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Samenvatting 
 

In 2015 heeft Nederland het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. In de nationale uitwerking 

van het klimaatakkoord is met de landbouwsector afgesproken om naast reductie ook in te 

zetten op CO2-vastlegging in landbouwbodems. Het verwaarden van de koolstofvastlegging 

in graslanden - waarbij de boer gecompenseerd wordt voor elke vastgelegde ton CO2 - is 

een manier om dergelijke praktijken te stimuleren. 

  

In 2019 is naar aanleiding van het klimaatakkoord door het Rijk Stichting Nationale 

Koolstofmarkt (SNK) opgericht. Zij moeten CO2-vastleggingsprojecten in Nederland 

stimuleren en accrediteren. SNK heeft in de zomer van 2021 twee methoden voor CO2-

vastlegging vastgesteld: 1) In de bodem door toepassing van blijvend grasland op minerale 

gronden (zand, klei en löss) en 2) Voor de aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige 

boombeplanting.  

 

Voor u ligt de rapportage van een haalbaarheidsonderzoek waarin is gekeken naar 

interesse vanuit de markt voor het kopen van vastgelegde CO2- en naar belangstelling van 

agrarisch ondernemers om volgens de voorwaarden van de methodiek CO2 vast te leggen 

en te verkopen. Er is een kosten- batenanalyse uitgevoerd voor een projectaanvraag bij SNK 

en voor een individueel agrarisch bedrijf om te bepalen of het op beide niveaus financieel 

haalbaar en interessant is. Er loopt een vergelijkbaar onderzoek naar de methodiek voor 

nieuw bos, boomweides en lijnvormige boombeplanting, wat naar verwachting begin 2022 

wordt afgerond.  

 

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de toepassing van de SNK 

methodiek voor CO2-vastelegging in blijvend grasland. Er is op dit moment een kleine markt 

voor Nederlandse certificaten. De belangstelling van bedrijven en overheden om bij te 

dragen aan de klimaatdoelstellingen en als organisatie klimaatneutraal te worden groeit. De 

eerste voorlopers willen al verder gaan: zij willen klimaatpositief worden door de aankoop 

van meer koolstofcertificaten dan de uitstoot van de organisatie. Bijna alle partijen geven 

aan dat geaccrediteerde certificaten essentieel zijn voor doorontwikkeling en opschaling 

van de Nederlandse CO2 -markt. Nederlandse certificaten zijn duurder, maar hebben ook 

meerwaarde; lokaal positieve impact maken, meerwaarde creatie door een bijdrage aan 

een aantrekkelijk landschap, schoner water en dat biedt kansen voor een positieve 

marketing.  

 

Het is een innovatief traject, er spelen voor agrariërs nog veel onzekerheden in de 

interpretatie van de methodiek en de uitvoering. Melkveehouders bij wie de methodiek 

aansluit op de bedrijfsvoering zijn geïnteresseerd in deelname onder de voorwaarde dat de 

risico’s beperkt worden. Belangrijke reden om deel te nemen is het leveren van een positieve 

meerwaarde aan de maatschappij en omdat organische stof bij draagt aan een vitale 

bodem en de basis is voor een stabiele productie.  

 

De kosten-baten analyse laat zien dat projecten kunnen renderen. Bij een marktprijs van €75 

per certificaat bedraagt de overhead 22%. Boeren ontvangen dan een bedrag van € 50 - € 

60 euro per ton vastgelegde CO2. Knelpunt is dat voor de start van een SNK-project vrij hoge 

investeringen nodig zijn: metingen, afspraken maken met andere agrariërs in een project, 

een projectplan opstellen dat goedgekeurd moet worden door SNK. Gedurende de looptijd 

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Methodedocument-blijvend-grasland_vastgesteld.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Methodedocument-blijvend-grasland_vastgesteld.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/06/210603-Methode-Aanleg-bos-en-beplanting-buiten-bosverband.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/06/210603-Methode-Aanleg-bos-en-beplanting-buiten-bosverband.pdf
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van een project zijn er veel onzekerheden en de agrariër ontvangt 50% van de certificaten 

pas aan het eind van het project op basis van een resultaatmeting. Wanneer het 

oorspronkelijk berekende resultaat niet wordt gerealiseerd dan volgt er een lagere of geen 

uitbetaling van de overige 50%. 

 

Deelname is interessant voor ondernemers die geen of nauwelijks aanpassingen hoeven 

door te voeren in de bedrijfsvoering om te voldoen aan de methodiek. Voor hen zijn er geen 

of nauwelijks extra kosten verbonden aan de methodiek. De inkomsten van CO2 - 

certificaten zijn heel beperkt en de risico’s en onzekerheden bij het opstarten van een 

innovatief project zijn best groot. Met de huidige CO2 - prijs is het niet de verwachting dat 

ondernemers met een intensievere bedrijfsvoering zullen omschakelen naar meer blijvend 

grasland.  

 

Gezien de bevindingen is de aanbeveling om te investeren in het opstarten van meerdere 

pilotprojecten van CO2-vastlegging in de landbouw. Het doel is doorontwikkeling tot 

volwaardige rendabele aanpak om zo koolstofvastlegging te ontwikkelen tot een 

volwaardige en rendabele aanpak en aanvullend verdienmodel voor een grote groep 

agrarisch ondernemers.  

 

CO2 -vastlegging vormt een (nu nog kleine) bouwsteen in de stapeling van beloning van 

agrarisch ondernemers met een duurzame bedrijfsvoering. Het is wel een bouwsteen waarin 

het bedrijfsleven, als koper van certificaten, optreedt als financier waarmee extra private 

financiering wordt aangetrokken. De investering initieert een beweging waar meer 

ondernemers aan kunnen deelnemen waardoor de risico’s en kosten kunnen worden 

beperkt. Deze investering geeft een regionale (economische) impuls die bijdraagt aan 

schoner water, een klimaatbestendig gebied, een vitale bodem en meer biodiversiteit.  



   

 

4 

 

1. Inleiding   
 

In 2015 hebben bijna 200 landen, waaronder Nederland, het klimaatakkoord in Parijs 

ondertekend. Hierbij hebben de partijen tezamen besloten om de CO2 -uitstoot significant te 

reduceren, om zodoende de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden 

Celsius. Nederland heeft met ondertekening van het Parijse Klimaatakkoord toegezegd de 

CO2-uitstoot in 2050 te beperken tot vrijwel nul. Als tussendoel wil Nederland in 2030, 49% 

minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om deze doelstellingen te behalen heeft de 

rijksoverheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken; deze staan in 

het nationale klimaatakkoord.  

  

In de uitwerking van het klimaatakkoord hebben verscheidene belangrijke sectoren 

aangegeven hoe zij invulling geven aan klimaatneutraal. De landbouwsector heeft 

voorgesteld om door middel van diverse maatregelen 0,5 Mton CO2-eq. per jaar vast te 

leggen in landbouwbodems per 2030. Het Planbureau van de Leefomgeving heeft 

berekend dat bossen en landbouwbodems jaarlijks nu al 2 procent van de totale 

Nederlandse CO2-uitstoot compenseren. Landbouwbodems, met name grasland, zijn goed 

voor 21 procent van de totale koolstofvastlegging.  

