
 

1 

 

 

Nederlandse Akkerbouw Vakbond 
Postbus 318 

8250 AH Dronten 
 
 

                   Telefoon                06-15624460 
                   E-mail                  info@nav.nl 

                Website                   www.nav.nl 

                Twitter   @NAV_AkkerBouwer 
   

Aan de Hr. H. Staghouwer, minister van LNV 
Per email: ministerLNV@minlnv.nl 
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Dronten, 16 mei 2022 
Betreft: de akkerbouw in het NSP 
 
 
Geachte minister Staghouwer, 
Bij deze vraagt de NAV nogmaals uw aandacht voor de mogelijkheden voor de akkerbouw in het NSP. De 
NAV heeft in oktober 2021 de noodklok geluid voor de akkerbouw omdat wij constateren dat o.a. het NSP 
een grote negatieve impact dreigt te krijgen voor met name akkerbouwers, terwijl deze al relatief vaak in 
de lage inkomensgroep vallen. Diverse moties om meer mogelijkheden te creëren voor akkerbouw in de 
ecoregeling en pijler 2 zijn aangenomen. De NAV heeft in de Maatschappelijke Begeleidingsgroep (MBG) én 
in de klankbordgroep van de tweede praktijkproef én in gesprekken speciaal over de akkerbouw die we 
samen met LTO Akkerbouw voeren met uw ministerie al maandenlang aandacht hiervoor gevraagd en 
opties aangedragen. Tot op heden zien wij niet dat daar iets mee wordt gedaan.  
In de reactienota op de zienswijzen NSP wordt herhaaldelijk gesteld dat in de tweede praktijkproef opties 
voor de akkerbouw worden meegenomen die dan in 2023 kunnen worden opgenomen in de ecoregeling. 
Dat is ondanks herhaaldelijk aandringen onzerzijds ook niet gebeurd. 
Inmiddels bereiken ons signalen uit de achterban dat het merendeel van de akkerbouwers niet zal 
deelnemen aan de ecoregeling, omdat er te weinig mogelijkheden zijn die zij in hun bedrijf kunnen 
inpassen.  
In het recent verschenen rapport in opdracht van uw ministerie ‘Het nieuwe GLB-NSP: informeren met 
impact’ is te lezen dat akkerbouwers vooral mogelijkheden zien juist in die opties die eerder wel in de 
ecoregeling stonden maar daaruit zijn verdwenen, zoals precisielandbouw en niet-kerende 
grondbewerking. De conclusie van dat rapport dat beter communiceren gaat helpen onderschrijven wij 
niet. Het is een puur economische afweging: als er geen maatregelen zijn die in te passen zijn of als de 
kosten van de maatregelen veel hoger liggen dan de vergoeding, dan zal slechts een enkeling het zich 
kúnnen veroorloven hiervoor te kiezen.  
De NAV vindt het belangrijk, dat boeren worden beloond voor hun inspanningen op het gebied van klimaat, 
biodiversiteit en milieu, met name ook de voorlopers. Wij zien diverse mogelijkheden voor akkerbouwers 
om een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze doelen, maar juist deze mogelijkheden zijn nu niet 
opgenomen. De NAV doet daarom nu (nogmaals) de volgende concrete suggesties. 
 
Wat betreft de ecoregeling: 

1. Opnemen niet-kerende grondbewerking (NKG) in de ecoregeling. NKG is goed voor de biodiversiteit 
in de bodem, voor opslag van CO2 in de grond en stimuleert de weerbaarheid van gewassen. Te 
controleren door fysieke controle ter plaatse. 

2. Opnemen gebruik van ruwe (vaste) mest in de ecoregeling. Ruwe mest heeft een andere code in de 
mestboekhouding. Deze gegevens worden nu al standaard ingevoerd in de mestboekhouding en 
zijn dus al aanwezig bij RVO. Daarmee is controleerbaarheid duidelijk. 

