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Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’
Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan
minister Schouten over het nieuwe GLB. Daarop
hebben wij antwoord gekregen. Ook heeft de NAV
naar aanleiding van onze ‘noodklok’ van vorige
maand een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie voor LNV met het verzoek om een
gesprek aan te gaan over de akkerbouw. We waren
verheugd toen de commissie ons inderdaad uitnodigde voor een gesprek.

Brief van Ministerie van LNV
De antwoorden van het ministerie op onze brief met
vragen over het nieuwe GLB, zoals ook verwoord in
de oktober-editie van dit blad, waren eerlijk gezegd
nogal teleurstellend. Wij hebben wel de indruk dat
bij de maatschappelijke begeleidingsgroep van het
Nationaal Strategisch Plan van het GLB onze brief
effect heeft, maar het ministerie blijft vaag en komt
ons ook niet tegemoet wat betreft bijvoorbeeld gekoppelde steun voor eiwitgewassen. Men blijft erbij
dat deze in de ecoregeling kunnen meetellen, mits
biologisch geteeld. Dit terwijl er geen voorwaarde
van biologische bedrijfsvoering wordt opgelegd aan
pijler 2-geld voor veenweideproblemen en voor stikstofbufferzones. Binnenkort vindt er een gesprek
plaats tussen de NAV en het ministerie.

Gesprek met Tweede Kamercommissie voor LNV
Het gesprek met de Kamercommissie heeft digitaal
plaatsgevonden op 25 november. Uit de commissie
namen de landbouwvertegenwoordigers van VVD,
CDA, PvdA, SGP, CU en BBB deel aan het gesprek
en van de zijde van de NAV voorzitter Teun de Jong,
Sjoerd Heestermans en Aleid Dik. We begonnen
met een korte presentatie (zie www.nav.nl) waarin
wij vooral hebben benadrukt dat de stapeling van
beleidsvoornemens uitermate slecht dreigt uit te
pakken voor de inkomens van akkerbouwers en dat
daarmee de hele akkerbouw ook in gevaar komt.
Het gaat ons hierbij om de verschuiving van pijler
1 geld van het GLB naar vooral specifieke groepen
in pijler 2, naar het inkomenseffect van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) en naar de scenariostudie over klimaat. Wij hebben benadrukt dat de
NAV voorstander is van markt- en prijsbeleid, maar
dat wij ons, door het ontbreken daarvan, genoodzaakt zien de toeslagen te verdedigen en proberen
te behouden voor de akkerbouw.
Na de presentatie was er voor alle Kamerleden
gelegenheid om twee vragen te stellen. De Tweede Kamer heeft recent moties aangenomen om
stapsgewijs naar 30% overheveling van pijler 1 naar

pijler 2 te gaan in het nieuwe GLB. Wij hebben er
voor gepleit dat ook akkerbouwers beloond kunnen worden voor klimaat- en milieudoelen in pijler
2, zoals bijvoorbeeld door gekoppelde steun voor
eiwitgewassen. Nu wil de minister eiwitgewassen
alleen in de ecoregeling in pijler 1 opnemen en dan
alleen als er biologisch geteeld wordt. Het naar pijler
2 overgehevelde geld lijkt tot nu toe vooral naar
compensatie voor peilverhoging in veenweidegebieden en stikstofbufferzones rondom Natura2000
gebieden te gaan. Het was onze indruk dat men
zich tot nu toe niet goed had gerealiseerd dat dit
ook een onbewuste overheveling van álle grondgebonden boeren naar specifieke groepen betekent.
We hopen dan ook dat dit zo wordt gerepareerd dat
ook de akkerbouw mee kan delen in pijler 2-gelden.
Verder waren er vragen over markt- en prijsbeleid.
Wij hebben natuurlijk nogmaals gewezen op ons
standpunt dat landbouw buiten vrijhandelsverdragen dient te worden gehouden en dat ook door de
Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw en
in Farm2Fork wordt erkend dat de duurzaamheid
wordt belemmerd door deze verdragen. Concreet
hebben wij ervoor gepleit om dezelfde eisen te stellen aan de productie van importproducten als aan
Europese producten en ook binnen de EU een gelijk
speelveld te regelen.
Ook waren er vragen over gewasbescherming. We
hebben de Kamerleden gevraagd er op aan te dringen bij het ministerie om het Uitvoeringsprogramma
van LNV samen te voegen met het Actieplan van de
BO Akkerbouw. We hebben uitgelegd dat het essentieel is om de sector tijd te gunnen voor de verduurzaming en in de tussentijd een voldoende groot
middelenpakket te behouden.
Wat betreft het mestbeleid hebben wij ervoor gepleit
dat in het 7e AP de maatwerkaanpak van de sector
echt wordt opgenomen, dat er een neutrale overgang naar de nieuwe fosfaatindicator komt en onze
visie op het nieuwe mestbeleid gegeven.
Tenslotte hebben wij gesteld dat we geen voorstander zijn van het aanwijzen van bepaalde zones
specifiek voor akkerbouw, maar dat wij geloven
dat zolang de akkerbouwers niet onevenredig hard
worden geraakt in hun inkomen door stapeling van
beleidsvoornemens, er een goede toekomst is voor
de akkerbouw in Nederland. Daarbij hebben wij ervoor gepleit om meer uit te gaan van de positieve
intenties van boeren en ons te helpen belemmeringen op te heffen in plaats van steeds meer regels en
beperkingen op te leggen.
Al met al was het een kort maar effectief gesprek wat