  

Het verwaarden van de koolstofvastlegging in graslanden - waarbij de boer 

gecompenseerd wordt voor elke vastgelegde ton CO2 is een manier om dergelijke praktijken 

te stimuleren. Het is echter van belang om de vastgelegde CO2 te monitoren en te 

certificeren volgens een onafhankelijk doch onderbouwd protocol. Op 1 juli heeft Stichting 

Nationale Koolstofmarkt (SNK) hiertoe het methodedocument ‘CO2-vastlegging in blijvend 

grasland op minerale gronden’ vastgesteld. Door de methode te volgen kunnen agrarisch 

ondernemers verhandelbare CO2-certificaten ontvangen waarmee private partijen en 

overheden vervolgens hun (niet vermijdbare) CO2-uitstoot kunnen compenseren. Vanuit de 

provincie Noord-Brabant, en vanuit de partijen betrokken bij Brabants Bodem, is de vraag of 

het vastleggen en verwaarden van CO2 voor agrarisch ondernemers kansrijk is om 

onderdeel uit te maken van een rendabele duurzame bedrijfsvoering.   

  

In deze rapportage is getracht te bepalen of het verwaarden van CO2 d.m.v. blijvend 

grasland, op basis van de SNK-methodiek, rendabel is voor alle betrokken partijen. In het 

eerste gedeelte van dit rapport wordt er een korte achtergrond geschetst, het tweede 

gedeelte richt zich op de uitgevoerde praktijktoets. De praktijktoets omvat (1) een analyse 

van de (inter)nationale en regionale markt, (2) een evaluatie van de positie van de 

agrarische ondernemers o.b.v. een focusgroep, en (3) een kosten-baten analyse. Zodoende 

onderzoeken we of de methodiek interessant is voor kopers van CO2-certificaten, of de 

methodiek in de praktijk uitvoerbaar is, en of het opzetten van en participeren in een project 

voor agrarisch ondernemers voldoende interessant is.  
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2. Achtergrond 
 

2.1. Carbon farming   

De EU heeft het doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Voor landbouw en 

landgebruik is de doelstelling echter ambitieuzer: die moet in 2035 klimaatneutraal 

functioneren. Deze hogere ambitie is geformuleerd omdat de sector een unieke eigenschap 

heeft: via land- en bosbouw kan namelijk CO2 uit de atmosfeer op een natuurlijke wijze 

vastgelegd worden. Via fotosynthese zetten bomen en planten CO2 om in biomassa. De zo 

vastgelegde CO2 komt via gewasresten en wortels ook in de bodem terecht. Door een 

aangepaste manier van landbouw (carbon farming) kan meer CO2 worden vastgelegd dan 

dat er vrijkomt. Er wordt dan duurzame vastlegging van CO2 uit de atmosfeer gerealiseerd. 

CO2 - vastlegging via land- en bosbouw moet een bijdrage gaan leveren aan de 

kllimaatdoelstelling van de EU (zie Figuur 1). In 2050 is het namelijk de bedoeling dat de land- 

en bosbouw alle CO2 die dan nog wordt uitgestoten, compenseert via CO2-vastlegging in 

biomassa en bodem.  

 

 
Figuur 1: om de EU-ambitie van 55% reductie in 2030 te halen en klimaatneutraal in 2050, is carbon 

removal via ‘landuse and forests’ en via inzet van technologie een belangrijk onderdeel van de EU 

strategie. 

Om uiteindelijk klimaatneutraal dan wel klimaatpositief te functioneren, is het van vitaal 

belang om in te zetten op carbon removal naast CO2 -reductie. Waar in veel sectoren 

carbon removal lastig, of onmogelijk is, liggen er vele kansen binnen de landbouw. 

Zodoende ziet ook de EU grote potentie in carbon farming. Aan het eind van 2021 lanceert 

de EU haar ‘EU Carbon Farming Initiative’, welke zich zal richten op het stimuleren en initiëren 

van carbon farming initiatieven, waarbij reductie van CO2-uitstoot en CO2-vastlegging 

gerealiseerd worden door het stimuleren van een aangepaste landbouwpraktijk. 

 

Omdat de landbouwsector niet onder het verplichte EU emission trading scheme (ETS) valt, 

zullen carbon farming projecten onder de vrijwillige CO2-markt opereren. Ook in de vrijwillige 

markt is het van belang dat koolstofcertificaten betrouwbaar zijn en dat de CO2 

daadwerkelijk duurzaam wordt vastgelegd. Om CO2-reductie of –vastlegging te 

onderbouwen en als koolstofcertificaten op de markt te brengen, worden methodieken 

ontwikkeld die vervolgens geaccordeerd moeten worden door een onafhankelijke instantie. 

Deze instantie kan dan op basis van de (wetenschappelijk onderbouwde) methodiek 

geaccrediteerde certificeren voor de vastgelegde CO2 afgeven. Bekende internationale 

certificeerders zijn onder meer Gold Standard en VERRA (voorheen VCS). Sinds 2019 is er ook 
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een certificeerder van vrijwillige koolstofcertificaten die zich specialiseert op Nederlandse 

projecten: de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). 

 

2.2. Stichting Nationale Koolstofmarkt 

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is in 2019 door het Rijk opgericht naar aanleiding van 

het klimaatakkoord en moet CO2-vastleggingsprojecten in Nederland stimuleren en 

accrediteren.  

 

De stichting SNK heeft in de zomer van 2021 twee methoden voor CO2-vastlegging 

vastgesteld: 

1. In de bodem door toepassing van blijvend grasland op minerale gronden (zand, klei 

en löss) en 

2. Voor de aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige boombeplanting.  

 

In heel Nederland kunnen projecten voor CO2 -vastlegging volgens deze methodieken 

worden gestart en koolstofcertificaten worden uitgegeven. Er zijn ook SNK methodieken voor 

het extra reduceren van de uitstoot van CO2, bijvoorbeeld door de bandenspanning op 

orde te houden of door het grondwaterpeil te verhogen in veengebieden. Hierbij wordt dus 

geen CO2 uit de atmosfeer vastgelegd maar uitstoot voorkomen. 

 

Het methodedocument blijvend grasland (1) beschrijft spelregels waaraan een agrarisch 

ondernemer moet voldoen om verhandelbare CO2-certificaten te ontvangen. Private 

partijen en overheden kunnen via deze methodiek garantie verkrijgen dat hun 

gecompenseerde CO2-uitstoot daadwerkelijk wordt behaald; geverifieerd door een 

onafhankelijke en erkende instantie. Tegelijkertijd biedt de methodiek 

agrarisch ondernemers, via de verkoop van certificaten, een vergoeding voor de geleverde 

ecosysteemdienst. 

