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Geachte Voorzitter, 
 
In het Klimaatakkoord is afgesproken om in opdracht van de partijen van het 
Klimaatakkoord, onderdeel Landbouw en Landgebruik een scenariostudie uit te 
laten voeren, waarbij centraal staat wat de langetermijneffecten zijn van de wens 
de landbouw te verduurzamen in termen van klimaat, grondgebondenheid en het 
sluiten van kringlopen. 
 
Conform de afspraak in het Klimaatakkoord is de studie “van en voor” de partijen 
die betrokken zijn bij het realiseren van het Klimaatakkoord, onderdeel Landbouw 
en Landgebruik. 
 
In de aanbiedingsbrief stelt de voorzitter van de begeleidingscommissie, Pieter 
van Geel, dat de studie aan de hand van vier scenario’s laat zien wat de 
milieukundige, maatschappelijke, ecologische en economische consequenties zijn 
in 2050. De scenario’s zijn bepaald door twee dimensies: gangbare doelen versus 
strengere doelen (in termen van klimaat en natuur) en extensievere en meer 
natuurinclusieve maatregelen versus meer intensieve en hightech maatregelen om 
de landbouw te verduurzamen. Het gaat om scenario’s waarbij hypothetisch alle 
boeren in Nederland de gekozen richting volgen en bijbehorende maatregelen 
toepassen. Daarbij is de studie niet bedoeld om een keuze te maken uit een van 
de scenario’s, maar beoogt inzicht te bieden en aanknopingspunten te geven voor 
een onderbouwde discussie over de uitwerking van de afspraken in het 
Klimaatakkoord, onderdeel Landbouw en Landgebruik. Bij de reguliere evaluatie 
van het Klimaatakkoord kunnen inzichten gebaseerd op de studie te zijner tijd 
worden ingebracht. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Research. De studie 
komt via https://doi.org/10.18174/512111 voor iedereen beschikbaar en daarmee 
is dit onderdeel uit het Klimaatakkoord afgerond.  
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


