
Fase 1 (2019-2021) Diagnose en conceptontwikkeling

Fase 2 (2022-2023) Implementatiepilot in twee gebieden (Achterhoek)



Aanleiding ontwerp Markemodel

• 2020 en 2021: gebiedspartijen zoeken naar een antwoord op 
allerlei opgaven zoals water, klimaat, biodiversiteit, landschap, 
stikstof. De boerenorganisaties VALA en VKA ontwikkelen een 
ontwerp voor een nieuw regionaal netwerksturingsmodel 
voor natuur inclusieve kringlooplandbouw, het ‘Marke-model’ 
genoemd 

• Fase 1 Markemodel 2020: samen met de belangrijkste 
stakeholders en deskundigen ontwerpen van het nieuwe 
sturingsmodel. 





Criteria pilotgebieden

• 2 verschillende condities (bv. stroomgebied, grondsoort)
• Productiegebied en dicht bij Natura2000 gebied
• Voldoende VKA-leden (snel starten ivm korte doorlooptijd)
•Mikken op 2x 20 a 25 boeren
• Rekening houden met rol Waterschap (grond- en oppervlaktewater: waar is het meest aan de hand)
• Samenwerkingskans met gemeenten (basiskwaliteit landschap en biodiversiteit)
•Mix intensieve en extensieve veeteelt (representatieve variatie)

Waarom deze 
pilotgebieden?



We bouwen door op onderzoek en ‘good practice’
(o.a. doorontwikkelen KPI’s voor waardering kringlooplandbouw)

§ Pilot van het ministerie van LNV i.s.m. 
praktijk -> landelijke kernset KPI’s voor 
kringlooplandbouw

§ Deze kernset KPI’s is in 2021 getoetst bij 
Achterhoekse melkveehouders door 
VKA, VALA en De Marke. De conclusies 
zijn gepresenteerd aan LNV, zie hier de 
rapporten

§ Deze pilot werkt complementair met het 
Markemodel

Figuur met score van fictieve 
melkveehouder op mogelijke KPI kernset

Zie ook: Analyse KringloopWijzers VKA

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/vka-ontwikkelt-met-kpis-door-op-waardering-kringlooplandbouw/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/analyse-kringloopwijzers-vka-de-stikstofkringloop/


We letten op aanbevelingen (project KPI-kernset)
(geherformuleerd i.h.k.v. het Markemodel)

§ Begin met duidelijke hoofddoelen, formuleer dan KPI’s in relatie tot toepassing in de praktijk

§ Zorg voor doelen en indicatoren die ervaren worden als zinvol, doelmatig en werkbaar

§ Indicatoren moeten te borgen zijn

§ Zorg voor een zinvolle relatie tussen gebiedsdoelen en bedrijfsniveau (indiv. of ‘bubble’)

§ Helder sturing met KPI’s: gericht op publieke maatschappelijke doelen of stuur je via de markt

§ Ontwikkel het verder met de boerensector binnen een leerproces

§ Organiseer het helder (sturing, organisatie, monitoring, beheer, uitkering vergoedingen)

§ Kies type pilot: integraal, partieel of gerelateerd 



Het Markemodel
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Gestapelde waarderingen
Onderling overeengekomen proportionele en 

transparante bijdragen (geld, in kind, support, e.d.)

Integrale advisering
BOP = noodzaak, op basis van ROP

Rol VKA (niet gratis)

Land

Dialoog
Vraag en aanbod afstemmen
Samen werken, samen leren

Kostenneutraal voor boer
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m.b.v. partners
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Integrale doelen
Integraal Regionaal OntwikkelPlan (ROP)
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- De uitdagingen in fase 2
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Het procesverloop op weg naar de dialoog
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1. Voorstel ROP 2x gebiedsspecifiek 
voor locale KPI’s met prio- & handicapfactor

2. BOP’s boeren activeren en boeren-
raad (uit 2 gebieden 3 boeren i.v.m. L,W,L)

Overdracht en toelichting

3. Ondersteuning VKA & experts 
o.a. uit Markeraad ondersteunen op L,W,L

4. Samenvoegen BOP’s
opties en keuzes verhelderen

Markeraad: WATBoeren en boerenraad: HOE VALA

5. Dialoog ROP, monitoring
en waarderingen vaststellen

Markeraad 4 leden
(+ ad hoc Vitens en Nat monumenten?)

Boerenraad 2x 3 leden vanuit de 
pilotgebieden op terrein van L,W,L



Huidige sturingsmodel Nieuwe sturingsmodel

Veelheid aan onsamenhangende top-
down sturingslijnen

Geïntegreerde, eenduidige 
netwerksturing

Voorschriften op instrumenteel niveau Kwaliteitsdoelen op systeemniveau  

Generieke sturing (one size fits all) Specifieke gebiedssturing (regio, bedrijf: 
ROP en BOP)

Stapelen van ge- en verboden Stapelen van beloning en waardering

Overheden (ketenpartijen) 
verantwoordelijk voor check & control 

Boeren primair verantwoordelijk voor 
monitoring en borging 
(control is primair gericht op leren)

Wat schieten boeren 
hiermee op?



Markeraad

Gestapelde waarderingen
Onderling overeengekomen proportionele en 

transparante bijdragen (geld, in kind, e.d.) 

Integrale advisering
BOP = noodzaak, op basis van ROP

Rol VKA (op basis van lidmaatschap)

Monitoring
m.b.v. partners (en kringloopwijzer)

vaststellen en uitkeren beloning
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Uitgangspunten

Advisering om te komen tot BOP op basis    
van ROP wordt ondersteund vanuit VKA 

Maatwerk per bedrijf aansluitend                   
bij dat startniveau

In de BOP wordt expliciet de koppeling 
gemaakt naar de ROP

Uitgangspunten

Taxeren v.d. mate van invloed op een doel   
(bv. omgevings- en klimaatinvloed)

Overeenstemming over meetmethode

9 KPI’s, 5 uit kringloopwijzer:
Stikstof- en fosfaatbodemoverschot

% eigen eiwit
CO2

amoniakuitstoot

4 andere:
Verdroging, wateropslag

Milieubelastingspunten (reductie chemic.)
Landschap: biodivers areaal en kruidenrijk 

grasland

1 optie:
Vastleggen koolstof (carboncredits)

Uitgangspunten

Gestapelde beloningen zijn binnen fase 2  
max. t.w.v. € 500.000 (cash, in kind, e.d.), 
dit wordt proportioneel bijeengebracht 

worden door de Markeraadpartijen
(+ evt. andere belangrijke stakeholders)

Markeraad



Fase 1 (2019-2021) Diagnose en conceptontwikkeling

Fase 2 (2022-2023) Implementatiepilot in twee gebieden (Achterhoek)