 

Partijen die koolstofcertificaten kopen via SNK-projecten, kunnen deze certificaten inzetten 

voor hun klimaatdoelstellingen en bijvoorbeeld opnemen in hun MVO-verslag. Echter pas op 

het moment dat de certificaten daadwerkelijk zijn geverifieerd kan een kopende partij deze 

formeel inzetten voor de klimaatdoelstellingen van de organisatie.  

 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de koolstofvastlegging die via deze vrijwillige 

projecten gerealiseerd wordt, niet geclaimd kan worden door de sector (als geheel) die de 

certificaten koopt. De vastlegging wordt toegeschreven aan de sector die de CO2 vastlegt, 

in dit geval dus aan de landbouw, die deze vastlegging kan blijven inzetten om haar eigen 

doelstellingen te halen. Hier is op ingezet om greenwashing te voorkomen. 

 

 

2.3. Methodiekdocument blijvend grasland  

Met slim bodembeheer kunnen landbouwgronden het broeikasgas CO2 opnemen uit de 

lucht. Door het niet scheuren van grasland wordt extra organische stof vastgelegd in de 

bodem. Meer organische stof in de bodem betekent meer vastgelegde CO2. 

 

Voor indiening bij SNK moet een projectplan worden opgesteld waarin het volgende moet 

worden opgenomen: welke percelen meedoen, wat de koolstofmetingen op de percelen 

zijn, de berekening hoeveel CO2 er gaat worden vastgelegd en hoe aan de voorwaarden 

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Methodedocument-blijvend-grasland_vastgesteld.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Methodedocument-blijvend-grasland_vastgesteld.pdf
https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2021/06/210603-Methode-Aanleg-bos-en-beplanting-buiten-bosverband.pdf
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en vereisten van de methodiek wordt voldaan. Voor een optimale betrouwbaarheid, in 

relatie tot de kosten van metingen, moet een project uit minimaal 150 percelen bestaan. Dit 

betekent dat een groep agrarisch ondernemers gezamenlijk een aanvraag moet indienen. 

Om de meetkosten te beperken is het beter om kleine percelen niet mee te nemen. 

 

In het methodiek document Blijvend Grasland (MBG) staan verschillende voorwaarden 

opgenomen (zie ook bijlage 1). De belangrijkste zijn: 

 

• Deelnemende percelen liggen buiten Natura 2000 gebieden. 

• Minimale projectomvang, vanwege betrouwbaarheid van de metingen, is 150 

percelen (dit betekent dat een groep veehouders samen een project aanvraagt). 

• Deelnemer moet aantonen gedurende minimaal de looptijd van het project controle 

te hebben (aan te tonen door middel van eigendomsbewijs, pachtcontract etc.).  

• Minimaal 50% van het totaal areaal grond van een deelnemer (boer) moet blijvend 

grasland zijn om afwenteling naar andere percelen te voorkomen.  

• Blijvend grasland mag het jaar voorafgaand aan het project, en gedurende de 

looptijd van 10 jaar, niet gescheurd worden.  

• Aan grasland wordt, net als in de RVO definitie, de eis gesteld dat dit voor minimaal 

50% uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen moet bestaan. Pitrus, riet en 

heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas. 

• Er geldt een ploegverbod en ook andere bewerkingen en handelingen die de 

grasmat vernietigen zijn niet toegestaan, zoals frezen, spitten en doodspuiten (dit is 

aanvullend op de definitie die RVO hanteert voor blijvend grasland). Lichte 

grondbewerking in verband met doorzaaien is wel toegestaan.  

• Deelnemers moeten de intentie hebben om ook na 10 jaar de maatregelen te 

continueren. Deelnemers tekenen hiervoor een intentieverklaring bij aanvang. 

 

 

2.4. Blijvend grasland: leverancier van ecosysteemdiensten  

Blijvend grasland bouwt gedurende een periode van 30 jaar organische stof op in de 

bodem. Blijvend grasland met een hoog organisch stofgehalte heeft een vitale bodem en is 

een belangrijke leverancier van verschillende ecosysteemdiensten. Een vitale bodem heeft 

een goed water regulerend vermogen (zowel waterbergend als in tijden van droogte), het 

actieve bodemleven draagt bij aan het zuiveren van het water en is de basis van 

ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit. Hieronder staan deze ecosysteemdiensten 

weergegeven. 

 

Naast deze diensten draagt een vitale bodem ook bij aan een goede agrarische 

bedrijfsvoering door stabielere gewasopbrengsten, door betere beschikbaarheid en 

opname van toegediende meststoffen en verbeterde waterhuishouding. Verbetering van 

waterbergend vermogen van de bodem zorgt ervoor dat de behoefte om te beregenen 

afneemt. De nadelige gevolgen van klimaatverandering werken dankzij een robuust 

bodemsysteem minder door in de opbrengst. Daarbij zorgt een vitale bodem bij aan sterkere 

gewassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen, waardoor er minder misoogsten 

optreden en minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.  
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Het aandeel grasland is in Nederland sinds de jaren ‘60 afgenomen en heeft plaatsgemaakt 

voor bouwland (met name mais), woningbouw, infrastructuur en natuur. Het areaal grasland 

staat in Nederland onder druk, maar deze druk is groter in Noord-Brabant dan in de meeste 

andere provincies. In Noord-Brabant wordt relatief veel maïs verbouwd, voor een groot deel 

in afwisseling met tijdelijk grasland. De toename in bedrijfsbeëindiging van melkveebedrijven 

in Noord-Brabant, mede door aangekondigde aanpassingen in regelgeving (stallenbesluit), 

kan leiden tot een verdere afname van blijvend grasland en daarmee een verlies aan 

ecosysteemdiensten.  
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3.  Praktijktoets “CO2 vastleggen in blijvend grasland” 
 

Om te onderzoeken of de SNK-methodiek ook in de praktijk kosten -effectief uitvoerbaar is, is 

er een praktijktoets uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar: 

1) De interesse vanuit de markt naar Nederlandse CO2 -certificaten. 

2) Of de methodiek toepasbaar is op het boerenbedrijf via een focusgroep met 

agrarische ondernemers vanuit de provincie Noord-Brabant.  

3) Een kosten-baten analyse op basis van de informatie van marktpartijen en de 

agrarisch ondernemers, waarbij de analyse is uitgevoerd op:  

a. projectniveau (een groep ondernemers die samen 1 aanvraag indienen bij 

SNK) en op  

b. bedrijfsniveau. 

