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Dronten, 10 augustus 2022 
Betreft: vrijstelling inzaaien vanggewassen in EA vanwege droogte 
 
 
Geachte minister Staghouwer, 
De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) maakt zich zoals zovelen zorgen over de droogte. Niet alleen 
lijden de staande gewassen eronder, ook de vergroeningseisen geven problemen. 
Veel akkerbouwers zaaien in het kader van het Ecologisch Aandachtgebied in het huidige GLB na de oogst 
vanggewassen in. Echter, die vanggewassen kiemen nu niet vanwege de droogte. Akkerbouwers staan nu in 
tweestrijd: beregenen om het vanggewas te laten kiemen (ongewenst vanwege het watertekort) of 
helemaal geen vanggewassen zaaien en zo de vergroeningspremie verliezen (ongewenst vanwege zowel 
bodemgesteldheid als inkomensproblematiek). 
In 2018 heeft de NAV aan uw ambtsvoorganger mevrouw Schouten ook voorgesteld om de eisen voor 
vanggewassen te laten vervallen. Er is toen een vrijstelling gegeven in het kader van overmacht, in een 
Kamerbrief op 23 augustus 2018. Daarbij werd vooruit gelopen op een besluit van de Europese Commissie 
vanwege de urgentie. 
 
Ons verzoek is nu om ook dit jaar een vrijstelling te verlenen voor de teelt van vanggewassen. Wanneer 
telers wachten met zaaien tot na de droogte is het vaak moeilijk om de verplichte periode van acht weken 
te halen. Dit geldt met name bij de teelt van wintertarwe na de vanggewassen, bij graan op graan en in 
gebieden waar men voor de winter ploegt om zo de natuur voor de noodzakelijke verwering te laten 
zorgen.  
Het is ons niet duidelijk of uitstel van vanggewassen zaaien en zo de 8 weken termijn niet halen valt onder 
de huidige overmachtsregeling bij RVO. In ieder geval meldt RVO ons dat er nu geen algemeen geldende 
uitzondering is. Immers, boeren kunnen technisch gezien wel het vanggewas telen, maar vinden dit 
onwenselijk vanwege hun inzet om zo efficiënt mogelijk met het spaarzame water om te gaan. Mocht de 
overmachtsclausule wel van toepassing zijn, dan is dat helaas niet algemeen bekend. Als dit onder de 
overmachtsclausule valt dan willen wij u verzoeken om hier op zo kort mogelijke termijn duidelijk over te 
communiceren naar de akkerbouwers. 
Mocht het niet onder de huidige overmachtsclausule vallen, dan willen wij u verzoeken om een oplossing te 
bieden voor dit probleem door een algemeen geldende uitzondering te maken voor de verplichting van de 
teelt van vanggewassen voor de vergroening.  Wij zijn ons ervan bewust dat een en ander mogelijk moet 
worden afgestemd met de EC. Wij verzoeken u bij deze om deze kwestie aan te kaarten.  
We hopen op een zeer spoedige reactie. Het probleem speelt nú, momenteel kiezen veel akkerbouwers 
toch voor beregenen om het vanggewas te laten kiemen. 
In afwachting van u antwoord, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Teun de Jong, voorzitter NAV      Hans van Kessel, vicevoorzitter NAV 
 
Cc. Vaste Kamercommissie voor LNV: cie.lnv@tweedekamer.nl 

http://www.nav.n/

