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Goedkeuring penvoerder / consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 
nemen graag kennis van evt. opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens 

het consortium de 
jaarrapportage  

X goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 

jaarrapportage: 

 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

Doel van dit programma is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke basis voor overheid en 
bedrijfsleven aan economische informatie (data en duiding daarvan) ten behoeve van tactische 
en strategische besluitvorming gericht op markt en samenleving. 
Het programma Economisch Informatievoorziening is opgebouwd uit een kern van drie 
projecten. Deze projecten zijn:  

1. Het Voedsel-Economisch Bericht. In de project worden de ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw inclusief de gehele productiekolom in cijfers gepresenteerd, beschreven en 

geanalyseerd.  
2. Input-Output analyse. In dit project wordt de opbouw en ontwikkeling van de 

toegevoegde waarde van het agrocomplex beschreven en geanalyseerd. 
3. Inkomen en Milieu. Dit project geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het 

inkomen in de land- en tuinbouw en de ontwikkelingen in de milieubelasting die 
agrarische productie en handel met zich meebrengt. 

 

 

 
Resultaten project 1: Voedsel-Economisch Bericht 2017 (VEB) 

Wat is er aan de hand? 
Het Ministerie van LNV heeft doorlopend behoefte aan informatie over ontwikkelingen in 
structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en maatschappelijke inbedding van 
de gehele agroketen. Het gaat om ‘need to know’ informatie ten behoeve van een belangrijk 
primair proces van het ministerie, namelijk de interactie met de Tweede Kamer. Daarnaast is de 
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economische informatie nodig voor de verantwoording van het LNV-beleid. De informatie dient 
duidelijk uitgelegd te worden en de betekenis ervan dient te worden toegelicht. 

 
Wat doet het project daaraan? 

Het doel is het Ministerie van LNV jaarlijks te voorzien van actuele economische informatie over 
en analyses van de productie en consumptie van voedsel, en deze te bundelen in het 
zogenaamde Voedsel-Economisch Bericht.  
 
Wat levert het project op? 
Het Voedsel-Economisch Bericht wordt samengesteld door middel van het verzamelen, 
beschrijven en analyseren van data uit diverse bronnen die Wageningen Economic Research ter 

beschikking staan, zoals statistieken van het CBS, Comtrade en het BedrijvenInformatieNet. 
Daarnaast worden analyses gemaakt van actuele thema’s op grond van publicaties van 
Wageningen Economic Research en andere onderzoeksinstellingen, nationaal en internationaal, 
zo nodig aangevuld met interviews. Per onderwerp worden de data grafisch gepresenteerd en 
voorzien van een beknopte toelichting. Het Voedsel-Economisch Bericht wordt gepubliceerd op 
agrimatie.nl als aparte publicatie. Zie: http://www.agrimatie.nl/Default.aspx?subpubID=2525. 

Binnen de publicatie wordt een 4-tal thema’s onderscheiden, met daarbinnen een groot aantal 
artikelen: 

• Internationaal; 
• Agrarische keten; 
• Primaire sector; 
• Consumptie. 

 

Wat is het effect hiervan? 
Het resultaat van dit project is een serie handzame en informatieve artikelen over het reilen en 
zeilen van de Nederlandse agroketen, waarbij de nadruk ligt op de primaire sector. Het effect is 
dat er informatie beschikbaar is, die gebruikt kan worden in het beleidsproces van het 
ministerie, bijvoorbeeld om de Tweede kamer te informeren. 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen/nieuwsberichten 

Inleidingen/ 

workshops/ 

   2 

 
 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Homepage Voedsel-Economisch Bericht op agrimatie.nl: 
http://www.agrimatie.nl/Default.aspx?subpubID=2525 
 

 
Resultaten project 2: Input-Output analyse 

Wat is er aan de hand? 
Er is vraag vanuit beleid (LNV) en provincies naar kwantitatief belang van het agrocomplex 
(primaire land- en tuinbouw en visserij en de daarmee verbonden verwerkende industrie van 
agrarische producten) voor de Nederlandse economie. Niet alleen wat betreft toegevoegde 

waarde, maar ook werkgelegenheid en uitstoot van broeikasgassen. 
 
Wat doet het project daaraan? 
Door middel van agrarische input-outputtabel die in dit project wordt samengesteld kan 

bovenstaande vraag voor diverse deelprojecten binnen het agrocomplex en het totale 
agrocomplex doorgerekend worden. Doorrekening gebeurt standaard voor Nederland, maar 

wordt ook steeds meer toegepast op provinciaal niveau. 
 
Wat levert het project op? 
Informatie over aandeel van het totale agrocomplex of een deelcomplex in de totale 
toegevoegde waarde of werkgelegenheid van Nederland of een provincie. Wordt gebruikt als 
input voor artikelen binnen het Voedsel-Economisch Bericht en ook binnen diverse uitgevoerde 
regionale studies, te weten: 3 noordelijke provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en de 

provincie Limburg. Zie bijlage voor titels en link naar de producten. 

http://www.agrimatie.nl/Default.aspx?subpubID=2525
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Wat is het effect hiervan? 

Kwantitatieve cijfers voor beleid gericht op vragen rond agrocomplex. 
 

 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen / 
nieuwberichten 

Inleidingen/ workshops 

 2 3  

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Dolman, Mark, Jakob Jager en Ruud van der Meer (2017). Barometer duurzame landbouw Zuid-
Holland. Nota 2017-052. Wageningen Economic Research. 
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/414177. 
 