 

3.1. Interesse marktpartijen Nederlandse CO2-certificaten 

Conclusies 

✓ Voldoende interesse op de markt en groeiende belangstelling CO2-vastlegging 

✓ Geaccrediteerde certificaten belangrijk voor opschaling lokale CO2 -markt 

✓ Hogere “Nederlandse“ CO2 -prijs heeft ook meerwaarde 

 

Internationale markt 

Om iets te zeggen over de marktvraag is het belangrijk om eerst een beeld te schetsen van 

de verschillende soorten koolstofcertificaten. De koolstofcertificaten die nu internationaal op 

de markt zijn, zijn hoofdzakelijk verkregen door het reduceren of vermijden van uitstoot 

(bijvoorbeeld door het voorkomen van bossenkap in ontwikkelingslanden). Zolang nog niet 

alle CO2 gereduceerd kan worden, hebben we CO2  -vastlegging (b.v. duurzame 

koolstofvastlegging in biomassa en bodem) nodig om klimaatneutraal te worden. Bij CO2-

vastlegging wordt CO2 uit de lucht verwijderd (ook wel geduid als carbon removal). Door in 

te zetten op CO2-vastlegging kunnen bedrijven klimaatpositief worden, zie hieronder het 

voorbeeld van Microsoft die stevig wil inzetten op CO2-vastlegging als strategie om 

klimaatneutraal te worden in 2030.  

 

 

 
 



   

 

10 

 

De interesse onder bedrijven in CO2-vastlegging groeit. Met name grote multinationals zoals 

Microsoft, Apple, IKEA en Danone hebben zogenaamde net-zero targets gecommuniceerd. 

Steeds meer bedrijven verbinden zich aan de ‘Parijs-doelstelling’:  -55% in 2030 en netto 

klimaatneutraal in 2050 waardoor CO2 -vastlegging noodzakelijk zal zijn om niet- vermijdbare 

CO2-uitstoot te compenseren. Door bedrijven als Microsoft is de vraag naar gecertificeerde 

koolstofvastlegging flink gestegen terwijl het aanbod van deze certificaten nog heel beperkt 

is. De verwachting is dat de vraag nog verder gaat stijgen (zie oa. McKinsey) en dat CO2-

vastlegging een apart segment in de markt gaat vormen met een eigen prijsvorming.  

 

Nederlandse markt voor koolstofcertificaten van Nederlandse boeren 

De markt voor Nederlandse certificaten voor koolstofvastlegging staat nog in de 

kinderschoenen, mede omdat er tot voor kort nog geen methodiek beschikbaar was voor 

verificatie van de vastgelegde koolstof. Er zijn echter wel al enkele projecten in uitvoering 

waarbij boeren beloond worden voor koolstofvastlegging. Om iets te kunnen zeggen over 

de Nederlandse markt kunnen we naar deze voorbeelden kijken.   

 

De ZLTO heeft in 2020 en 2021 twee projecten gestart waarin 17 boeren (voornamelijk 

akkerbouwers) koolstof vastleggen voor 3 klanten. In deze twee projecten gaat het niet om 

CO2 -compensatie, maar om een vrijwillige extra inspanning ten behoeve van klimaat. In de 

projecten wordt de koolstofvastlegging berekend via een eigen methodiek die gebaseerd is 

op wetenschappelijke onderbouwing van WUR en het LBI (vanuit het LNV-programma Slim 

Landgebruik). De koolstofcertificaten worden echter (nog) niet onafhankelijk geverifieerd. 

De kopers zijn hiervan op de hoogte. De prijs per ton vastgelegde CO2 bedraagt in beide 

projecten €140.  

 

De ZLTO geeft aan dat zij de indruk hebben dat de interesse in klimaatneutraal of 

klimaatpositief groeit bij het bedrijfsleven in Brabant en dat er ook belangstelling is om dit te 

realiseren via samenwerking met boeren in Nederland. De meeste partijen richten zich hierbij 

op CO2-compensatie om klimaatneutraal te worden, maar voor de voorlopers in 

duurzaamheid is klimaatneutraal worden al niet meer genoeg. Door klimaatpositief te 

worden willen ze een extra bijdrage leveren aan het aanpakken van het klimaatprobleem.  

 

CO2-vastlegging in landbouw bodem, twee projecten van de ZLTO  

• In 2020 is de samenwerking getekend tussen ZLTO en de eigenaren van Windpark 

Krammer, de coöperaties Zeeuwwind en Deltawind. Zij betalen 15 boeren gedurende 5 

jaar voor een totale vastlegging van 2750 ton CO2 in 5 jaar. Dit past bij de 

klimaatdoelstelling van Windpark Krammer. Vanaf alle 15 boerenbedrijven zijn de 

windmolens van Windpark Krammer zichtbaar en bij alle bedrijven wordt ook gewerkt 

aan de vergroting van de biodiversiteit.   

 

• In 2021 is de samenwerking getekend tussen ZLTO en DKG-keukens: DKG-keukens 

betaalt 2 boeren gedurende 5 jaar tijd voor een totale vastlegging van 150 ton CO2 in 5 

jaar. DKG-keukens was al klimaatneutraal en wordt hiermee klimaatpositief.  

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-negative-emissions-can-help-organizations-meet-their-climate-goals?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=a74a3767-aca8-401b-ac52-f4fc246442af&hctky=12572888&hlkid=e956ad5a787a4bab8426a676154d073a%20
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Deze interesse blijkt ook vanuit de vele reacties op de campagne ‘Go2Positive’, waarin de 

ZLTO klimaatpositief ondernemen samen met boeren promoot. Ongeveer 90 verschillende 

organisaties hebben de website bezocht en een tiental bedrijven is zich aan het verdiepen 

om hiermee aan de slag te gaan. 

 

In Friesland zijn 2 projecten gestart op basis van de SNK methodiek “Valuta voor Veen” met 

meerdere melkveehouders. Valuta voor Veen geeft aan dat het betrekkelijk makkelijk is de 

certificaten op de markt te verkopen. In het project in Lytse Deelen zijn alle 1800 certificaten 

uitverkocht. De prijs bij Valuta voor Veen is €75 per ton CO2. 

 

 
 

Ook het bureau Power-ED  geeft aan dat de interesse er is op de markt. Het bedrijf begeleidt 

ondernemers bij hun transitie naar een duurzamere samenleving en werkt onder andere 

samen met Rabobank en Credion. Binnen de Rabobank-kring Tilburg participeren 100 

bedrijven in een traject voor duurzame innovatie. Deze bedrijven wordt onder andere een 

CO2 -footprint aangeboden en in een strategiegesprek worden duurzame kansen verkend. 

Uit de eerste groep bedrijven blijkt dat de MKB-ers geïnteresseerd zijn in een CO2 

reductieplan. En dat het merendeel van die ondernemers geïnteresseerd zijn in regionale 

compensatie van hun rest-uitstoot. De bedrijven geven geen commitment voor een periode 

van 10 jaar: voor die tijd willen ze al klimaatneutraal opereren en is compensatie van 

restuitstoot niet meer aan de orde. Via SNK is er de mogelijkheid om van jaar tot jaar te 

compenseren. 

 

 

 

 

 

 

Valuta voor Veen is een SNK methodiek waarbij CO2 -certificaten kunnen worden 

verkregen voor het verhogen van het waterpeil in het veenweide gebied. In het gebied 

blijft de agrarische functie behouden, maar door een hoger waterpeil treedt er minder of 

geen veenoxidatie op. Er worden in dit geval certificaten verkregen voor vermeden CO2 

-uitstoot. Het verhogen van het waterpeil heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de 

melkveehouders in het veenweidegebied. Onder andere t.a.v. graskeuze, -productie, -

opbrengst, en dragend vermogen van de grond.  

