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Inhoudelijke samenvatting van het project 

Probleemomschrijving Om te komen tot een meer circulair voedselsysteem wordt gedacht 
aan het sluiten van voer-mestkringlopen. Voer-mestkringlopen 
kunnen onder meer gesloten worden op Europees of nationaal niveau. 
Binnen die geografische schalen zijn nog varianten denkbaar. Binnen 
de PPS Kringlooptoets 2.0 worden verschillende scenario’s van 
kringloopsluiting gedefinieerd en doorgerekend op technische 
effecten. De scenario’s kunnen ook aanzienlijke economische 
gevolgen hebben. Dit project is een aanvulling op de PPS 
Kringlooptoets 2.0 om meer inzicht te genereren in de economische 
effecten. Ook zal een beschouwing worden gegeven op mogelijke 
belemmeringen in regelgeving en de in te zetten beleidsinstrumenten.  
Met dit inzicht kunnen beter onderbouwde discussies worden gevoerd 
over de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende scenario’s 
van kringloopsluiting. Het project betreft een verkennende studie: de 
resultaten zullen vooral helpen om de richting van de economische 
effecten te duiden.  

Doelen van het project 
 
 
 
 

De doelen van dit project zijn inzicht te geven in de 
sociaaleconomische gevolgen van het sluiten van voer-mest 
kringlopen op verschillende geografische schaalniveaus. De gevolgen 
betreffen: productievolume en productiewaarde van het Nederlandse 
agrocomplex; verplaatsing van de productie naar gebieden buiten 
Nederland; werkgelegenheid in Nederlandse agrosectoren; structuur 
van de primaire sectoren in Nederland; inkomenspositie van primaire 
ondernemers in verschillende sectoren; concurrentiekracht van NL 
agrosectoren onderling en ten opzichte van concurrerende landen. De 
studie beoogt daarnaast inzicht te bieden in de mogelijke 
sturingsinstrumenten (zowel voor overheden als bedrijfsleven) 
waarmee het sluiten van voer-mestkringlopen op verschillende 
schaalniveaus kan worden bevorderd en eventuele belemmeringen in 
huidige regelgeving voor het sluiten van voer-mestkringlopen 
weggenomen kunnen worden. 

 
 



Resultaten 

Beoogde resultaten 
2019 
 
 

 
Doelstelling voor 2019 was de basis te leggen voor de economische 
doorrekening van verschillende scenario’s.       

Behaalde resultaten 
2019 

In 2019 is nauw samengewerkt met de Kringlooptoets 2.0 in de 
definitie en effectbepaling van de verschillende scenario’s. De 
resultaten zijn het vertrekpunt voor de verdere economische analyse. 
 

Beoogde resultaten 
2020 

 
Openbaar eindrapport dat inzicht geeft in de economische effecten 
van het sluiten van voer-mestkringlopen op verschillende 
schaalniveaus en in enkele varianten.  
 
 

 
 

Opgeleverde producten in 2019 (geef de titels en/of omschrijvingen van de producten / 
deliverables of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites) 

 
In 2019 is bijgedragen aan de definitie en effecten van de scenario’s van de Kringlooptoets 2.0. 
Deze scenario’s vormen de basis voor de doorrekening van de economische effecten en van de  
beschouwing van de beleidsopties. In 2019 is nog geen openbaar product opgeleverd.    
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