Bert Smit et al., (2017). De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld. 

http://edepot.wur.nl/414084. 
 
Voedsel-Economisch Bericht – onderdeel macro-economie 
http://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=2525&themaID=2280&sectorID=3534 
 
Dashboard agro Noord-Holland – onderdeel macro-economie 

http://www.agrimatie.nl/PublicatieRegio.aspx?subpubID=2518&themaID=2280&sectorID=3534 
 
Dashboard agro Limburg – onderdeel macro-economie 
http://www.agrimatie.nl/PublicatieRegio.aspx?subpubID=7281&themaID=2280&sectorID=3534 
 

 
Resultaten project 3: Inkomen en Milieu 

Wat is er aan de hand? 
Het Ministerie van LNV heeft  WEcR gevraagd om gerichte economische informatie te verzamelen 
en te ontsluiten. Het gaat om ‘need to know’ informatie ten behoeve van een belangrijk primair 

proces van het ministerie, namelijk de interactie met de Tweede Kamer. Daarnaast is de 

economische informatie  en duurzaamheidsinformatie nodig voor de verantwoording van het 
LNV-beleid. De informatie dient duidelijk uitgelegd te worden en de betekenis ervan dient te 
worden toegelicht. 
 
Wat doet het project daaraan? 
Het verschaffen van adequate informatie over de inkomensontwikkeling in het lopende jaar 

(2017) en antwoord geven op de verplichte begrotingsindicatoren op terrein van milieu en 
dierenwelzijn. 
 
Wat levert het project op? 

1. Actueel economisch resultaat 2017: 
o Opstellen en presenteren via agrimatie.nl voor alle weergegeven land- en 

tuinbouwbedrijfstypen (18) en totaal land- en tuinbouw de inkomensraming met 
bijbehorende ontwikkelingen in opbrengsten, kosten, productieomstandigheden 

en prijzen. 
o Liquiditeitspositie melkvee-, akkerbouw-, varkens- en glastuinbouwbedrijven. 
o Macro-economie: sectorresultaten land- en tuinbouw in EU perspectief. 

 

2. Milieu- en dierenwelzijn-indicatoren: 
Binnen dit onderdeel van de digitale publicatie via agrimatie.nl wordt aandacht besteed aan een 
aantal verplichte begrotingsindicatoren en biedt vanwege de toegevoegde analyses de nodige 
beleidsinformatie voor interactie met de Tweede Kamer. 

o Energie in de land- en tuinbouw 
o Gewasbescherming en plantgezondheid 
o Mest en mineralen 
o Broeikasgassen 
o Ammoniak 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/414177
http://edepot.wur.nl/414084
http://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=2525&themaID=2280&sectorID=3534
http://www.agrimatie.nl/PublicatieRegio.aspx?subpubID=2518&themaID=2280&sectorID=3534
http://www.agrimatie.nl/PublicatieRegio.aspx?subpubID=7281&themaID=2280&sectorID=3534


o Fijnstof 
o Dierenwelzijn en diergezondheid 

o Milieudruk land- en tuinbouw 
 Zie op agrimatie.nl: http://www.agrimatie.nl/Default.aspx?subpubID=2291 

• Persconferentie gehouden op 18 december 2017. Goede opkomst vanuit 
(vakblad)journalisten. Geresulteerd in groot artikel in o.a. Trouw en voorpagina van de 
Leeuwarder Courant. 

• Persbericht ook goed door de media opgepakt met landelijke aandacht voor bijzondere 
situatie in de pluimveesector vanwege de fipronilaffaire (NOS journaals – Peter van 
Horne) en goede jaar voor de melkveehouders (RTL nieuws). 
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Economic-

Research/show-wecr/Gemiddelde-boer-ontvangt-voor-het-eerst-marktconform-
inkomen.htm 

• Via social media vanuit Wageningen UR centraal met aantal korte interviews met 
projectleider Harold van der Meulen de media opgezocht. 

• Op maandagochtend 18 december hebben we de uitkomsten actuele situatie 2017  
gepresenteerd voor ca 15 beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV. 

 
Wat is het effect hiervan? 

 
Beschikbaarheid van kwantitatieve cijfers voor beleid gericht op: 

1. Economisch presteren van de land- en tuinbouw totaal en alle onderscheiden 18 
bedrijfstypen in de vorm van een inkomensraming 

2. Presteren van de primaire land- en tuinbouw op milieu en dierenwelzijn. 

 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 

producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen/nieuwsbericht
en 

Inleidingen/ 
workshops/ persconf. 

  tientallen 2 

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 

Zie op agrimatie.nl homepage: http://www.agrimatie.nl/Default.aspx?subpubID=2291 
 

Diverse nieuwsberichten op agrimatie.nl: 
http://www.agrimatie.nl/NieuwsDetail.aspx?subpubID=2291&itemid=7358 
http://www.agrimatie.nl/NieuwsDetail.aspx?subpubID=2291&itemid=7357 
http://www.agrimatie.nl/NieuwsDetail.aspx?subpubID=2291&itemid=7356 
(achter deze nieuwsberichten zitten een groot aantal artikelen op agrimatie met actuele informatie) 
 
Persbericht: https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Economic-

Research/show-wecr/Gemiddelde-boer-ontvangt-voor-het-eerst-marktconform-inkomen.htm 
 
 
Het project is zichtbaar op KennisOnline via de volgende link: 
https://www.wur.nl/nl/project/AF-16205a-MIP-EI.htm 
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