Carbon Farming
in een week
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Maandag
Aan de slag met integraal beleidskader
met focus op motivatie in plaats van
verplichting.
Boeren willen graag een bijdrage leveren.
Zet daarom in op een motiverend en
integraal beleidskader waarin verschillende
activiteiten elkaar ondersteunen, in plaats
van op verplichtingen en biedt een lange
termijnperspectief:
• Focus op de lange termijn voordelen voor
de boer: verbetering bodemkwaliteit,
biodiversiteit, weerbaarheid tegen
klimaatextremen en duurzame productie
• Maatregelen moeten praktisch inpasbaar
zijn in de bedrijfsvoering: resultaatgerichte
flexibiliteit en (regionaal) maatwerk in plaats
van verplichtingen
• Zorg voor een integrale benadering: verbindt
doelen op het gebied van landbouw, klimaat,
biodiversiteit, landschap en water met lange
termijn bodemkwaliteit. En geef de boer de
ruimte om flexibel invulling te kunnen geven
aan die doelen.
• Carbon Farming is een proces van de lange
termijn. Ondersteunend beleid moet zich
daarom richten op een periode van minimaal
20 jaar.
• Voorlopers zijn belangrijk en moeten
niet uitgesloten worden van toekomstige
ondersteuning omdat ze nu al in actie zijn
gekomen.

Dinsdag
Kennis is een belangrijk
instrument:
• Boeren hebben behoefte
aan meer praktijkkennis:
organiseer lokale
kennisgroepen van boeren
die met koolstofvastlegging
aan de slag willen gaan,
aansluitend bij regio/
bodem/gewas/type boeren.
• Boeren hebben behoefte
aan jaarlijkse en betrouwbare feedback over de
voortgang en effectiviteit
van de maatregelen om te
zien of ze op de goede weg
zijn.
• Zorg dat relevante
kennis die aanwezig is
bij kennisinstellingen
vertaald wordt naar de
boerenpraktijk en dat deze
ook bij boeren terecht komt.
• Kennisontwikkeling is nodig:
zoals meer inzicht in de
hoeveel koolstof die wordt
vastgelegd met verschillende
maatregelen en combinaties
van maatregelen, kosten en
baten van de verschillende
maatregelen en het effect
van maatregelen voor
koolstofvastlegging op
andere broeikasgassen.

Woensdag
Neem belemmeringen
in regelgeving weg en
waardeer de voordelen van
koolstofvastlegging in de
afweging van verschillende
beleidsdoelen:
• Ondersteun de productie
en toepassing van goede
vaste mest en compost.
Er is onvoldoende goede
vaste mest en onvoldoende
stimulans om minder
kunstmest te gebruiken.
Een stevige omschakeling
naar vaste mestsystemen en
beperking van de toepassing
van kunstmest, kan de
productie van goede vaste
mest stimuleren.
• Zorg dat het huidige beleid
voor blijvend grasland niet
beperkend wordt.
• Kijk naar een stimulerende
pachtwetgeving. Korte
pachtcontracten geven
onzekerheid over het
terugverdienen van
investeringen.
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Donderdag

Vrijdag

Organiseer een motiverend systeem van beloningen
volgens een hybride systeem gebaseerd op beloning
van inspanningen én resultaat.

Ondersteun de ontwikkeling
van de markt voor carbon
removal door boeren:

Boeren moeten nu kosten maken en investeren terwijl
de voordelen pas op de langere termijn zichtbaar
zijn. Om een grote groep boeren te stimuleren is
het belangrijk dat zij ook op de korte termijn een
vergoeding of beloning krijgen voor hun inspanningen.

• Omarm lokale initiatieven
in de vrijwillige markt,
ondersteun ze en zorg dat
deze voortgezet kunnen
worden onder toekomstig
beleid.
• Ondersteun de ontwikkeling
van een betrouwbare en
betaalbare monitoring
en verificatie van carbon
farming. Potentiële kopers
van koolstofvastlegging in
landbouwbodems willen
namelijk dat de kwaliteit
van projecten gegarandeerd
is via certificaten of
standaarden.
• Geef goede onafhankelijke
informatie aan boeren
en kopers over
kwaliteitsstandaarden voor
carbon credits om te zorgen
voor een betrouwbaar
systeem.
• Monitor projecten die onder
deze standaarden zijn
ontwikkeld om projecten en
standaarden te verbeteren.

• Zet in op een reële vergoeding voor koolstofvastlegging en maak het stapelen mogelijk van
publieke vergoedingen (bijv. via het GLB) en
beloningen uit de markt. Overheden kunnen een
basisprijs betalen zodat een minimum vergoeding
gegarandeerd is, die aangevuld kan worden
met beloningen uit de markt. Zorg wel dat de
voorwaarden van additionaliteit het stapelen van
beloningen niet blokkeert.
• Bij een hoog organische stofgehalte vraagt
behoud van organische stof ook om aanzienlijke
inspanningen. Neem dit ook mee.
• Een resultaatgerichte beloning geeft boeren meer
flexibiliteit om maatregelen te kiezen die het beste
passen bij hun specifieke bedrijfssituatie. De
resultaten van koolstofvastlegging in de vorm van een
hoger organisch stofgehalte (OS) kunnen echter pas
na vele jaren worden gemeten. Daarom stellen we
hybride regelingen voor, met mogelijkheden voor
beloning op basis van inspanning én resultaat, in de
juiste verhouding gericht op het motiveren van zoveel
mogelijk boeren. Resultaatgericht bij een laag OS en
wanneer de boer net begint met Carbon Farming
en inspanningsgericht bij een hoog OS en wanneer
boeren al langer actief zijn.
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Zaterdag
Ondersteun de ontwikkeling
van een eerlijke prijs voor
koolstofvastlegging door boeren.
Ondersteun onderzoek wat een
betere indruk geeft van kosten en
voordelen voor boeren en wat dan een
eerlijke prijs zou zijn. Het is belangrijk
om te voorkomen dat we met de
beloning voor koolstofvastlegging
in een internationale ‘race to the
bottom’ terecht komen, net als met de
voedselprijzen.

Zondag
Data en administratie:
Zorg dat de boer eigenaar is
van zijn (bodem) data. Data zijn
belangrijk voor het modelleren
van koolstofvastlegging. Grote
internationale bedrijven die in carbon
farming investeren zijn op zoek naar
deze boerendata. Zorg dat deze in
boerenhanden blijven. Probeer extra
administratieve lasten zo beperkt
mogelijk te houden en zoek naar
controlesystemen waarvoor geen
extra administratie nodig is (zoals
satellietfoto’s).