3. Opnemen van precisielandbouw in de ecoregeling. Dit is te controleren via het RTK-abonnement. 
Om precisielandbouw toe te kunnen passen is een RTK-abonnement van € 500 ex BTW per jaar 
noodzakelijk. Het hebben van zo’n abonnement is eenvoudig te controleren. Precisielandbouw 
wordt nu alleen gestimuleerd via subsidie op investeringen maar de voorlopers die zelf hebben 
geïnvesteerd worden niet beloond voor het gebruik van de apparatuur. Op termijn heeft dergelijk 
beleid het ongewenste neveneffect dat boeren steeds afwachtender worden met nieuwe 
ontwikkelingen. 
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4. Uitbreiden van Biologische bestrijding in de ecoregeling met gebruik van laag-risico 
gewasbeschermingsmiddelen. Nu worden alleen steriele mannetjes uienvlieg meegenomen, maar 
er zijn meer opties. 
Wij stellen voor om de nieuw opgeleverde Milieu-indicator Gewasbescherming (MIG) van CLM en 
WUR hierbij te gebruiken. Gebruik van de MIG kan ingezet worden in de ecoregeling op twee 
manieren: 1. telers moeten onder een bepaald aantal punten blijven; 2. Telers moeten een bepaald 
percentage lager uitkomen dan wat zij ‘normaal’ zouden doen. Wij zien hierin meerdere voordelen: 
a. Telers worden via de ecoregeling beloond voor het verminderen van de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen en het grotere risico wat zij daardoor lopen wordt (gedeeltelijk) 
gecompenseerd; b. De doelen van het UP Gewasbescherming worden hiermee gediend; c. De MIG 
wordt meteen geïmplementeerd wat de kans als geaccepteerde tool vergroot; d. De kritiek van de 
EC dat er te weinig aan gewasbeschermingsdoelen wordt gedaan wordt geadresseerd. 
Te controleren via Bedrijfsmanagement Systemen. 

5. Opnemen van vanggewassen in de ecoregeling. Te controleren via de Gecombineerde Opgave en 
satelliet. Vanggewassen zijn goed voor de bodem en voor de microbiële biodiversiteit. Daarmee 
dragen ze bij aan een meer weerbaar gewas. Bovendien is het goed voor het organische stofgehalte 
in de bodem. Opnemen van vanggewassen in de Ecologische Aandachtsgebieden in het huidige GLB 
wordt door sommigen als greenwashing gezien, maar het heeft de teelt van vanggewassen sterk 
doen toenemen met alle positieve gevolgen vandien. In ieder geval zouden vanggewassen in de 
ecoregeling moeten worden opgenomen zolang er te weinig andere mogelijkheden voor 
akkerbouwers zijn. Dit voorkomt dat akkerbouwers afhaken. 

 
Wat betreft pijler 2: 
Er is besloten tot een grote overheveling van pijler 1 naar pijler 2. Het meeste van dat overgehevelde geld 
wordt gereserveerd voor compensatie van boeren voor peilverhogingen in veenweidegebieden en voor 
stikstofbufferzones rondom Natura2000 gebieden. In beide gevallen betreft dit (melk)veehouders. Het gaat 
hierbij om honderden miljoenen, waardoor de bedrijfstoeslagen voor akkerbouwers in pijler 1 sterk zullen 
afnemen. Wij pleiten ervoor, om ook akkerbouwers in pijler 2 te betalen voor de klimaat- en 
biodiversiteitsdoelen. Concrete suggesties zijn: 

1. Heroverweging overheveling pijler 1 gelden naar pijler 2 voor veehouderij in veenweidegebieden. 
In het concept NSP voor het nieuwe GLB heeft uw Kamer besloten dat een groot deel van pijler 1 
gelden zal worden overgeheveld naar pijler 2, en dan met name om boeren te compenseren voor 
peilverhoging in veenweidegebieden en voor stikstofbufferzones rondom Natura2000 gebieden. In 
beide gevallen gaat het niet om akkerbouwers. De akkerbouwers die toch al het minst verdienen 
worden gekort in pijler 1 ten gunste van steun aan met name melkveehouders. De NAV vindt dat 
de genoemde stikstof- en klimaatdoelen nuttig zijn, maar pleit er voor de gealloceerde 25 miljard te 
gebruiken voor de compensatie van de betreffende veehouders en niet het geld wat akkerbouwers 
helaas zeer nodig hebben om te overleven. 

2. Financiering van de eiwittransitie via overgeheveld geld uit pijler 2. De teelt van eiwitgewassen 
draagt bij aan diverse doelen: vergroten van de biodiversiteit, klimaatverandering tegengaan, 
bodemweerbaarheid vergroten en niet te vergeten de zelfvoorziening voor plantaardig eiwit te 
vergroten. De teelt komt in Nederland nauwelijks van de grond. Niet omdat telers niet weten hoe 
de gewassen te telen, maar omdat er een gat zit van €1000/ha tussen kostprijs en verkoopprijs. 
WUR heeft in haar rapport over scenariostudies aangegeven dat 14 miljoen nodig is om de 
eiwittransitie te financieren. Gezien de reikwijdte van de doelen die daarmee worden gediend vindt 
de NAV dat deze suggestie van WUR moet worden opgevolgd. Wij pleiten er niet voor om binnen 
de directe betalingen in pijler 1 een extra verschuiving in te stellen naar plantaardig eiwitgewassen, 
omdat de hectaretoeslagen al dermate laag worden dat veel akkerbouwers toch al grote financiële 
problemen voorzien. Deze voorgestelde betaling kan gefinancierd worden uit de reeds verplichte 
afroming van pijler 1 naar 2. 
Overigens maakte de uitzending van Pointer op 8 mei jl. goed duidelijk wat de situatie is: een 
inkoper van Meatless stelde dat zij het plantaardig eiwit in Duitsland kopen omdat daar de prijs 
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lager is vanwege de steun die o.a. Duitsland geeft voor de teelt van eiwitgewassen. Op zijn minst 
zou er in de EU in dit opzicht een gelijk speelveld moeten zijn. 

