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 Wat is MaxiMi?

 Achtergrond

 Systeembeschrijving

 Systeeminnovatie

o private en publieke partijen

o mestbeleid

o tijdspad, kosten en opbrengsten

 Discussie
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Deze presentatie…
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 Innovatie in mestbeleid

 In samenwerking publieke en private partijen

 Resultaatgestuurd, met focus op water- en bodemkwaliteit

 Maatwerk in mestbeleid gebaseerd op data en sensoren

 Verbetering via zelflerende machine learning modellen

 Gebiedsgerichte zelfsturing en innovatie

 Geschikt voor borging, inbedding ketenpartijen
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MaxiMi, de samenvatting
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 Ontwikkelingen in markt

o complexiteit mestmarkt en fraude

o noodzaak KRW-doelen en handelingsperspectief

o roep om maatwerk, metingen en borging

o sterke groei sensoren agri-sector

o groeiende interactie waterbeheerder en boer

o heel veel ‘onbenutte’ data (2 werkvelden)

 Farmhack 2017

o georganiseerd door EZ

o slim gebruik maken van data en technologie

o versimpeling mestbeleid en kwaliteitsborging

o verbetering waterkwaliteit

 Eerste prijs…
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De achtergrond
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 Data verzameling

 ICT processing

 Adaptieve modellen

 Controle KRW-doelen & ontwikkeling 

feedback mechanismes en apps

 Aanpassing management

 Gebiedsafspraken
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Wat is MaxiMi?
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 Drie stuurknoppen:

o bron: productie en aanvoer

o pad: verhogen van efficiëntie

o receptor: eigenschappen watersysteem

 Huidig mestbeleid

o controle mestproductie en gift

o op bedrijfsniveau

o generiek, differentiatie bodem en gewas

 Probleem

o doelen waterkwaliteit (worden) niet gehaald

o regeldruk, kosten handhaving

o milieuprestaties niet beloond
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Mest en waterkwaliteit
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Welke data is er in Nederland beschikbaar?

Rvo, boerennatuur, VLB, Eurofins, WecR, WenR, CBS, NMI, waterschappen, provincies, Agrifirm, Soil Cares, KNMI
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 Weer

 Bodemtemperatuur en vocht

 (Grond)waterpeilen en kwaliteit

 Bodem- en mestanalyses

 Opbrengstmetingen

 Gewasontwikkeling

8

Welke sensor data is (komt) beschikbaar
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 Data en sensoren slim inzetten om resultaatgericht te sturen mestbeleid?

o koppeling data publieke en private partijen

o integratie data werkveld landbouw, bodem en water

o bijdrage van elk perceel kwantificeren

o inbedden binnen gebiedsgerichte aanpak

o koppeling boer, waterbeheerder, ketenpartijen, adviseurs en overheid
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Het idee van MaxiMi
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Illustratie voor waterschap AGV

Waterkwaliteit & 
nutriënten (KRW)

Bodem & bemesting 
& landgebruik

Handelings-
perspectief

Machine learning
modellen
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 Machine learning modellen

o zelflerend op basis van data

o bijdrage percelen aan waterkwaliteit

o effect van operationeel management

o effect van strategisch management

o anomalie-detectie

 Inzet voor

o borging waterkwaliteit KRW

o kwantificering bijdrage boer aan 
maatschappij

o sturend voor realisatie 
gebiedsdoelen

o adviesdiensten agr-sector
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Slim gebruik maken van deze data
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 Transitie op meerdere fronten

o sociaal: andere spelregels

o technologisch: sensoren en ICT-infra

o ecologisch: benutten natuurlijke potentie

o economisch: inbedding binnen keten

 Beleidsmatig is er ruimte

o simpel, robuust mestbeleid

o maatwerk 6e Actieprogramma

o equivalentie versus gebiedsarrangement

o rol collectieven binnen ANLB

 Ambitie hoog: mogelijk in 2030?
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Systeeminnovatie/ transitie nodig

Positieve reacties van o.a.
• LTO, ZLTO, Boerennatuur
• EZ/ LNV
• WUR, WenR, WLR, NMI
• Waterschappen AGV, HDSR, Aa en Maas, 

Friesland, Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s
• WLM, Vitens, Brabant Water
• Private partijen: AppsForAgri, Soil Cares, 

Eijkelkamp, Dronewerkers, KPN, Eurofins, 
Delphy, PPP-Agro, Schuttelaars & Partners

• …
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Uitrol transitie
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 Kosten mestbeleid

 ca. 30 mln. per jaar voor 

handhaving
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Kosten en baten (jaarlijks, indicatief)
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 Juridische aspecten mestbeleid, nationaal en Europees

 Privacy wetgeving rond datagebruik

 Vrijwillige versus verplichte deelname (en consequenties)

 Aansturing en kwaliteitsborging privaat vs. publiek

 Participatie ketenpartijen is markt-gedreven

 Steun sector als er netto geëxtensiveerd moet worden?

 Waterkwaliteit KRW is ecologisch gemotiveerd 

 Effecten optimaal beheer zijn voor fosfaat alleen op lange termijn meetbaar
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Risico’s en knelpunten
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 Regionale overheden, waterschappen en private partijen

o focus op techniek

o uitwerking MaxiMi concept EZ (in uitvoering)

o gebiedsanalyse waterschap AGV en Fryslân (in uitvoering)

o POP3-programma in Brabant (in aanvraag)

o KennisImpuls (in ontwikkeling)

 Proof of principle in pilotgebieden: actie voor LNV i.s.m. IenM?

o in kader van klimaat en waterkwaliteit

o westelijk veenweidegebied: rond thema’s bodemdaling en fosfaatbelasting

o zand- en lössgronden Zuid-Nederland: rond thema’s vitale bodem, nitraatuitspoeling, veehouderij

o kleigebieden Flevoland of Friesland: rond thema’s afspoeling, akkerbouw
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Hoe verder?
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Maxi – inspannen: samen kijken naar kansen voor beleid en ICT
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Jullie aan zet…

http://get.meetoo.io

id:     184-500-112
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1. Beleidsmaker

2. ICT programmeur

3. ICT analist

4. ICT architect

5. ICT strateeg

6. ICT ondersteuner

7. NIET denk ik, ben hier verdwaald
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Wat is je rol met ICT?
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 ROOD: WAAUW!! kan niet wachten om het morgen aan mijn baas te vertellen

 Oranje: Top idee zeg

 Geel: Leuk, veelbelovend

 Blauw: Wel aardig

 Grijs: Lauw, dat moet ik nog zien

 Gitzwart: Als de volgende workshop ook zo is ga ik naar huis
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Hoe enthousiast word je van MaxiMi concept?
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TRUE
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MaxiMi, dat gaat wat worden

FALSE
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 Heel direct, dit wordt mijn nieuwe taak

 Dit raakt mijn werk zeker

 Ik moet zoeken naar een relatie

 Ik zie geen enkel verband
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Relatie met mijn werk
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 Heel veel, en ik ga me er voor inspannen

 Vast veel, maar ik weet niet of ik die ruimte heb

 Weet ik niet

 Weet zeker van niks
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Wat kan ik doen om MaxiMi te faciliteren?
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 Welke kansen zie je voor MaxiMi (en waarom zou het slagen?)

 Welke knelpunten zie je?

 Wat kun jij doen voor MaxiMi en vernieuwing mestbeleid?
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Open vragen voor discussie


