van 

landelijke en EU-doelen. Maar die doelen zijn op dat niveau vaak heel 

algemeen geformuleerd. Een deel van die doelen, zeker wanneer het om 

waterkwaliteit, biodiversiteit en landschap gaat, zullen regiospecifiek en 

vervolgens bedrijfsspecifiek gemaakt moeten worden. Regionale sturing zou 

volgens een landelijk uniform basis-format uitgewerkt moeten worden.  

Zie verder ook mijn antwoord op vraag 34: we willen voortbouwen op het 

model van de collectieven.  

43.  
Als het gaat om het verdienvermogen van de boer in het Markemodel: ga 

je echt betalen voor landschap en natuur (of andere 

duurzaamheidsprestaties), of meerprijs voor de melk?  

MM We zien een ‘stapeling van beloningen’ voor ons. Dus: én een beloning via 

de productprijs, én een beloning voor geleverde maatschappelijke diensten 

én beloningen via ruimte in regels etc. 

Zie ook mijn antwoord op vraag 14. 

44.  Hoge kostprijs voor boeren zit deels in hoge kosten voor grond. Meer subsidie 

en vergoedingen leiden tot hogere grondprijs, dus drukken direct die wens 

tot kostprijsverlaging. Hoe voorkomen we dat? Helpt het Markemodel? 

MM De relatie tussen grondprijs en inkomsten van de boer is mijns inziens minder 

rechtlijnig dan jij hier veronderstelt. Er zijn veel krachten van invloed op de 

grondprijs. Maar je hebt wel een punt. Ik heb al eens een boerenvoorman 

horen zeggen: als je een boer meer geld geeft, gaat hij investeren; kostprijs 

volgt opbrengstprijs. Deels is dat waar. Meer inkomsten vertalen veel boeren 

in meer grond en meer productie. Al denk ik ook dat er veel boeren zijn die 

uit deze tredmolen van schaalvergroting en kostprijsverlaging willen 

stappen. Maar ik zou daar niet op willen sturen. Wat ik hiervoor al zei: 

volumesturing is middelsturing. Waar we vooralsnog wel op zouden willen 

sturen is intensiteit, ofwel grondgebondenheid, strikt genomen ook een 

middel en geen kwaliteitsdoel. Maar het argument om het in deze 

systematiek toch tot doel te verheffen is dat niet-grondgebonden bedrijven 

hun verliezen (emissies) afwentelen op andere boeren, andere sectoren, 

andere landen, andere continenten. En die vallen dus deels buiten de 

reikwijdte van het Markemodel. Wil kringlooplandbouw, maar ook 

natuurinclusieve landbouw, zich succesvol kunnen ontwikkelen dan heeft 

het (vooralsnog) de begrenzing nodig van grondgebondenheid. Zonder die 

begrenzing en het niet goed inrekenen van de verliezen die naar elders 

verplaatst worden stimuleert kringlooplandbouw de boer in de richting van 

steeds intensievere landbouw. Dat is immers een goede strategie om de 

verliezen per hectare op het eigen bedrijf te verminderen en de kostprijs te 

verlagen. En dat is een ontwikkeling die we, om de genoemde 

afwentelingsproblematiek, met het Markemodel niet willen stimuleren. 

45.  
Gebruik ook de ervaringen/tools die er al zijn, soms van lang geleden:  

Groninger Mij van Landbouw kende groepen van 20-25 boeren die vanuit  

welbegrepen eigen belang samen een nieuwe machine uitprobeerden  

om risico's te delen en tegelijk sneller te innoveren en te ontwikkelen. 
 

MM In ons model vervult de boerenvereniging VKA die rol: samen kennis 

ontwikkelen. 

46.  Wat zijn voorbeelden van valide data? 
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MM Wanneer zijn data voldoende valide? Vooralsnog werken we met de data 

die voor handen zijn. Maar aan de validiteit van die data is vaak nog veel te 

verbeteren. Dit is een belangrijk punt voor onderzoek en ontwikkeling: valide 

en solide data om beloningen betrouwbaar en fraudebestendig op te 

kunnen baseren. Valide wil zeggen: bewezen nauwkeurig en betrouwbaar. 

47.  Hoe kunnen doelen (bijv. biodiversiteit, natuurinclusief) worden 

gekwalificeerd/gekwantificeerd en op welke wijze / orde van grootte 

worden daar beloningen aan gekoppeld? 