3. Uitbereiding van de mogelijkheden voor akkerbouwers om deel te nemen aan ANLb. De S-Mer 
geeft aan dat bredere openstelling van de ANLb een grote bijdrage levert aan de algemene 
biodiversiteit, terwijl de tot op heden gekozen strategie vooral/uitsluitend ten gunste van speciale 
soorten in Natura2000 gebieden uitpakt. De NAV vindt bredere openstelling van de ANLb mét 
bijbehorend budgetverhoging een uitstekende manier is om boeren in het héle land te stimuleren 
meer natuurinclusief te telen. Ook hier zien we dat men het zich anders simpelweg meestal niet 
kan veroorloven. 

Samenvattend: akkerbouwers kunnen veel bijdragen aan de doelen van de ecoregeling en aan de doelen 
van pijler 2, mits er goede opties worden opgenomen. Nu dreigen die bijdragen aan de doelen verloren te 
gaan. 

De NAV vreest dat veel akkerbouwers niet zullen deelnemen aan de ecoregeling in 2023 en daarmee doet 
zich meteen het risico voor dat deze boeren ook in de jaren daarna niet opnieuw zullen aanhaken. Om de 
doelen van het NSP te halen is grote deelname ook van akkerbouwers cruciaal. Wij zien onze zorgen 
gereflecteerd in diverse aangenomen moties (motie 301 Bisschop en Van der Plas, motie 325 Boswijk, 
Grinwis, Van Campen, Bisschop, Van der Plas). Helaas zien wij niet hoe deze moties worden uitgevoerd 
zodat al vanaf 2023 akkerbouwers evenredig kunnen deelnemen aan zowel de ecoregeling als aan pijler 2. 
Het argument van controleerbaarheid en handhaafbaarheid wordt steeds genoemd. Wij vragen u dringend 
om meer te denken in oplossingen en minder in beperkingen. Waar een wil is, is een weg. Wij denken daar 
uiteraard graag over mee. 

Onze hierboven gedeelde zorgen over de akkerbouw passen in een groter kader.  
De maatschappij vraagt om een verschuiving naar meer plantaardige productie. Tegelijkertijd laten diverse 
scenariostudies van WUR (Dr. Lesschen, 2020:‘Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen 
Nederlandse landbouw in 2050’; Dr. Baayen et al., 2021: ‘Naar een doeltreffend en doelmatig Nationaal 
Strategisch Plan. Effectenanalyse van beleidsvarianten voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB’) 
zien, dat akkerbouw de slag om de grond dreigt te verliezen. Daarmee treedt een verschuiving op naar 
meer melkveehouderij met name. Dit proces is al jaren in gang in de Flevopolder.  

Niet alleen het inkomen van akkerbouwers wordt geraakt, in het voorgestelde beleid (7e Actieprogramma 
Nitraat, GLB) wordt ongeveer 80.000 – 100.000 ha uit productie genomen. Dat is nog zonder het streven 
naar 10% landschapselementen te hebben meegenomen. Tegelijkertijd is er een streven naar 
extensivering. Gezamenlijk zullen deze zaken leiden tot fors lagere opbrengsten. In het kader van 
voedselzekerheid vindt de NAV dat ongewenst. Wanneer het de wens is om de plantaardige productie op 
zijn minst op een gelijk niveau te behouden, dan zal er echt met meer aandacht moeten worden gekeken 
naar hoe akkerbouwers kunnen worden gesteund door beleidskeuzes. 

Tenslotte: de NAV is er een sterk voorstander van dat boeren, hoogopgeleide ondernemers met het 
belangrijke product voedsel, hun inkomen uit de markt kunnen halen. Ook daarvoor is flankerend beleid 
nodig. Zolang dat er niet is zien wij ons genoodzaakt aandacht te vragen om de ondersteuning vanuit het 
GLB zo goed mogelijk in te richten óók voor akkerbouwers. 

Wanneer er samen met boeren wordt gezocht naar oplossingen en wanneer er wordt gestuurd op doelen, 
wordt de kennis en het ondernemerschap van boeren optimaal ingezet om samen met beleidsmakers zo 
snel mogelijk naar een zo duurzaam mogelijke toekomst te komen. Het Rli-rapport ‘Boeren met toekomst’ 
geeft dit ook aan. De NAV is te allen tijde bereid mee te denken aan de vormgeving van deze economisch 
en maatschappelijk duurzame toekomst voor de akkerbouw. 
 
 
 
 
Teun de Jong,        Hans van Kessel 
Voorzitter NAV        Vicevoorzitter NAV 


