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1 Samenwerking zandprovincies

 Doelstelling: grote groep ‘blijvers’ via innovatiespoor ondersteunen bij transities 

 Waarom zandprovincies?

 Regionale concentraties van de veehouderij 

 Urgentie uitspoeling van mineralen naar grond-/oppervlaktewater 

 Stikstofvraagstuk en aanwezigheid veel kwetsbare natuur

 Volop actief met pilots/proeftuinen/projecten duurzame landbouw

 Vier niveaus van samenwerking

1. Onderling informeren en kennis uitwisselen

2. Gezamenlijk overleg (en lobby) met het Rijk

3. Verbinden en opschalen regionale pilots

4. Gezamenlijk programmeren

 Open samenwerking: aansluiten nieuwe partners om gemeenschappelijke doelen 

te bereiken

Oplopende 
intensiteit



2 Positionering t.o.v. NPLG

 Zandprovincies hebben intentie om met groep 
bedrijven/koplopers de beweging op gang te 
brengen 

 Focus: ontwikkelen van technieken, 
instrumenten, fiedlabs en beleid 

 Aandacht voor: economie, techniek, juridische 
houdbaarheid, maatschappelijk draagvlak

 Bijdrage aan brede uitrol van innovatieve 
systemen in kader Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG)

 Extensivering en sanering buiten scope

 Later stadium opgaan in Regie-orgaan

Illustratief beeld

# veehouders

Actieplan 
zandprovincies
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• Technieken

• Instrumenten

• Fieldlabs

• Beleid

Ontwikkelen

Toepassen



3 Opgave

RijkBeleid 

Tactiek

Praktijk

EU Provincies

Agrariërs

Gat tussen beleid en praktijk

 Publiek-private consortia ontwikkelen

 Instrumenten naar agrariër brengen 

 Businesscases ontwikkelen en financieren/realiseren

Programmatische aanpak

Zandprovincies

Sector

Periferie / techniek

Gemeente / OD’s

Beleidsvraagstukken (o.a.)

 Renure-erkenning

 Doelvoorschriften

 Protocollen sensoren



4 Actielijnen en prioriteiten

1 
Datagedreven 

aanpak

2
Emissiearme 

stallen

3
Mestverwerking

4
Precisie-

bemesting/aan
wending

5
Uitvoerings-

kracht
Actielijnen

A 
Sensoren en 

realtime meten

B
Monovergisting

C
Precisie-

bemesting/aan
wending

Korte termijn 
prioriteiten

Concept

?



 Zoeken naar publiek-private samenwerking in uitvoering

 Belangrijk: open samenwerkingsmodel 

 Periodiek afstemming met Rijk en sector

 Contact gemeenten en omgevingsdiensten

5 Open samenwerking