MM Voor biodiversiteit / landschap sluiten we allereerst aan bij de ANLB-

systematiek. ‘Natuurinclusief’ is nog niet helder gedefinieerd, daar moeten 

we met elkaar invulling aan gaan geven. Belonen en waarderen kan alleen 

op basis van objectiveerbare en controleerbare resultaten en inspanningen. 

Zijn die er voor een bepaald thema nog niet, dan moeten we het doen met 

de second best indicator. Voor  biodiversiteit en landschap baseren we de 

beloning op de prestatie van de boer (aanleg singel, graanstrook e.d.) Voor 

de melkveehouderij is de kringloopwijzer uiteraard een goede (maar nog te 

verbeteren) bron van data. De additionele beloning voor de boeren moet 

(in aanvulling op GLB-gelden) volgens onze boeren klankbordgroep 

minimaal gemiddeld 2 cent per kg. melk zijn. 

48.  Is er nu genoeg budget bij de genoemde Marke partijen beschikbaar die in 

de vorm van vergoedingen om voldoen aan kwaliteitseisen te belonen? 

MM Nee, dat is nog niet concreet geregeld. Daarom hebben we dat onderwerp 

ook centraal gesteld in het webinar. Dit is de olifant (of de koe) in de kamer! 

Iedereen erkent het belang van stapelen van beloningen en 

verdienmodellen, maar alle partijen worstelen met het concreet geven van 

invulling daaraan. Dit vereist echt een systeeminnovatie, een 

paradigmashift: wat is de betekenis van voedsel, wat is de waarde van onze 

leefomgeving? Zie ook mijn antwoord op vraag 32. De partners in Het 

Markemodel zien dit grote vraagstuk en hebben zich gecommitteerd om 

met de initiatiefnemers (VKA en VALA) te zoeken naar oplossingen en 

nieuwe modellen. 

49.  Kun je van het Markemodel an sich ook een verdienmodel maken. Ik heb 

op dit moment het idee, dat de ontwikkeling en het verdienen aan het 

model niet ten goede komt aan de boer. Dus verdienen aan het model zelf 

naast het verdienen aan de uitvoering van het model? 

MM De essentie van het model is dat boeren gaan verdienen aan 

verduurzaming. Dit moet een serieuze economische pijler onder hun bedrijf 

worden. Boeren gaan dus verdienen aan Het Markemodel. Zo niet, dan is 

de pilot mislukt. De ambitie is daarnaast dat Het Markemodel qua 

uitvoeringskosten voordeliger uitpakt dan de som van alle separate 

sturingsmodellen van de Markeraadspartijen. 

50.  Natuurorganisaties worden (optioneel) pas in een later stadium betrokken. 

Hebben jullie er ook over nagedacht om de natuurorganisaties/TBO's aan 

de voorkant te betrekken? 
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MM Dat hebben we overwogen. Maar we hebben er bewust voor gekozen om 

te starten met een kleine groep van de belangrijkste en krachtigste stuurders 

in het systeem met de grootste commerciële en maatschappelijke 

belangen en verantwoordelijkheden en dat zijn de overheden en 

ketenpartijen. Zij zijn essentieel voor het functioneren van het model. Met 

hen wilden we eerst de ‘common ground’ gaan ontdekken en ontwikkelen. 

In de ontwerpfase nog meer partijen met uiteenlopende belangen, 

verantwoordelijkheden en rollen aan boord halen, zou de complexiteit flink 

vergroten en de kans op slagen verkleinen. Concreet zijn we van start 

gegaan met de volgende sturende partijen: ministerie LNV (opdrachtgever), 

provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en 

Rabobank. Nu het model in de grondverf staat is het tijd om de kring van 

betrokkenen en belanghebbenden te vergroten en ook NGO’s, retail, en 

anderen te betrekken bij de verdere ontwikkeling. 

51.  Wie geeft die wortel en wat houdt deze in? 

MM Beloningen / waarderingen kunnen bestaan uit een plus op de productprijs, 

rentekorting, belastingvoordelen, uitkeringen uit een streek-

/landschapsfonds, toegang tot faciliteiten, ruimte/voorrang in regels, fiscale 

voorzieningen, toegang tot grond, carboncredits, (publieke)waardering etc. 