ook nog meer interactie opleverde achteraf. Wij zijn
als NAV blij dat de Kamercommissie de tijd en aandacht voor ons had. Helaas kon door een technische
storing niet iedereen meekijken en hadden ook sommige Kamerleden problemen met de verbinding,
maar voor ons was het een goede gelegenheid onze
punten voor het voetlicht te brengen.

Vooruitgang geboekt
bij 7e AP
Er is weer het nodige gebeurd op het gebied van
het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP).
De NAV werkt in dit dossier nauw samen met
een breed consortium van o.a. LTO, NAJK, BO
Akkerbouw en ketenpartijen. We hebben gezamenlijk een maatwerkaanpak ontwikkeld als
alternatief voor de generieke plannen van het
ministerie, zoals vorige maand uitgelegd in dit
blad. We praten u bij over waar we nu staan.

Kamerbrieven
De minister heeft tweemaal een Kamerbrief gestuurd met diverse reacties en meer duidelijkheden,
de eerste naar aanleiding van aangenomen moties
in een debat op 11 november en de tweede op
26 november. Daarin geeft zij aan hoe zij met de
wijzigingsvoorstellen en het maatwerkplan van de
sector omgaat.
De belangrijkste wijziging is dat de verplichte rotatie rustgewassen alleen nog geldt voor zand- en
lössgronden. Klei wordt dus vrijgesteld, evenals
biologische teelt en langjarige teelten (denk aan
asperges e.d.). Verplichte inzaai van een vanggewas op 1 oktober zal een uitzondering kennen
voor wintergroenten, bloembollen die in het najaar
worden gepoot, suikerbieten en mogelijk ook zetmeelaardappelen. De Commissie Deskundigen
Meststoffen (CDM) zal daar advies over uitbrengen. De inzaaidatum voor vanggewassen na mais
blijft behouden, maar een ‘commissie van wijzen’
kijkt jaarlijks of 1 oktober haalbaar is. Wij dringen aan op een tijdig en niet last-minute besluit.
Vanaf 2023 wordt de inzaai van een vanggewas
op 100% van het areaal op zand- en lössgronden verplicht. Hiermee vervalt de aanloopperiode. Voor niet-mais gewassen en niet-winterteelten geldt dat inzaai van een vanggewas per
1 oktober gestimuleerd wordt.
lees verder op pagina 2
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Van de Voorzitter

