
Met de € 250 mln die het
kabinet vrijmaakt ontstaat
er ruimte om extra stikstof
te reduceren, zo kunnen de
PAS-melders weer een
natuurvergunning krijgen
In de LNV-begroting staat
verder weinig over stikstof.
Het wachten is op het
verslag van Johan Remkes
en de perspectiefbrief van
de (nieuwe) minister van
LNV

Het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) begon in 2015,
stikstofuitstoot mocht
doorgaan na een melding. In
2019 deed de Raad van State
uitspraak en oordeelde zij dat
de PAS in strijd was met
Europese richtlijnen

Biologisch
actieplan

 

Tuinders vragen om compensatie voor de extreme gasprijzen
Veel kassen zullen zonder maatregelen komende winter (deels) leeg staan
Het kabinet compenseert niet en komt niet met een prijsplafond
De grote vraag is: hoeveel tuinders de winter zullen overleven zonder deze

steun?
Tuinders krijgen vanaf 2025 een individuele CO2-reductieverplichting, in
plaats van het huidige sectorsysteem

Het kabinet maakt voor de komende jaren € 8 mln
vrij voor duurzaam voedsel en reststromen
Het integraal voedselbeleid richt zich op een
voedselsysteem met maximale duurzaamheid en
minimale voedselverspilling
Nederland blijft werken aan de belofte uit het
Klimaatakkoord: in 2030 halveren van
voedselverlies in de keten en bij consumenten ten
opzicht van 2015

Wél investeert het kabinet extra in verdere
verduurzaming van de glastuinbouw
LNV subsidieert de aanleg van
warmteprojecten voor de glastuinbouw
buiten de (op dit moment niet inzetbare)
SDE++-regeling om
Ook komt er subsidie voor de uitbreiding
van bestaande CO2-netwerken en CO2-
vloeistofmakers, om gemakkelijker aan
CO2 te komen
Met duurzame warmte en vloeibare CO2 is
het gemakkelijker om de WKK uit te laten
en over te stappen naar een elektrische
kas

Het kabinet wil in 2023 starten met de
uitvoering van een Nationaal Actieplan
Biologische Landbouw en Consumptie; in
het najaar stuurt de minister het plan
naar de Kamer
Dit actieplan geeft invulling aan de
ambitie van de Europese Farm to Fork
Strategy om de hoeveelheid biologische
landbouw sterk te vergroten
De grote vraag is: hoe kijkt het kabinet
aan tegen de bijbehorende daling in
voedselproductie van biologische
landbouw?

https://hague.company/expert ise/agr i - food/

Welke impact hebben de begrotingsplannen op uw
organisatiedoelstellingen? Hague helpt u graag verder om de kansen en
bedreigingen te analyseren en daarop strategisch in te spelen.
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Geen goedkoop gas…
 

…wel duurzamer
glas

 

Stikstof
 

Integraal voedselbeleid 
 

Agri-food

https://hague.company/expertise/agri-food/