 

https://www.go2positive.com/
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Voorwaarde voor doorontwikkeling van de markt 

Enkele punten die uit de gesprekken met ZLTO, de Rabobank, Valuta Voor Veen en Power 

ED naar voren komen die essentieel worden geacht voor doorontwikkeling van de markt zijn: 

 

• Geverifieerde certificaten: betrouwbaarheid en opschaling   

Marktpartijen die CO2 -certificaten kopen moeten zeker zijn dat de boeren dit ook 

daadwerkelijk vastleggen. Hierbij is er voorkeur voor onafhankelijke externe borging volgens 

internationale standaarden. Op dit moment bieden de methodieken voor “blijvend 

grasland” en “voor de aanleg van nieuw bos, lijnvormige beplanting” van SNK de enige 

mogelijkheid om koolstofvastlegging door boeren in Nederland te certificeren.  

Andere partijen, waaronder de Rabobank, zijn zich aan het oriënteren op mogelijkheden 

voor nieuwe gevalideerde en geborgde methodes voor koolstofvastlegging in Nederland. 

Vanuit Valuta voor Veen is mondeling meegedeeld dat naast MKB, ook veel lagere 

overheden CO2-compenseren in het project. Voor overheden is een geaccrediteerd 

certificaat een voorwaarde (rechtmatigheid). 

 

• Prijs 

Nederlandse koolstofcertificaten zijn duurder dan certificaten op de internationale 

(anonieme) markt. De internationale ETS prijs varieert, maar stijgt de afgelopen jaren en staat 

momenteel (oktober 2021) op 58 Euro. Valuta voor Veen brengt certificaten op de markt 

voor € 75/ton CO2. ZLTO vraagt in haar eerste pilotprojecten € 140/ton CO2. Dit lijkt voor 

partijen geen beletsel te zijn certificaten te kopen.   

 

• Lokaal 

Ondanks de hogere prijs wordt koolstofvastlegging in Nederland steeds interessanter 

gevonden. Naast een grootschalige anonieme markt van (goedkope) internationale 

koolstofcertificaten, willen marktpartijen ook wat in hun directe omgeving doen. Dit is 

zichtbaarder en transparanter voor hun medewerkers en voor de omgeving en biedt 

daarmee meer betrouwbaarheid en ‘marketingwaarde'. Hoe dichterbij de boer die koolstof 

vastlegt, hoe beter. Voor marktpartijen is klimaat vaak onderdeel van hun MVO- en 

marketingstrategie. Ze zien potentie in de marketingkracht van koolstofvastlegging door 

Nederlandse boeren. Voor andere partijen is de meervoudige waarde creatie de 

overweging om toch in Nederlandse certificaten te investeren. CO2-vastlegging in de regio 

draagt namelijk ook bij aan een aantrekkelijk landschap, een gezonde bodem, schoon 

water, en een verbeterde biodiversiteit.  

 

3.2. Praktijktoets agrarisch ondernemers  

Conclusies 

✓ Het is een innovatief spoor waarbij er nog veel onzekerheden in de interpretatie van 

de methodiek en uitvoering spelen  

✓ Extensieve melkveehouders, bij wie de methodiek aansluit op de bedrijfsvoering, zijn 

geïnteresseerd in deelname onder de voorwaarde dat de risico’s beperkt worden 

✓ Redenen om deel te nemen zijn het leveren van een positieve meerwaarde aan de 

maatschappij omdat  vitale bodem de basis is voor een stabiele productie  

 

Areaal en aantal bedrijven met blijvend grasland 

In 2021 zijn in de provincie Noord-Brabant rond de 6.800 bedrijven met grasland in de 

bedrijfsvoering. Belangrijkste sectoren waarvoor CO2-vastlegging interessant is zijn de 

grondgebonden melkveehouderij (ruim 2.200 bedrijven) en grondgebonden 
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rundvleesveehouderij (ongeveer 300 bedrijven). Het totale oppervlak blijvend grasland 

bedraagt 46.120 hectare (2020).  

 

Niet ieder bedrijf of perceel met blijvend grasland kan meedoen 

Vanuit de SNK-methodiek vastlegging van CO2 in blijvend grasland worden een aantal 

voorwaarden gesteld voor deelname. Een belangrijke eis is 50% blijvend grasland in de 

bedrijfsvoering (om afwenteling op andere percelen te voorkomen). Van de 

melkveebedrijven voldoet ongeveer ruim de helft aan deze voorwaarde, voor de 

grondgebonden vleesveehouderij/ zoogkoeienhouderij is deze eis voor nog minder bedrijven 

een probleem.  

 

Getest in de focusgroep melkveehouders 

Voor 9 melkveehouders zijn de percelen en gewassen in kaart gebracht en is een eenvoudig 

CO2-vastleggingsplan gemaakt. Daarbij is gekeken of zij aan de SNK-voorwaarden kunnen 

voldoen en of hun percelen geschikt zijn voor deelname. In de kosten-baten analyse is 

gekeken hoeveel CO2 ze ongeveer kunnen vastleggen en wat de kosten zijn voor het 

opstellen en begeleiden van een project, inclusief de monitoring. In een bijeenkomst is 

gesproken over of zij interesse hebben in deelname aan een project.  

 

Van deze groep melkveehouders geven twee aan geen interesse te hebben voor 

deelname gezien de voorwaarden van de methodiek. Twee bedrijven moeten flinke 

stappen zetten om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de methodiek. Drie 

bedrijven voldoen nu al aan de voorwaarden en twee bedrijven voldoen met wat extra 

inspanningen.  

 

Met 6 van deze 9 melkveehouders is een focusgroep bijeenkomst gehouden om de 

methodiek te bespreken, hoe het uitvalt voor hun bedrijf, welke knelpunten ze zien en wat 

hun vragen zijn. Deze focusgroep gaf aan dat de belangrijkste knelpunten voor deelname 

aan een CO2-project zijn: 

 

Kortdurende pachtovereenkomsten  

Veel melkveehouders hebben een deel van hun grond in kortdurende pacht. 

Grondeigenaren (natuurorganisaties, gemeentes, provincies, particulieren) geven grond in 

kortdurende pacht uit. Het aantonen van langjarige zeggenschap over de grond is 

voorwaarde dat percelen kunnen worden ingebracht. Volgens de methodiek mag deze 

grond wél meegenomen worden in het bepalen van het aandeel blijvend grasland van het 

totale areaal (dit moet minstens 50% zijn).  

 

De lange duur van de afspraak  

10 jaar wordt als een (te) lange periode ervaren om je vast te leggen. Voor een aantal 

melkveehouders speelt dat er te veel onzekerheid is over de toekomst van de sector 

waardoor 10 jaar voor veel ondernemers als te lang ervaren wordt. 