Eindejaars-rally

Nu het oogst- en veldwerk zo’n beetje aan de kant
is kunnen we als akkerbouw de balans opmaken
van alweer een bijzonder jaar. Na een goede start
van het voorjaar sloeg het weer eind april om, waardoor het zaai- en pootseizoen
een verlenging kreeg tot aan
juni. Vervolgens hebben diverse landstreken te maken
gehad met wateroverlast. De
aanvankelijke opgetogenheid
van het onder de knie krijgen
van de coronapandemie is in
november wreed verstoord door een hernieuwde infectiegolf met beperkende maatregelen die ook onze
markten weer in onzekerheid brengen. Het blijft afwachten hoe het allemaal afloopt.
Al eerder is hier geschreven over de lawine aan overheidsplannen die over de agrosector wordt uitgestort. Voor het eind van het jaar moet er nog besluitvorming plaatsvinden over het Nationaal Strategisch

Plan voor de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023. Onze constatering: een onevenwichtige invulling, waarbij met
name de akkerbouw onevenredig wordt getroffen
door enerzijds hoge voorwaarden voor de bedrijfstoeslag en anderzijds een overheveling van middelen
naar andere landbouwsectoren. Middels een brandbrief hebben we extra druk op de ketel gezet; het ministerie zal daar nu op moeten bewegen.
Daarnaast loopt de invulling van het 7e Actieprogramma Nitraat, waarbij het wel leek of de minister expres
hoog heeft ingezet met generieke maatregelen om
van de sector extra toezeggingen gedaan te krijgen.
Zo’n handelswijze hoort wat de NAV betreft niet thuis
in het openbaar bestuur. Probleemstellingen moeten
eerst helder worden omschreven en dan moeten er
oplossingen voor worden gezocht. Tijdig overleg met
de betrokken stakeholders voorkomt ontzettend veel
gedoe en werk. Maar ook in dit dossier moet voor
het einde van dit jaar tot besluitvorming worden over-

gegaan, zodat regelingen vanaf 1 januari van kracht
kunnen worden.
Alsof deze problematieken nog niet genoeg zijn,
kwam er bij verrassing vanuit ‘Brussel’ ook nog een
voorgenomen aanscherping van het AM beleid. Ondanks dat aardappelmoeheid in geheel Europa in
een bepaalde mate voorkomt en dat de huidige regelgeving dermate voldeed dat er bij leveringen geen
of nauwelijks klachten zijn én dat uitroeiing van AM
niet mogelijk is, kwam de Europese Commissie toch
met het voorstel om het AM beleid te verzwaren van
‘beheersregime’ tot ‘uitroeiing’. De consequentie van
deze beleidswijziging per 1 januari aanstaande zou
een groot verlies aan teeltareaal inhouden... Als totale bedrijfskolom werken we ook hier in samen om
werkbare regelingen te behouden!
Ik wens u allen prettige feestdagen en een gezond
2022 toe!

Teun de Jong

vervolg van pagina 1

bemesters en nateelten een startgift te geven en
te voorkomen dat ruimte ‘gedumpt’ wordt op één
perceel. Het wordt dus nog belangrijker om bemestingsruimte en bemestingsplan beter op elkaar af te
stemmen in het bouwplan.

brede bufferstroken in het nieuwe GLB. Hierover
loopt het gesprek nog met de Europese Commissie.
Het aanwijzen van waar de teeltvrije zones het beste
effect hebben op de waterkwaliteit wordt later toevertrouwd aan een commissie van deskundigen.
Hiermee wordt dus beter gewaarborgd dat niet ieder
boerenslootje straks aan weerszijde 6 meter onbeteeld moet blijven.

Vooruitgang geboekt bij 7e AP
Bij latere inzaai zal de gebruiksnorm voor het volgende jaar gekort worden (gedifferentieerde gebruiksnorm). Bij inzaai na 1 november (of geen inzaai) geldt
de maximale korting. Het vanggewas dient tot minimaal 1 februari te blijven staan. Bij de vaststelling
van de definitieve kortingen zal een advies van de
CDM worden opgevraagd.
De verruiming van de uitrijdperiode voor vaste mest
op zand- en lössgrond met twee weken (van 1 september naar 15 september) wordt helaas niet doorgevoerd. Wel wordt de start van de uitrijdperiode voor
strorijke vaste mest vervroegd op zand- en lössgrond
met een maand zoals aangegeven in het ontwerp
7e AP. Deze maatregel wordt dus specifiek gericht
op strorijke vaste mest op deze grondsoorten.
Als compensatie voor bovenstaande maatregelen
- het effect wordt volgens de minister kleiner - wordt
de uitrijdperiode voor drijfmest verkort op bouwland. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk, denk
bijvoorbeeld aan graszaad of voor vroege teelten.
De najaarsbemesting (alles na 1 augustus) wordt
beperkt tot maximaal 60 kg N/ha uit dunne fractie
en drijfmest. Dit zou genoeg moeten zijn om groen-

