
Monitoring PPL  
Op verzoek van en in opdracht van de stuurgroep hebben programmaleiding en Prof. Dr. Marko Hekkert 
(Universiteit van Utrecht) een analyse uitgevoerd naar PPL als Innovatiesysteem. Monitoring is een 
belangrijk onderdeel van het programma, hiermee wordt namelijk duidelijk wat de effecten zijn van de 
vele projecten binnen het innovatieprogramma PPL in de sector, wat de knelpunten zijn en wat het 
oplevert, zowel direct als indirect. 
 
In de herfst van 2010 is voor PPL een quick scan opgesteld over het Technologisch Innovatie Systeem (TIS) 
Precisielandbouw in Nederland. De conclusies daaruit waren:  
• De ontwikkeling is te afhankelijk van een klein aantal fanatieke boeren en een industriële sector  
• Het ontbreekt aan samenwerking en standaardisering om te komen tot plug and play producten 
• Tevens ontbreekt het aan fundamentele kennis, middelen en sturing op gemeenschappelijke concepten.  
 
Het innovatiesysteem heeft baat bij een partij die sturing op zich neemt. Er is een kennismotor: de functies 
‘kennisontwikkeling’, ‘richting geven’ en ‘vrijmaken van middelen’ versterken elkaar enigszins. Het is vooral het 
enthousiasme van een aantal agrariërs, industriële partijen en de coördinatie van PPL dat de ontwikkeling op 
gang houdt.  Wat nodig is een motor: individuele ondernemers brengen het gehele technologisch veld (en niet 
alleen hun eigen stukje technologie) verder, om daar ook zelf beter van te worden.  
Dit vraagt om afstemming, collectieve actie en geld voor kennislacunes en ontwikkelingstrajecten. 
De Stuurgroep PPL onderschreef deze conclusies uit de Quick Scan van harte, en vroeg een diepgaandere 
innovatiesysteem analyse op een strategisch onderdeel in PPL. In het onderzoek is vooral gekeken naar de 
taakkaarten. Taakkaarten zijn een onderdeel van het grotere innovatiesysteem rond precisielandbouw.  

De belangrijkste conclusies: 

De uitdaging zit in het leveren van een product met grote toegevoegde waarde voor agrariërs. Er mankeert nog 
veel aan het innovatiesysteem rond taakkaarten. De meest problematische modules zijn kaarten, standaard 
uitwisseling en BMS en rekenregels.  
 
 
 
• Satellietdata moeten gekoppeld worden aan andere data (bv sensor data en grondmonsters). Al deze 
data moeten dan wel beter dan nu het geval is beschikbaar komen voor verschillende partijen. Voor het 
koppelen ligt een taak voor BMS producenten. De uitwisseling van kennis en data tussen BMS ondernemers en 
andere ondernemers die data kunnen aanleveren functioneert momenteel echter slecht.   
Voorwaarde hierbij is, dat de componenten naadloos op elkaar aansluiten. Dat kan met webservices, daarom 
zijn ze een mondiale standaard in een aantal industrieën. Ze werken goed mits er voldoende 
internetbandbreedte aanwezig is. Onvoldoende bandbreedte zou door platforms (met plugins) met databuffering 
kunnen worden opgevangen, mits deze niet weer leiden tot concurrentie op pakketniveau, omdat ze de unieke 
toegang van de boer claimen te zijn. Niet zozeer de kennis van het toepassen van webservices is het probleem, 
wel het gebrek aan standaarden met betrekking tbt dataopslag.  
• Bij BMS komen zo veel zaken bijeen, dat dit niet door één leverancier te leveren is. Zeker op termijn is 
dit niet haalbaar, de praktijk wordt steeds complexer. Dit levert teleurstellingen op, de techniek wordt als 
onbetrouwbaar ervaren.  
BMS leveranciers zouden juist die componenten moeten leveren, waarin zij de meeste expertise hebben. 
Specialiseren op componenten levert tal van nieuwe kansen voor precisielandbouw en voor hen. Echter, de 
kleine Nederlandse markt voor taakkaarten en de lage prijs die ervoor gevraagd kan worden bemoeilijkt 
investeringen op dit terrein door BMS producenten.  
• Er zijn te weinig rekenregels beschikbaar. 
• Tracking & Tracing met precisielandbouw wordt nauwelijks gebruikt. Op zich is dit geen probleem voor 
goed functionerende taakkaarten (die zijn dan immers al uitgevoerd), maar mogelijk ligt hier wel een mogelijkheid 
om tot meer rekenregels te komen.   
 