 

Nadere interpretatie van de methodiek 

In de methodiek staan een aantal voorwaarden die verschillend geïnterpreteerd kunnen 

worden. De agrarisch ondernemers geven aan dat op een aantal punten de interpretatie 

van de eisen bepaalt of het voor hun mogelijk of aantrekkelijk is om deel te nemen aan een 

project. Dit vraagt nadere afstemming met SNK. 
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Onduidelijkheid over prijs 

Er is nog geen duidelijkheid over de prijs van de certificaten, dat bepalen de kopers en 

verkopers in het project. Deelnemers vinden het soms vooral belangrijk dat hun inspanningen 

gewaardeerd worden. Voor veehouders die al aan de eisen voldoen zal een beperkte 

vergoeding minder een probleem zijn dan voor veehouders die maatregelen moeten treffen 

om aan de eisen te voldoen.  

 

Onduidelijkheid over de voorwaarden van samenwerking 

In de methodiek staat beschreven waaraan een project, de metingen en de percelen 

moeten voldoen voor uitkering van CO2-certificaten, maar de agrarisch ondernemers geven 

aan dat er ook goede afspraken nodig zijn tussen de ondernemers die zich gezamenlijk 

inschrijven voor een project. Wat te doen als een ondernemer niet meer aan de 

voorwaarden kan voldoen of zijn bedrijf beëindigt gedurende de 10-jarige looptijd van het 

project? Hoe om te gaan met overmacht door bijvoorbeeld overstroming of extreme 

droogte? Hoe om te gaan met het verschil in organische stofgehaltes tussen de bedrijven en 

dus met het verschil tussen hoeveel CO2 er vastgelegd kan worden?  

Binnen de groep ondernemers moeten afspraken gemaakt worden, waarbij het raadzaam is 

deze afspraken in een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 2) vast te leggen. Hierbij kan 

aan de volgende punten gedacht worden: 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de deelnemer 

• De individuele bijdrage van de deelnemer aan de groep: hoeveel percelen worden 

ingebracht? Wat zijn de benodigde gegevens van deze percelen? Hoeveel hiervan 

is blijvend grasland; hoe zit het met eigendom? Zie de voorwaarden in het 

methodedocument. 

• Uitkering van de koolstofcertificaten: hoe en wanneer worden deze uitgekeerd? 

Gelijkelijk over alle deelnemers verdeeld, naar rato van ingebrachte hectares? Of 

naar rato van vastgelegde koolstof? 

• Wat te doen als een deelnemer op één of meerdere percelen niet voldoet aan de 

voorwaarden? Of als er sprake is van overmacht? 

 

Kosten en betalingen  

Welke kosten hangen samen met het ontwikkelen en uitvoeren van het project en hoe 

worden die gefinancierd? Moeten de deelnemende boeren kosten voorfinancieren? 

Bijvoorbeeld de kosten van de nulmeting? De kosten van het aanmelden van het project bij 

SNK?   

 

Hoe verloopt de uitbetaling? 

Hoe worden de koolstofcertificaten verkocht? Worden er al voor de start van het project 

kopers gezocht en wordt het project dus vraaggericht ontwikkeld? Of wordt er eerst aanbod 

ontwikkeld wat vervolgens op de markt wordt gebracht? 

 

Hoe worden overeenkomsten afgesloten tussen de groep en kopers van certificaten? 

Wordt er gewerkt met een vaste prijs of met een flexibele prijs (afhankelijk van wat de kopers 

op dat moment willen betalen)?  
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Naast deze knelpunten werden ook positieve punten ingebracht door de deelnemers aan 

deze focusgroep: 

• Ze leveren graag een positieve bijdrage aan de maatschappij door deze aanpak 

van het klimaatprobleem. Ze vinden het belangrijk dat die positieve bijdrage dan ook 

heel zichtbaar gemaakt wordt. 

• Ze zien ook dat koolstofvastlegging en verhoging organische stofgehalte via blijvend 

grasland een positieve bijdrage kan leveren aan verduurzaming en vergroting van 

weerbaarheid tegen klimaatextremen van hun eigen bedrijfsvoering. 
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4. Kosten-baten analyse 
Conclusies 

✓ Op projectniveau (een project ingediend door meerdere agrarisch ondernemers bij 

SNK) levert het meer baten op dan dat het kost  

✓ Op bedrijfsniveau is een substantieel bedrag per ton CO2 -vastlegging nodig om 

kosten en risico’s te dekken.  

✓ Knelpunt voor het indienen van een SNK-project: hoge kosten opstart project in 

combinatie met onzekerheden in uitvoering. 

 

Om te bepalen of de SNK-methodiek voor blijvend grasland economisch rendabel is voor 

alle betrokken partijen, is er een eerste schatting gemaakt van de gerelateerde kosten en 

baten van een dergelijk project. Hierbij worden alle kosten voor de opzet, uitvoering, en 

evaluatie van een project uiteengezet en vergeleken met de inkomsten verkregen uit de 

verkoop van de certificaten. 

 

Gezien de prijs voor vrijwillige koolstofcertificaten sterk verschilt, zijn we in ons model 

uitgegaan van 3 verschillende scenario’s voor de prijs van koolstofcertificaten; een richtprijs 

van €75, met een ‘laag’ scenario van €30 en een ‘hoog’ scenario van €125. De 

berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 3 voor de 3 prijs scenario’s. De minima en 

maxima van deze prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de CO2-heffing (voor industriële 

emissies) die de Nederlandse Emissie-autoriteit aanhoudt. Hierbij is de huidige CO2-heffing (in 

2021) ~€30, welke zal oplopen tot ~€125 in 2030. De richtprijs van €75 is genomen als het 

gemiddelde van deze twee prijzen. NB: Voor de uitwerking van de praktijktoets werken we 

met de 3 scenario’s, maar in de bijgevoegde kosten-baten analyse in Excel kunnen er 

verscheidene variabelen aangepast worden, waaronder de prijs per ton vastgelegde CO2. 

 

Er is gekozen voor een projectomvang van 25 ondernemers, die gezamenlijk 250 percelen 

inbrengen en een totale oppervlakte van 800 ha omvangen. Vanuit de randvoorwaarden 

van het project is er een minimum van 150 bemonsterde percelen nodig. Kleinere percelen 

die aan elkaar grenzen mogen samengevoegd worden. Dit geeft een voordeel in lagere 

kosten voor bemonstering van de percelen. De totale CO2-vastlegging gedurende het hele 

project bedraagt op basis van de gekozen uitgangspunten 12.000 ton CO2.  

 

De reguliere koolstofmetingen van agrarisch ondernemers zijn niet geschikt voor het project. 