Teeltvrije zones
In het definitieve 7e AP is opgenomen dat de huidige
oppervlaktewaterkwaliteit als criterium zal worden
meegenomen. Hiermee worden wateren waar de
waterkwaliteit al voldoet ontzien wat betreft bredere
teeltvrije zones. Aanvullend zal er een stimulans opgenomen worden voor kruidenrijk grasland, door als
criterium toe te voegen dat bij grasland een teeltvrije
zone van 1 meter i.p.v. 2 meter kan worden gehanteerd indien deze zone uit kruidenrijk grasland bestaat (behalve bij KRW-waterlichamen en ecologisch
kwetsbare waterlopen), uiteraard mits de waterkwaliteit voldoet. Verder wordt op de teeltvrije zone beweiding toegestaan. Hiermee worden met name
boeren ontzien die nu al actief bezig zijn met kruidenrijke teeltvrije zones vanuit het Agrarische Natuur- en
Landschapsbeheer. Afstemming met het GLB-traject
is nodig om de criteria voor de bredere teeltvrije zones uit het 7e AP in aanmerking te laten komen voor
een uitzondering op de conditionaliteit van 3 meter

Reactie NAV
Over de maatwerkaanpak die we als consortium
hebben uitgewerkt blijven we met het ministerie in
gesprek. Gekeken wordt of het in de loop van 2022
vastgesteld kan worden. De minister heeft aangegeven er positief tegenover te staan, mits het dezelfde
verbetering van de waterkwaliteit tot gevolg heeft.
Gezamenlijk met het consortium hebben we een
webinar georganiseerd. Gezien de grote opkomst
leeft het onderwerp onder de betrokkenen. U kunt
het webinar terugkijken via een link op onze website
www.nav.nl.
Al met al is de NAV gematigd optimistisch over waar
we nu staan. Een aantal pijnpunten zijn aangepast.
We gaan er van uit dat we in verdere gesprekken met
het ministerie onze maatwerkaanpak goed in het 7e
AP kunnen krijgen.

Kostprijs consumptieaardappelen explosief gestegen
De Werkgroep Consumptieaardappelen van de
NAV heeft de nieuwe kostprijs berekend voor
consumptieaardappelen op klei en op zand, voor
zowel afland levering als levering in april. Door
alle prijsstijgingen komen de kostprijzen veel ho-

Biodiversiteitsmonitor
De BO Akkerbouw heeft een eerste versie van een
nieuwe biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw
uitgebracht. Het doel van deze BMA is om een wetenschappelijk onderbouwd stuk gereedschap te
hebben waarmee akkerbouwers kunnen zien hoe
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ger uit. We komen nu voor de voorbeeldbedrijven
bij levering april op kostprijzen van 20,2 ct/kg op
zand en 23,7 ct/kg op klei, inclusief marge. In onze
berekening hebben we dan nog niet eens de kosten van beregening meegenomen of kosten voort-

vloeiend uit maatregelen in het 7e Actieprogramma
Nitraat. Wat de NAV betreft moet de contractprijs
minstens 5 cent omhoog. De hele berekening en
het persbericht staan op www.nav.nl.

ze de biodiversiteit kunnen verbeteren. Dit kan dan
als basis dienen voor betaling vanuit bijvoorbeeld
het GLB of door afnemers. Er zijn acht Kritische
Prestatie Indicatoren benoemd, gebaseerd op onderzoek van WUR: 1. Percentage rustgewassen in
vruchtwisseling; 2. Organische stofbalans; 3. Stikstofoverschot; 4. Milieubelasting gewasbescher-

mingsmiddelen; 5. Percentage bodembedekking;
6. Carbon footprint; 7. Natuur- en landschapsbeheer; 8. Gewasdiversiteit. De BMA is nu nog in de
testfase. Het is de bedoeling om er volgend jaar
met een aantal akkerbouwers mee te gaan werken.
Meer informatie op www.bo-akkerbouw.nl.