Het gaat dus niet alleen om cash. De beloners kan een veelheid aan 

partijen zijn, te beginnen met de partijen genoemd in het antwoord op 

vraag 50. 

52.  Zijn er mogelijkheden om als varkensboer aan te sluiten? 

MM We zijn begonnen in de melkveehouderij omdat het initiatief vanuit die 

sector (door VKA) is ontstaan. Maar de visie is zeker om dit uit te breiden tot 

andere grondgebonden en wellicht ook niet of minder grondgebonden 

agro-sectoren. 

53.  Ik zie een tegenstelling tussen 'een frauduleus systeem opzetten' en 'boeren 

vertrouwen en waardering geven'. Wat is het belangrijkste in het 

Markemodel? 

MM Die tegenstelling moet het Markemodel wegnemen. Het systeem moet 

gebaseerd zijn op vertrouwen en waardering (over en weer!). Het 

sturingsproces zoals we dat nu ontwerpen is ook primair gericht op het 

versterken van vertrouwen en waardering. Betrouwbare en 

fraudebestendige monitoring en borging zijn vervolgens essentieel om dit 

(maatschappelijke) vertrouwen te behouden en te laten groeien. 

54.  Toegang tot landschapselementen en bijvoorbeeld lagere pachtprijzen 

kunnen de TBO’s regelen. 

MM Dat kan inderdaad een belangrijke bijdrage zijn vanuit die organisaties aan 

de ‘stapel van beloningen’. 

55.  Hoe komen we tot realistische 'prijzen' voor Biodiversiteit, klimaat en 

milieuprestaties die boeren leveren? Vanuit overheid is het altijd een 

gedeeltelijke vergoeding van de wetenschappelijk onderbouwde kosten. 

De 'plus' mist... 
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MM Veel subsidies voor natuur- en landschapsbeheer zijn nu gedefinieerd in 

termen van ‘schadevergoeding’ of ‘opbrengstderving’. Dat is niet genoeg 

we moeten toe naar een commerciële prijs voor een geleverde 

maatschappelijke dienst. 

56.  Hoe halen van doelen objectief meetbaar maken? Of mate van per boer. 

MM Dit is een belangrijke technische uitdaging. In de melkveehouderij zijn op dit 

terrein met de biodiversiteitsmonitor en het On the way to PlanetProof-

certificaat al flinke stappen gezet. Maar vervolgstappen om de monitoring 

en borging te verbeteren zijn absoluut nodig. ICT-technologie, sensoring, IOT 

en ander nieuwe technologieën moeten ons hierbij gaan helpen. 

57.  Is het niet handiger alle inwoners in een regio mee te laten betalen in 

centrale regiopot en daaruit de vergoedingen te regelen? 

MM Dit is inderdaad een van de ideeën die we willen verkennen. 

58.  In Duitsland zetten ze 3-5 cent per m3 water erop en verdelen dat weer over 

boeren in de regio die extra emissiebeperkende maatregelen nemen. Past 

zoiets ook niet in Achterhoek? 

MM Goed idee. Dank voor de tip. Dit is een interessante concretisering van het 

voorgaande punt. 

59.  Mooie ambitie, de gezamenlijke sturing. Maar is nog steeds 'sturing van 

boven', toch 

MM Wij streven naar een vorm van ‘horizontale sturing’ op basis van consent. 

Boeren, overheden en ketenpartijen gaan in gezamenlijkheid sturen op 

overeengekomen doelen met overeengekomen beloningen, waarderingen 

en faciliteiten. 

60.  Het zou mooi zijn als het Markemodel boeren zoveel mogelijk uitdaagt om 

via ondernemerschap extra geld te verdienen dat de overheden 

beschikbaar hebben voor maatschappelijke doelen. Trek het naar je toe! 

Niet 'wachten' tot de overheid wat gaat doen aan het inkomen, 

integendeel de inkomenssteun in het GLB wordt juist afgebouwd, minimaal 

25% vindt de EuCie. 

MM Dit is exact wat we proberen te doen. Het is een boereninitiatief (van VKA 

en VALA) gericht op het mobiliseren c.q. veilig stellen van maatschappelijk 

geld voor maatschappelijke doelen. 

61.  In het verlengde hiervan: welke eisen stelt de raad van het Markemodel aan 

het bedrijfsontwikkelplan? 