De 4 jaarlijkse metingen op agrarische bedrijven worden uitgevoerd op 10-15 cm, terwijl het 

protocol 25 cm voorschrijft. Eurofins heeft deze extra kosten ingeschat. Arbeidskosten zijn 

onderverdeeld in drie uurtarieven, afhankelijk van het type werkzaamheden. Het uurtarief 

voor een externe expert, coördinerende en uitvoerende partij bedraagt respectievelijk €130,  

€100 en € 75. De ‘eigen tijd’ voor deelnemers is begroot op €50 per uur. De totale 

projectkosten zijn onderverdeeld in twee categorieën: 1) de opstartkosten (eerste metingen, 

werving ondernemers en stakeholders, organiseren samenwerking tussen ondernemers, 

opstellen van het projectplan en overeenkomsten, afstemming en aanmelding bij SNK); 2) 

kosten gedurende de looptijd van het project (onderscheid tussen vaste kosten (monitoring, 

verificatie, registratie SNK, etc.) en project begeleiding; een gedetailleerde beschrijving van 

de kosten is hieronder uiteengezet. 
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SNK-gerelateerde kosten 

Aan een project dat zich onderbrengt bij SNK hangen verscheidene vaste kosten, alsmede 

verscheidene variabele kosten. De vaste kosten bestaan uit het aanmaken en behouden 

van een SNK account (€500 per jaar), projectregistratie (€500), en de validatie van het 

projectplan (€1500). Daarnaast betaalt men €0.25 per certificaat voor het aanmaken ervan 

in een register (n.a.v. het projectplan), hetzelfde tarief voor de overboeking van een 

certificaat, mocht het certificaat verhandeld worden, en ook €0.25 per certificaat voor de 

afboeking – wanneer de eindgebruiker het krediet gebruikt t.b.v. klimaatcompensatie. In 

totaal bedragen deze kosten ruim €16.000.  

 

Monitoring en verificatie 

Onder monitoring en verificatie vallen de monstername (analyse van bodemkoolstof is door 

Eurofins geschat op €69 per monster), arbeidskosten m.b.t. uitvoering van de 

modelberekening, en arbeidskosten m.b.t. de controle. Daarnaast zijn er voor een 

pilotproject kosten begroot om een meetprotocol te ontwikkelen. Monstername vindt plaats 

bij aanvang en aan het eind van het project, de modelcalculatie in het eerste jaar, en de 

verificatie + controle jaarlijks. Op basis van inschattingen van experts van de WUR die al 

geruime tijd met het koolstofmodel RothC werken, wordt er uitgegaan van een half uur 

arbeidstijd per bedrijf voor de modelcalculatie, en een kwartier per bedrijf voor de jaarlijkse 

verificatie en controle via de groenmonitor. In totaal bedragen deze kosten bijna €44.000. 

  

Opzet en begeleiding project 

Op projectniveau liggen er nog een flink aantal taken gerelateerd aan zaken zoals de 

opzet, communicatie, begeleiding, en de logistieke en juridische kanten van het project. De 

grootste kostenpost hierbij is het opstellen van een projectplan en het sluiten van 

overeenkomsten met de melkveehouders. Dit is gebaseerd op de ervaring (van de partners 

die deze praktijktoets uitvoeren) m.b.t. de tijdsduur van het uitwerken dergelijke 

projectplannen en de tijdsduur van andere soortgelijke pilots.   

 

De kosten van o.a. het opstellen van de overeenkomsten, juridische ondersteuning daarvan, 

de rapportage, en prijsstelling zijn geschat op basis van de kosten binnen project windpark 

Krammer en Valuta voor Veen, wat soortgelijke koolstof projecten zijn. De werving van 

deelnemers is gebudgetteerd op basis van de resultaten van de focusgroep boeren, waarbij 

er al interesse is uitgesproken door verschillende boeren. De werving van stakeholders is 

dubbel zo hoog geschat. Hierbij wordt uitgegaan van de observaties van Stichting Nationale 

Koolstofmarkt dat er een relatief grote vraag is naar lokale koolstofprojecten onder MKB’ers 

en het bedrijfsleven, maar ook – uit ervaring van Krammer en Valuta voor Veen - dat het 

koppelen van deze bedrijven en een project relatief tijdrovend kan uitpakken. 

  

Voor het begin van het project zal er een handleiding voor boeren opgesteld worden. Dit 

bestaat uit het samenvatten van de methode, waarbij vooral de praktijkwerking in acht 

wordt genomen, en een uitwerking van de te zetten stappen voor deelnemers. Hier is 32 uur 

voor begroot. Ook is er 2 uur per veehouder per jaar begroot ter begeleiding. De 

verwachting is dat dit het jaar voorafgaand aan het project hoger is, waar er tegen het eind 

van het project lagere kosten verwacht zijn. Als laatste zijn er een aantal kleine kostenposten 

(€1000) begroot voor de verdeling van de uitbetaling, communicatiekosten, en reiskosten. In 

totaal worden deze kosten ingeschat op ruim €115.000. 
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Vergoeding kosten ondernemer 

Voor de individuele boer zijn er overkoepelende (tijds)kosten beraamd voor kennisvergaring, 

het opstellen van een bedrijfsplan, aanlevering van de gegevens voor rapportage en 

kennisdeling. De kosten die de boer maakt om aan de methodiek te voldoen (opstartkosten, 

inrichtingskosten, en aanpassingskosten t.o.v. huidige bedrijfsvoering) zijn hierbij vermeld, 

maar niet meegenomen in de volledige begroting, gezien deze kosten sterk afhankelijk 

zullen zijn per veehouder. Vanuit onze focusgroep blijkt dat dit voor sommige deelnemers 

vrijwel geen extra kosten zouden opleveren, waar dit van anderen een significante 

investering zou vereisen. Hiervoor is gerekend met een bedrag van €20.000 op projectniveau. 

In totaal bedragen deze kosten samen ruim €190.000. 

  

4.1. Doorrekening 

Op basis van het areaal van de agrarische ondernemers uit de focusgroep is een 

gemiddelde van 32.08 ha aan blijvend grasland per bedrijf gevonden. In de focusgroep 

legde men gemiddeld 1,5 ton CO2 per ha vast, waardoor men een totaal van ~48.12 ton 

CO2 per jaar per bedrijf vastlegt. Op basis van een project met 25 deelnemers, en een 

looptijd van 10 jaar, wordt er in totaal ~12,030 ton CO2 vastgelegd op projectbasis.  
 

Hieronder een overzicht van de respectievelijke projectomvang en de overhead per 

certificaat die de deelnemer overhoudt, van de 3 scenario’s. Met een prijs van €75 komt de 

overhead uit op 22%. De vrijwillige projecten van de ZLTO hebben een vergelijkbare 

overhead. 

 

Prijs CO2-certificaat €30 €75 €125 

SNK-projectomvang 

€ 

€421,000 €901,710 €1,503,000 

Overhead in % van 

projectomvang 

 

47 22 13 

 

De WUR heeft de meerkosten voor blijvend grasland maatregelen voor verschillende 

bedrijfstypen melkveebedrijven berekend. De meerkosten in hun model voor een extensief 

bedrijf (ca 2 gve/ha) bedragen € 54 per hectare. Voor een intensief bedrijf (ca 3 gve/ha) 

bedragen die kosten € 199. Dit betreft de gemiddelde kosten van een melkveebedrijf op 

zand- en kleigrond voor het realiseren van een groter areaal blijvend grasland en minder 

mais in het bouwplan. Op basis van de doorrekening zouden een CO2-credit prijs van €75 

dan wel €125 hiermee de kosten dekken van een extensief bedrijf.  