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid
aan het woord. Deze maand Pieter Klaas Westerhuis,
akkerbouwer in het uiterste noorden van Groningen.

Foto: Marianne Berkhoff

Pieter Klaas Westerhuis: ‘Overheidsbeleid versnelt schaalvergroting.’
Introductie
We spreken Pieter Klaas Westerhuis (56) op een
grauwe herfstdag tussen het sorteerwerk door. Hij
heeft een akkerbouwbedrijf in Usquert, gemeente Het Hogeland in Groningen, in maatschap met
zijn vrouw Karen Hansems en hun zoon Pieter (26).
Pieter is pas recent toegetreden tot de maatschap
nadat hij zijn opleiding aan de HAS in Dronten had
afgerond. Pieter Klaas en Karen hebben ook een
dochter die in Groningen studeert maar nog wel
thuis woont, mede vanwege de paarden die zij heeft.
Pieter Klaas zegt daarover: ‘Ik heb de komst van de
paarden lang tegengehouden, maar het is toch wel
leuk en het past ook wel echt bij een boerderij. We
hebben ook al een paar veulentjes gehad en volgend
jaar komt er weer een veulentje.’
Pieter Klaas en Pieter zijn de zesde en zevende generatie op de boerderij. De boerderij stamt uit 1823
en is gebouwd toen de Noordpolder werd bedijkt.
Het land loopt tot aan de dijk van de Waddenzee.
Het bedrijf is 180 ha en de belangrijkste teelt is pootaardappelen. Daarnaast telen ze graan, suikerbieten,
zaaiuien en wortelen. Er is één vaste medewerker en
als het erg druk is werkt de vader van Pieter Klaas
ook nog mee.
Pieter Klaas heeft agrarische economie gestudeerd
in Wageningen en na zijn afstuderen wist hij niet
precies wat hij wilde. Zijn vader zei ’kom eerst maar
een tijdje op het bedrijf’ en hij is daar nooit meer
weggegaan. Het vak heeft hij volledig van zijn vader
geleerd. Zijn beide ouders leven nog en wonen vlakbij. Pieter Klaas vertelt: ‘Ik heb de eerste 15 jaar de
maatschap samen met mijn vader gedaan. Dat ging
in zeer goede harmonie, hij gaf mij ook de ruimte om
me te ontwikkelen en stond overal voor open. Als je
net van de universiteit komt denk je dat je alles weet,
maar ik kwam er al snel achter dat ik alles nog moest
leren. Ik voer nu gesprekken met mijn zoon over de
invulling en kijk vaak terug hoe mijn vader dat met
mij deed.’ Zelf is Pieter Klaas nog niet aan het afbouwen, hij wil nog verder vernieuwen en gaat zoals
hij zegt ‘nog elke dag met veel plezier aan het werk.’
Het bedrijf loopt goed en is ook toekomstbestendig,
zeker nu er een opvolger in de maatschap zit.

Regionale zaken
In de regio waar Pieter Klaas zit, de noordelijke
kleischil, speelt van alles. Ten eerste is daar de Wad-