De functies die de meeste aandacht vragen zijn: richting geven en middelen 



• Richting geven krijgt invulling, als beslissers denken in het belang van de hele keten; coöperaties die 
zich niet beperken tot hun bedrijfsvoering, overheden die verder denken dan het inwinnen van informatie en 
wettelijke taken. Via de techniek is richting geven goed ingevuld in de AEF. Verwacht wordt dat in de nabije 
toekomst het richting geven sterk autonoom verbetert aangezien de grote afnemers steeds meer belang gaan 
hechten aan het kunnen aantonen van duurzame bedrijfsvoering door de gehele keten, hiervoor zijn 
betrouwbare, gevalideerde data noodzakelijk. Hierdoor kan de roep om gedeelde datastandaarden sterk 
toenemen, dit komt ten goede aan taakkaarten. 
• Middelen zijn beperkt in de huidige Nederlandse markt. Investeringen in Precisielandbouw hebben 
rendement, dat moet een basis opleveren om meer middelen te genereren, in Nederland en internationaal. In 
Nederland zorgt succesvolle toepassing voor meer gebruikers en een hogere investering per gebruiker. Ondanks 
de voordelen van taakkaarten voor agrariërs en afnemers is een gehoorde verwachting uit de BMS bedrijven dat 
er vrij weinig voor betaald gaat worden, dit bemoeilijkt investeringen door deze bedrijven. Dit geldt dan met name 
voor nationaal georienteerde BMS bedrijven. Internationaal zullen we flink in het netwerk moeten investeren, 
waarbij we het voordeel hebben dat we goede wisselwerking hebben met Duitsland en internationaal bekend 
staan als voorloper in de agrarische sector. 
 
Om tot een samenhangende aanpak van de knelpunten bij webservices, BMS en rekenregels te komen, moet 
een aantal vragen verder uitgediept worden: 
1. Het verdienmodel, dus concurrentie, op all-in-one softwarepakketten is begrijpelijk in de huidige 
marktsituatie, maar werkt belemmerend op innovatie. PPL kan specialisatie op software-componenten 
bevorderen door opdracht te geven voor een aantal –via webservice gekoppelde- componenten. Deze hoeven 
niet alleen betrekking te hebben op taakkaarten; ook een goede overdracht van locatiedata is een knelpunt wat 
in deze componenten moet worden aangepakt. 
2. Tegelijk zouden meer aanbieders brondata open benaderbaar (dus met webservices etc) beschikbaar 
moeten stellen , dit geeft een boost in de verdere ontwikkeling van standaard datatoegang. Door gerichte 
informatie voor opdrachtgevers zou over de aanpak meer zichtbaar gemaakt moeten worden, opdat beslissers 
sturen op de juiste infrastructuur.  
3. Voorzieningen standaard uitwisseling worden in de hiervoor genoemde cases ontwikkeld. Nagegaan 
dient te worden, waar ontbrekende functies zitten en wie deze het beste invult. Bijvoorbeeld: 
• platforms (met plugins) met databuffering kunnen worden opgevangen, mits deze niet weer leiden tot 
concurrentie op pakketniveau, omdat ze de unieke toegang van de boer claimen  
• afrekenmodules in webservice-omgeving (waar je geen IDeal scherm kunt invullen) 
• telefoonboek (UDDI) met geregistreerde toepassingen 
4. Beperkte beschikbaarheid van rekenregels is een probleem, alleen over de oplossing ervan zijn 
verschillende meningen. Daarom is een kosten- en risicoanalyse nodig over: 
• termijn en mate waarin veldproeven kunnen worden vervangen/aangevuld met analyses (data-mining) 
op ‘as done’ en tracking&tracing/keteninformatie.  
• inzetbaarheid van rekenregels uit ervaringskennis (tijdelijk) voor extra toepassingen.  
• dus: waar blijven onderzoeken met veldproeven nodig. 
Wanneer hierin een keuze gemaakt is, kan met meer overtuiging de verantwoordelijkheid worden verdeeld en de 
financieringsbehoefte worden onderbouwd. 
5. Er is momenteel een kleine groep agrariërs bereid te experimenten met taakkaarten. Voor verdere 
diffusie is het nodig om een aantal goed werkende taakkaarten uit te rollen naar een volgende groep. De meest 
voor de hand liggende groep zijn die agrariërs die gebruik maken van moderne tractoren en strooiapparatuur die 
het meest makkelijk de taakkaarten kunnen adopteren en hier direct het meeste voordeel uit kunnen halen.  
In de opdrachten voor vervolg dient geborgd te worden, dat deze discussiepunten worden opgelost. 

Vertaling naar 3e tranche PPL 
Het is een cruciaal onderdeel van de 3e tranche in PPL om te komen tot goed draaiende voorbeeld taakkaarten. 
Daarvoor is tegelijk een pragmatische en structurele aanpak nodig:  
Pragmatisch:  

- er moeten medio 2012 goede voorbeelden zijn van een taakkaart,  
- die bij een aantal initiatiefnemers en machines goed werkt,  
- gebruik maakt van de bestaande standaarden,  



- en die gebaseerd is op een aantal satelliet- en andere basisgegevens. 
 
In de ontwikkelverzoeken staat een verdere uitwerking van de doelen en op te leveren resultaten. 
Op basis van voorgaande innovatiesysteem analyse en de visie die door de stuurgroep is vastgesteld, worden 
een aantal BO-ontwikkelverzoeken in de stuurgroep PPL ingebracht: 
a) ICT faciliteit; Infrastructuur voor standaarduitwisseling data en programma’s; 
b) Software componenten en test op nieuw verdienmodel;  
c) Voorbeeld en evaluatie aanpak rekenregels;  
d) PPL: Voorbeeld taakkaart – betrouwbare uitstraling naar vervolgpopulatie;  
e) Machinelokalisatie; (met name bedoeld voor precisiehandelingen zoals schoffelen) 
f) Richting gevende structuur doorontwikkelen 