MM Voor het Bedrijfsontwikkelplan (BOP) is een format ontwikkeld. Het plan moet 

de boer helpen om zijn doelen te bereiken en voor beloningen in 

aanmerking te komen. Het is zijn/haar plan. Hij is dus de eerste die baat 

heeft bij een deugdelijk plan. We bieden ook een leeromgeving aan 

(inclusief onafhankelijk bedrijfsadvies) om het plan op te stellen. Maar de 

boer is vrij om hier keuzes in te maken. De monitoring gaat vervolgens 
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aantonen of zijn plan inderdaad deugdelijk was. We zijn terughoudend om 

hier op voorhand te zware sturing of controle op te zetten. De 

kerngedachte is immers dat Het Markemodel het werken aan verbetering 

van duurzaamheid tot een bedrijfsbelang moet maken. 

62.  Interessant model. Mijn advies/vraag is om de maatschappelijke N&M 

organisaties vroegtijdig betrekken en niet later of achteraf. Juist kracht als je 

vooraf samen optrekt. De N&M organisaties kunnen de lobby mede 

ondersteunen. 

MM Dit is een van de eerste stappen in de vervolgpilot. 

63.  Wordt veel over geld gesproken. Hoe kan een grondbank een rol spelen in 

deze transitie. Is daarover ook gedacht in het Markemodel? 

MM Grondmobiliteit en het beschikbaar maken van grond is voor boeren zeer 

belangrijk. Een grondbank, kavelruil e.d. zijn inderdaad belangrijke 

faciliteiten om verduurzaming van d elandbouw te stimuleren. 

64.  Hoe vertaal je nationale en internationale doelen voor bijvoorbeeld klimaat 

en biodiversiteit naar gezamenlijke regionale doelen? 

MM Dat is inderdaad een belangrijke opdracht voor De Markeraads-partijen. De 

minstens zo spannende vervolgvraag is dan hoe je die regio doelen 

vervolgens vertaalt naar bedrijfsdoelen! Voor sommige onderwerpen is dat 

al redelijk uitgewerkt (carbonfootprint, nitraatuitspoeling, ANLB-doelen), 

maar voor sommige onderwerpen ook nog helemaal niet (ammoniak, KRW-

doelen). Hier moet nog het nodige werk worden verzet 

65.  Hoe groot is het risico van free riding en wat kun je daaraan doen? 

MM Wij stellen een vrijwillig systeem voor. We gaan er vanuit dat wanneer het 

systeem aantrekkelijk genoeg is, 80% van de boeren mee gaat doen, 

omwille van het continuïteitsperspectief van hun bedrijf. Voor boeren die 

niet mee willen doen gelden de generieke basisregels (geen derogatie, 

basismelkprijs, gangbare rente, geen toegang tot gronden TBO’s, geen 

fiscale voordelen etc.). Stappen te weinig boeren in, dan geeft dat aan dat 

het onvoldoende aantrekkelijk is (te lage beloningen/onbereikbare doelen 

etc.). 

66.  Benieuwd wat de rol van het groen onderwijs kan zijn. Opleiders, samen met 

bedrijfsleven, van de nieuwe generatie. 

MM Zie antwoord op vraag 35.  

Onderwijs moet de nieuwe generatie boeren klaar maken voor dit model en 

de daarbij behorende denkwijze en vaardigheden. 

67.  Het Markemodel is dus vooral regionaal. Wie initieert dat model? Publiek? 

Privaat? Primair? 

MM De visie is om dit regionale model landelijk uit te rollen. Dit model is in de 

Achterhoek geïnitieerd door boerenpartijen (VKA en VALA) en LNV maakte 

deze pilot mogelijk. Maar de verder ontwikkeling ervan is een samenwerking 
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van primaire sector, overheden en ketenpartijen. Zij moeten dit gezamenlijk 

dragen en doorontwikkelen. Hoe op landelijk niveau t.z.t. de regie vorm 

moet krijgen staat nog open. 

68.  Is dat rapport van Marco al gepubliceerd? Wat is de titel? Is er een link? 

MM Zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIH40VS5y3o&list=PLJtRzkWbC7oiPwlYO

tH4gaTuAEbJvhbLo 

Voor een samenvatting zie:  

https://www.youtube.com/watch?v=na65EZKIn7w&t=1s 
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