denagenda. Pieter Klaas neemt deel aan het maandelijkse overleg met de achterban over het Uitvoeringsprogramma Waddenagenda dat in de maak is.
Daarnaast is hij actief in de werkgroep Verkenning
Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ). Er was/is sprake
van een aanlandingskabel van een windpark in de
Noordzee die dwars door Schiermonnikoog en agrarisch land naar de Eemshaven moet komen. Door
gezamenlijke protesten van natuur- en landbouworganisaties is er nu een opdracht aan het Ministerie
van EZK om nogmaals naar de impact van dit tracé
en het alternatieve meer oostelijke tracé direct naar
de Eemshaven te kijken. Een dezer dagen komt daar
meer informatie over, dus dat is nog spannend. Pieter
Klaas zegt daarover: ‘Dat de natuurorganisaties ook
protesteren heeft heel veel uitgemaakt. Verder is er
nog van alles onduidelijk. Over hoeveel kabels gaat
het, komt er een leidingenstraat of één kabel? We
hebben hoog ingezet op géén kabel door land, dus
op het oost-tracé. Maar de tijd dringt want de energietransitie staat hoog op de agenda, dus het is de
vraag of er rustig een goed besluit wordt genomen.’
Mocht de kabel toch aan land komen bij Kloosterburen en via agrarisch land naar de Eemshaven gaan,
dan voorziet Pieter Klaas een aantal problemen: ‘Je
hebt als eigenaar geen invloed op waar de kabel dan
komt. Het kan niet vlak langs de dijk vanwege de veiligheid van de dijk. Ik voorzie problemen met verzilting, elektromagnetische straling, fytosanitaire zaken
en opwarming van de grond als zo’n kabel dwars
door het perceel loopt.’
Een andere kwestie is de aanleg van een zogenaamde spoelzee bij Noordpolderzijl. Een spoelzee is een
bekken buitendijks waar water in wordt verzameld
bij vloed, wat dan zo krachtig afvloeit bij eb dat het
dichtslibben van de haven wordt tegengegaan.
Pieter Klaas legt uit: ‘Die spoelzee ligt buitendijks,
maar er moet dan binnendijks, op boerenland, natuurcompensatie plaatsvinden. Het is een plan van
gemeente, provincie, waterschap Noorderzijlvest en
het Groninger landschap. Mijn land is dan meteen
in beeld voor de natuurcompensatie. Veel mensen
hebben geen benul wat zulke plannen aanrichten bij
boeren. Nu ook weer de Oostpolder die moet worden vrijgemaakt voor uitbreiding van de Eemshaven.
Ik vind dat er een standaardartikel moet komen over
wat nou goede compensatie is voor verlies van landbouwgrond.’

GLB en schaalvergroting
Pieter Klaas wil ook nog wel wat kwijt over het beleid van het Ministerie van LNV. Hij zegt daarover:
‘Schaalvergroting is geen doel op zich, maar het beleid van de overheid versnelt het wel en dat is juist tegengesteld aan wat ze willen bereiken. Grote bedrijven gaan denk ik afzien van deelname aan het GLB.
Kleine bedrijven gaan op den duur afvallen, alleen
de grotere bedrijven zullen overleven. Dit is dus juist
niet het beeld wat ‘men’ wil. Maar de consument realiseert zich totaal niet wat de voedselprijzen gaan
worden als we echt terug gaan naar kleinschalige
bedrijven.’ Hij is blij dat zijn eigen bedrijf goed loopt
en niet in gevaar is. Maar hij ziet wel hoe bijvoorbeeld
lokale kranten vaak tegen landbouw zijn en hoe zowel boeren als burgers in hun eigen kringetje blijven
zitten zonder met elkaar in gesprek te gaan.

De NAV
Pieter Klaas is al bij de oprichting lid geworden van
de NAV. Hij vindt de NAV belangrijk voor de pure
sectorale belangenbehartiging. En hoewel hij de
‘noodklok’ van de NAV in november voor zijn eigen
bedrijf niet nodig vond, is hij het er wel mee eens
dat de NAV aan de bel trekt over het voortbestaan
van de akkerbouw. Wat hem destijds direct aantrok
is het credo ‘Genoeg is Beter’. En hoewel hij tot nu
toe niet actief is geweest wil hij wel meedenken in de
nieuwe werkgroep Markt- en prijsbeleid.

