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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

De begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 komt te luiden: 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000) 

Art. Omschrijving Stand van ontwerpbegroting na nota van wijziging 

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 

Totaal 999.569 914.741 88.597 

Beleidsartikelen 

11 Concurrerende, 
duurzame, veilige agro-, 
visserij- en voedselketens 

745.594 646.620 39.950 

12 Natuur en biodiversiteit 113.864 128.010 45.861 

Niet-beleidsartikelen 

50 Apparaat 108.907 108.907 2.786 
51 Nog onverdeeld 31.204 31.204 0

 

Toelichting  

Algemeen  

In het Regeerakkoord is een enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot 
en met 2030) opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van 
Financiën ten behoeve van Klimaat. Voor de middelen in 2019 en verder 
geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- 
en Energieakkoord. In 2019 ontvangt het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) een bijdrage € 32,4 mln. uit de Klimaatenvelop. 

De verdeling van middelen is op de volgende manier vormgegeven: 
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Uitboeking middelen Klimaatenveloppe bij nota van wijziging op de LNV begroting 
voor het jaar 2019 

Artikel Thema Instrumentnaam In € mln 

11 Kas als Energiebron Energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie glastuinbouw (EHG) 

5,5 

11 Kas als Energiebron Innovatieagenda energie 5,9 

11 Mestopslagen & veehou-
derij (Methaan) 

Klimaatvriendelijke veehouderij 5 

11 Voedselverspilling Voedselagenda 1 

11 Slimmer landgebruik Diverse projecten duurzame landbouw 6,5 
12 Slimmer landgebruik Veenweidegebieden 6 
12 Slimmer landgebruik Pilots bosbeheer en natuur 2,5 

TOTAAL LNV 32,4

 

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen 

Artikel 11 

Thema: Kas als Energiebron, begrotingsinstrument Energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 

In 2019 wordt € 5,5. mln aan de EHG toegevoegd. Dit budget zal met 
name worden ingezet ten behoeve van extra besparende schermen op 
circa 350 hectare in de glastuinbouw. 

Thema: Kas als Energiebron, begrotingsinstrument Innovatieagenda 
energie 

In 2019 wordt € 5,9. mln toegevoegd ten behoeve van diverse activi-
teiten. Zo worden enkele proof of principle projecten uitgevoerd, diverse 
onderzoeksactiviteiten ontplooid en ervaringen opgedaan bij praktijk-
demo’s met substantiële energiebesparing. Daarnaast zal onder andere 
budget besteed worden aan kennisuitwisseling over perspectiefvolle, 
integrale teelt-, techniek- en kasconcepten voor klimaat neutrale teelt. 

Van deze € 5,9 mln. is tevens € 1,4 mln. bestemd voor flankerend beleid 
van de sectortafel Landbouw en Landgebruik. Het budget zal worden 
gebruikt voor het versoepelen van afspraken, opzetten en uitvoeren 
monitoring, communicatie en kennisverspreiding. Indien minder nodig 
blijkt te zijn dan € 1,4 mln. dan zal het resterende budget aan één van de 
klimaatprojecten worden toegevoegd. 

Thema: Mestopslagen & veehouderij (Methaan), begrotingsinstrument 
Klimaatvriendelijke veehouderij 

In 2019 wordt € 5 mln. budget toegevoegd. Dit budget is onder andere 
bestemd voor enkele pilotprojecten integrale emissiebeperkende 
technieken, de ombouw naar klimaatvriendelijke stalsystemen, methaan-
reductietechnieken bij externe mestopslagen en mestvergisting. 

Thema: Voedselverspilling, begrotingsinstrument Voedselagenda 

In totaal wordt € 1 mln. budget toegevoegd. Samen met externe 
partners die voor private cofinanciering zorgen wordt voedselverspilling 
in de keten en in huishoudens bestreden. Het is budget is onder andere 
bestemd voor innovatie & pilots (toegepast onderzoek), 
MKB-clusterprogramma (gekoppeld aan Sustainable Food Initiative (SFI) 
en topsectoren) en een start-up & accelerator programma. 
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Thema: Slimmer landgebruik, begrotingsinstrument Diverse projecten 
duurzame landbouw 

Er wordt in 2019 € 6,5 mln aan het budget toegevoegd. Hiermee wordt 
onder andere een verdere opschaling van pilots en demoprojecten 
koolstofboeren mogelijk gemaakt. Tevens wordt budget ingezet ten 
behoeve van praktijktoepassing en de ontwikkeling en het testen van 
toolkits (voor verschillende landbouw- en bedrijfssystemen, regio’s, 
bodemsoorten). 

Artikel 12 

Thema: Slimmer landgebruik, begrotingsinstrument Veenweidegebieden 

In 2019 wordt € 6 mln. toegevoegd ten behoeve van drainagetech-
nieken en mechanisatietechnieken in verschillende veenweidegebieden. 
Met de pilots worden geëxperimenteerd en zo mogelijk worden «kinder-
ziekten» voor verdere uitrol van de technieken opgelost. 

Thema: Slimmer landgebruik, begrotingsinstrument Pilots bosbeheer en 
natuur 

Voor bomen, bos en natuur worden pilots en demo projecten opgezet 
gericht op uitbreiding en klimaatslim beheer van bos en landschapsele-
menten, agroforestry, emissiereductie natte natuur, koolstofopslag en 
innovatie opslag koolstof in en verlenging van de grondstoffenketen. 
Hiervoor wordt € 2,5 mln. gereserveerd. 

Algemene opmerking 

Aan de bovengenoemde projecten uit de Klimaat-enveloppe op artikel 
11 en 12 zijn uitvoeringskosten verbonden die in een later stadium meer 
concreet zullen worden. Deze uitvoeringskosten worden uit de toegekende 
projectmiddelen betaald. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C.J. Schouten
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