
CONTRACTEN VOOR MILIEUGOEDEREN



WAAROM AGRO-MILIEUCONTRACTEN?

Een verhoogde vraag naar milieukwaliteit legt druk 
op de Europese landbouwsector. Hoewel agrarische 
winstgevendheid op de korte termijn meer in evenwicht 
is gebracht met lange termijn duurzaamheid, blijft het 
behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen prioritair 
op de Europese beleidsagenda. Als gevolg, introduceert 
het EU en nationaal beleid zowel verplichte als vrijwillige 
instrumenten om de doelstellingen te behalen.

Flexibele agro-milieucontracten worden reeds toegepast 
in verschillende EU landen. Echter, veel van de bestaande 
initiatieven zijn duur en/of niet effectief, hebben een 
onevenwichtige spreiding van de gevolgen, verhogen de 
risico’s voor agrariërs of zijn te bureaucratisch.

Het is daarom van essentieel belang dat nieuwe 
contractuele mechanismen ontwikkeld en empirisch 
getest worden. Belanghebbenden vanuit zowel de 
agrarische sector als de milieuhoek zijn gebaat bij een 
beter inzicht in hoe en onder welke omstandigheden 
verschillende contractuele mechanismen tot significante 
resultaten kunnen leiden.

EFFECT is een 
onderzoeksproject 
gefinancierd door EU 
Horizon 2020 met als 
doel het ontwikkelen van 
innovatieve contractuele 
mechanismen voor 
agrarisch natuurbeheer 
en de provisie van 
milieugoederen.
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DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT ZIJN:

• Gezamenlijk met agrariërs en belanghebbenden 
contractuele mechanismen ontwikkelen;

• Contractuele mechanismen testen in de 
verschillende innovatiecases in Europa;

• Bijdragen tot het afstemmen van private voordelen 
van agrariërs en publieke doelstellingen op vlak van 
klimaat en milieugoederen;

• Rekening houden met sociale en gedragsmatige 
aspecten van besluitvorming door agrariërs bij de 
ontwikkeling van nieuwe contractuele mechanismen;

• Samenwerking verbeteren tussen verschillende 
academische onderzoeksdomeinen: 
natuurwetenschappen, agronomie, recht, economie, 
politieke wetenschappen;

• Opzetten van een internationaal consortium 
dat voordeel kan halen uit internationale en 
interdisciplinaire samenwerking;

• Nieuwe inzichten verschaffen aan beleidsmakers en 
belanghebbenden over effectieve contracten voor 
agrarisch natuurbeheer.

EFFECT IN CIJFERS

Innovatiecases in Europa om 
contractuele mechanismen 
te testen

Partners uit de academische, 
publieke en private sector 
die een breed kennisgebied 
omvatten

Werkpakketten waarin 
zowel onderzoekers als 
praktijkdeskundigen 
betrokken zijn

Projectmaanden, met de 
start in mei 2019 en het einde 
in april 2023



Zie de website voor geplande evenementen en updates over het onderzoek: project-effect.eu

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoek en innovatie programma van de Europese Unie, 
contract N°817903.
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