De toekomst
Pieter Klaas heeft vertrouwen in de toekomst en wil
nog jaren in samenwerking met zijn zoon het bedrijf
verder innoveren en optimaliseren. Daarnaast reist
hij ook graag en is hij een fanatiek tennisser. Hij zegt
daarover: ‘Ik maak echt tijd vrij om één keer in de
week te tennissen met een groepje en ben ook bestuurlijk actief bij de tennisvereniging. Op die manier
kom ik ook nog eens andere mensen tegen van buiten de landbouw.’
Bedrijfsgrootte: 180 ha
Bouwplan:
55 ha Pootaardappelen
22 ha Suikerbieten
20 ha Zaaiuien
75 ha Graan
10 ha Wortelen
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En wat deed de NAV nog
meer in november?

november

• De NAV heeft deelgenomen aan vergaderingen van de Sectie Teelt en van het bestuur van de BO Akkerbouw. In de Sectie Teelt heeft Henk Janknegt namens de NAV de plaats van Hans van Kessel ingenomen.
Er is een besluit genomen over de ingediende projectvoorstellen.
• De NAV heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van de PPS Slim Landgebruik ten behoeve van
klimaat. Daar hebben we sterk bezwaar gemaakt tegen de doorgerekende opties en ook aan het ministerie gevraagd om overleg over de insteek van dit project. De opties waarmee wordt gerekend zijn
volstrekt onhaalbaar voor de akkerbouw, maar dreigen op deze manier toch ergens in het beleid te
worden opgenomen.
• De NAV heeft een zienswijze op het Ontwerp-Beleidskader Landbouw en Voedsel van de provincie
Noord-Brabant ingediend.
• Ook deze maand waren er weer vele vergaderingen en overleggen over het Uitvoeringsprogramma van de
Waddenagenda.

Belangenbehartiging
en samenwerking

Nieuwe werkgroep
Markt- en prijsbeleid

Er lopen dit najaar diverse grote thema’s die ons
als akkerbouw behoorlijk raken. In de dossiers
van het 7e AP én de aanscherping van het AM-beleid werken we nauw samen in de bedrijfskolom.
Alle partners binnen de BO Akkerbouw hebben
dezelfde belangen bij een florerende akkerbouw.
Op het vlak van het nieuwe GLB liggen de verbindingen meer bij de boerenorganisaties van de
grondgebonden landbouw. Gezien het uitgangspunt van de belangen van onze sector werkt de
NAV samen waar het kan en separaat waar het
moet. Derhalve hebben wij ons niet op voorhand
aangesloten bij een nieuw te vormen landbouwcollectief, maar blijven in gesprek met zowel de
collega vakbonden, LTO, Agractie en FDF.

De NAV heeft een nieuwe werkgroep opgericht
die zich gaat bezighouden met markt- en prijsbeleid. Deze staat in principe open voor iedereen binnen en buiten de NAV. Iedereen die wil
meedenken wordt van harte uitgenodigd dat
z.s.m. te melden via info@nav.nl.

Agenda
15 december 2021 Werkgroep Klimaat
22 december 2021 Bestuursvergadering NAV

Hulp gezocht voor
interviews!
De NAV is op zoek naar iemand die ongeveer zes
keer per jaar een telefonisch interview wil houden
met één van onze leden en dat wil uitwerken voor
pagina 3 van het ledenblad. Er staat een kleine
kostenvergoeding tegenover. Voor nadere informatie en aanmelden graag even een mailtje naar
info@nav.nl.
Foto voorpagina: Aleid Dik

Voordelig
kennismaken
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond van
en voor akkerbouwers, de NAV?
Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk:
tot 1 januari 2022 betaalt u € 50,-.
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend
nog niet? Help de NAV versterken en overtuig uw collega van het goede en nuttige
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt:
tot 1 januari 2022 is de contributie € 50,-.
De NAV is puur sectoraal voor het akkerbouwbelang en stelt het inkomen van akkerbouwers centraal. Belangenbehartiging kan
plaatsvinden zonder concessies te doen
aan andere sectoren. De NAV zet zich in
voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus
ondernemersmarge. De vakbond strijdt voor
betere toekomstkansen dan degenen die de
akkerbouw willen overleveren aan de grillen
van de (wereld)markt. U ziet het:
de NAV is uniek.
Lid worden kan via het inschrijfformulier.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl
of pak de telefoon ( 06-15 62 44 60).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond
Postbus 318
8250 AH Dronten
tel

06 - 15 62 44 60

e-mail info@nav.nl
website www.nav.nl
@NAV_AkkerBouwer
Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond
Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen
Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85
Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308
Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611
Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 8 januari.
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GENOEG IS BETER

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