 

  

Prijs CO2 -certificaat €30 €75 €125 

Netto prijs  

per ton CO2 (in €) 

€19 €59 €109 

Netto prijs  

(in €/ per ha) 

€28,5  €88,5 €164,5 

Meerkosten  

Extensief- intensief 

bedrijf (in €/ per ha) 

 

€54 - €199 
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In bovenstaand figuur (op basis van het scenario van €75 per ton CO2) is duidelijk te zien dat 

de opgetelde baten hoger zijn dan de opgetelde kosten. In het jaar voor de start van het 

project zijn er hoge opstartkosten en 50% van de baten worden uitgekeerd na 10 jaar bij de 

eindmeting. Voor de agrarisch ondernemer vraagt dit voorinvesteringen gecombineerd met 

veel onzekerheden in de uitvoering waaronder de koolstofprijs en de samenwerking.   

 

Dit maakt de kans dat er “vanzelf” projecten worden opgestart door een groep agrarisch 

ondernemers klein, ook al zijn de baten op project niveau (groep samenwerkende boeren) 

hoger dan de kosten, en ook al zijn de baten voor de individuele extensieve boer hoger dan 

de meerkosten voor blijvend grasland (bij een scenario vanaf €75).  
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€ 200.000 

€ 300.000 
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5. Aanbeveling 
Investeer in het opstarten van meerdere pilot projecten met als doel doorontwikkeling tot 

volwaardige rendabele aanpak en aanvullend verdienmodel voor grote groepen agrarisch 

ondernemers. 

 

✓ De markt van Nederlandse certificaten is klein maar groeit, agrarisch ondernemers 

zijn geïnteresseerd, en projecten kunnen financieel uit!  

✓ Projecten komen er niet vanzelf vanwege de hoge opstartkosten voor aanvang van 

het project en grote onzekerheid bij de uitvoering (nieuw innovatief project) 

✓ Er kan een beweging geïnitieerd worden waar meer ondernemers aan kunnen 

deelnemen, risico’s en kosten worden beperkt 

✓ CO2-vastlegging biedt een (nu nog klein) onderdeel in stapeling van beloning van 

extensieve veehouders 

✓ Het is wel een bouwsteen waarin het bedrijfsleven, als koper van certificaten, 

optreedt als financier waarmee extra private financiering wordt aangetrokken.  

✓ De investering initieert een beweging waar meer ondernemers aan kunnen 

deelnemen, en de risico’s en kosten worden beperkt.  

✓ Deze investering geeft een regionale (economische) impuls die bij draagt aan 

schoner water een klimaatbestendig gebied, vitale bodem en meer biodiversiteit. 
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Bijlagen :  
Bijlage 1: Voorwaarden voor agrariërs voor deelname aan Methodiek Blijvend Grasland 

• Minimaal 50% van het totaal areaal grond van een deelnemer (agrariër) moet 

blijvend grasland zijn om afwenteling naar andere percelen te voorkomen. De 

overige gronden kunnen in rotatie als gras- en bouwland worden gebruikt.  

• Het grasland wat meedoet in het project mag binnen 10 jaar vanaf de start van het 

project niet gescheurd worden. Ook in het kalenderjaar voorafgaand aan het eerste 

projectjaar mag het grasland dat meedoet in het project en het jaar daarvoor 

blijvend grasland was (volgens de definitie van RVO), niet zijn gescheurd. Verder 

geldt een ploegverbod en ook andere bewerkingen en handelingen die de grasmat 

vernietigen zijn niet toegestaan, zoals frezen, spitten en doodspuiten. Lichte 

grondbewerking in verband met doorzaaien is wel toegestaan. Het 

methodedocument gaat dus verder dan de definitie die RVO voor blijvend grasland 

hanteert en sluit hierbij aan bij de eisen voor Natura 2000 gebieden. 

• Aan grasland wordt de eis gesteld dat dit voor minimaal 50% uit grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen moet bestaan. Pitrus, riet en heide worden niet gezien 

als kruidachtig voedergewas. 

• Deelnemer moet de intentie hebben om ook na 10 jaar de maatregelen te 

continueren. Deelnemer tekent hiervoor een intentieverklaring bij aanvang. 

• Deelnemer moet kunnen aantonen dat hij/zij gedurende minimaal de projectduur 

van 10 jaar controle heeft over de grond (aan te tonen d.m.v. eigendomsbewijs, 

pachtcontract etc.). 
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Bijlage 2: Punten samenwerkingsovereenkomst deelnemers 

 

Binnen de groep deelnemers aan een project moeten diverse afspraken gemaakt worden. 

Het is raadzaam deze afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Hierbij 

kan aan de volgende punten gedacht worden:  

  

• Taken en verantwoordelijkheden van de deelnemer:  

o De individuele bijdrage van de deelnemer aan de groep: hoeveel percelen 

worden ingebracht? Wat zijn de benodigde gegevens van deze percelen? 

Hoeveel hiervan is blijvend grasland; hoe zit het met eigendom etc etc. Zie de 

voorwaarden in de Methode Blijvend Grasland.  

o Uitkering van de koolstofcertificaten: hoe en wanneer worden deze 

uitgekeerd? Gelijkelijk over alle deelnemers verdeeld, naar rato van 

ingebrachte hectares? Of naar rato van vastgelegde koolstof?   

 

• Bijzondere omstandigheden:  

o Wat te doen als een deelnemer op één of meerdere percelen niet voldoet 

aan de voorwaarden?  

o Overmacht:..  

 

• Kosten en betalingen:   

o Welke kosten hangen samen met het ontwikkelen en uitvoeren van het 

project en hoe worden die gefinancierd? Moeten de deelnemende boeren 

kosten voorfinancieren? Bijvoorbeeld de kosten van de nulmeting? De kosten 

van het aanmelden van het project bij SNK? Etc.   

o Hoe worden de deelnemers uitbetaald?  

 

• Hoe worden de koolstofcertificaten verkocht?   

o Worden er al voor de start van het project kopers gezocht en wordt het 

project dus vraaggericht ontwikkeld? Of wordt er eerst aanbod ontwikkeld 

wat vervolgens op de markt wordt gebracht?  

o Hoe worden overeenkomsten afgesloten tussen de groep en kopers 

van credits?  

o Wordt er gewerkt met een vaste prijs of met een flexibele prijs (afhankelijk van 

wat de kopers op dat moment willen betalen)?   
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Bijlage 3: Modelberekeningen Grasland scenario 1, 2 en 3  

 

Scenario 1: 

 

 

 



   

 

24 

 

 

Scenario 2: 
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Scenario 3: 

 

 


