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GLB: online tool niet gebruiken, sommige voorwaarden uitgesteld
Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het
nieuwe GLB is nog steeds niet gereed. De NAV
heeft er op aangedrongen om 2023 als overgangsjaar te bestempelen, omdat de definitieve
plannen vooral voor akkerbouwers veel te laat
bekend zijn. Minister Staghouwer verwacht zelfs
dat de definitieve besluiten pas in december
worden genomen. Men is zich in onze ogen veel
te weinig bewust van het ritme van het teeltjaar
van akkerbouwers, waarbij nu de bouwplannen
worden gemaakt en binnenkort de wintergranen
al worden gezaaid.

Waarschuwing: online simulatietool
eco-regeling niet gebruiken!
In het nieuwe GLB wat per 1 januari ingaat, kan men
via de eco-regeling punten en waarden toegekend
krijgen voor eco-activiteiten die bijdragen aan klimaat-, milieu- en natuurdoelen. De waardering die
aan de eco-activiteiten wordt toegekend, is mede afhankelijk van de regio (grondsoort) waarin uw bedrijf
ligt. Afhankelijk van de totale waarde die u met de
gekozen activiteiten realiseert, krijgt u uitbetaald op
het niveau brons, zilver of goud, wat naar verwachting overeenkomt met een eco-premie per hectare
van € 60, € 100 of € 200.
Om te zien hoe uw bedrijf scoort in de eco-regeling en om alles te kunnen plannen voor de activiteiten in de eco-regeling heeft RVO een online tool

gemaakt. Deze maakt automatisch gebruik van uw
gegevens zoals die bekend zijn bij RVO, wat het geheel zeer gebruiksvriendelijk maakt. Maar let op: niet
alle voorwaarden zitten in deze online tool! Ook de
verschillende weging per regio ontbreekt. Dit maakt
de tool vooral voor akkerbouwers niet betrouwbaar
en de NAV adviseert daarom deze online tool niet
te gebruiken voor het maken van plannen voor het
nieuwe teeltseizoen.
De NAV heeft al in juli het ministerie dringend verzocht de online tool terug te trekken en het Excel-bestand wat ook is gemaakt te delen met de boeren.
Hierop hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen. Maar simpele vergelijkingen van doorrekening van enkele bedrijven met het Excel bestand
en met de online tool laten zien dat de online tool
zaken veel te rooskleurig voorstelt. Daardoor lijkt het
al gauw alsof u in de categorie goud valt, terwijl het
in werkelijkheid misschien net brons is. Omdat wij
geen antwoord krijgen en het essentieel vinden dat u
wel de beste beschikbare informatie tot uw beschikking heeft, hebben wij besloten het Excel-bestand te
delen op onze website: www.nav.nl.

In 2023 geen verplichte 4% niet-productief in
GLB
De Europese Commissie heeft besloten om in 2023
één van de basisvoorwaarden (de zogenaamde negen GLMC’s) voor het nieuwe GLB, nl. 4% niet-pro-

Stikstof: het ‘proces Remkes’
Zoals u allen weet is de heer Remkes nog steeds
bezig om gesprekken te voeren met zoveel mogelijk
partijen binnen en buiten de landbouw om een advies te kunnen geven aan het kabinet. Ook de NAV
was uitgenodigd voor een gesprek. Wij hadden in
eerste instantie de uitnodiging geaccepteerd en al
een aantal punten meteen genoemd die wij wilden
bespreken. Uiteindelijk heeft het bestuur toch besloten om met de andere zeven belangenbehartigers
met één stem te spreken als ‘Grote 8’. LTO-voorzitter
Sjaak van der Tak heeft namens de Grote 8 deelgenomen aan het gesprek op 5 augustus en daar
duidelijk aangegeven dat wij vinden dat de zeer lage
Kritische Depositie Waarden (KDW’s) uit de wet moeten, dat er veel meer moet worden gekeken naar de
staat van de natuur i.p.v. alleen maar naar modelmatig berekende depositie van stikstof, dat we moeten
kijken naar emissies in plaats van depositie en dat het
tijdpad uit het coalitieakkoord niet haalbaar is.

Sindsdien zijn veel andere partijen aangeschoven bij
Remkes. De groene organisaties dreigen meteen met
een gang naar de rechter als het tijdpad van 2035,
zoals dat in de wet van vorig jaar staat, niet wordt
aangepast naar het tijdpad van 2030 uit het coalitieakkoord. Anderen komen met plannen om boeren
een goed perspectief te geven. Zo zijn er het akkoord
met het Landbouwcollectief uit 2019, het plan van
LTO, Natuurmonumenten en NVO-NCW van vorig
jaar, het groene-boerenplan en nu het plan van Regie
op Ruimte. Inmiddels is er dus al een hele stapel van
dergelijke plannen, maar we zien niet dat de regering
er iets mee doet. Provincies vragen om duidelijkheid,
ketenpartijen houden zich vooral afzijdig. Al met al
komt er niet een beeld uit van grote vooruitgang. En
36 wetenschappers proberen via een stuk in Trouw
de twijfel over de juistheid van de modellen en de
toepassing op bedrijfsniveau (van o.a. commissie
Hordijk, Planbureau voor de Leefomgeving, TNO,

ductief, verwoord in GLMC8, niet verplicht te stellen.
Ook GLMC7, verplichte gewasrotatie, gaat niet gelden in 2023. Maar let op: want de eisen uit het 7e
Actieprogramma blijven wél gewoon gelden, waaronder de verplichte rotatie met rustgewassen voor
bedrijven op zand/löss.
Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit doorwerkt in
de eco-regeling, want de EC stelt ook, dat als één
van deze voorwaarden de basis is voor activiteiten
in het kader van de eco-regeling en/of het ANLb, dat
er dan wél aan moet worden voldaan. Het Ministerie
van LNV heeft hierover nadere uitleg gevraagd aan
Brussel. Kortom, onduidelijkheid troef! Het is wel zo,
dat het laten vervallen van de 4% niet-productief het
makkelijker maakt voor veel akkerbouwers om aan
de basisvoorwaarden te voldoen.

Conclusie
De NAV roept minister Staghouwer nogmaals op
om rekening te houden met de fasering in de akkerbouw. Het is werkelijk te laat om pas eind van het
jaar definitieve plannen bekend te maken! Dit zal
voor veehouders minder een probleem zijn, maar in
de akkerbouw houdt het teeltseizoen zich nu eenmaal niet aan de kalenderjaren. Wij verzoeken daarom nogmaals om 2023 een overgangsjaar te maken
met de oude vergroeningseisen. Dat voorkomt dat
veel akkerbouwers afhaken.

Prof. Lindeboom) tot onzin en moedwillige vertraging
door mensen met andere belangen te bestempelen.

Ecologische Autoriteit
Minister Van der Wal heeft in juni gezegd dat zij voor
1 oktober dit jaar de mensen in de Ecologische
Autoriteit wil benoemen die de staat van de natuur
moet gaan beoordelen. Het is ons onduidelijk hoe die
benoemingen tot stand komen. Veel van de wetenschappers die in Trouw geen uitstel, geen twijfel en
geen tegenspraak duldden, komen waarschijnlijk in
aanmerking. De NAV hoopt van harte dat de ecologische autoriteit niet een anti-landbouw orgaan wordt!

Hoe verder?
De NAV vindt belangrijk dat er een integraal beleid
komt, waarbij ook naar langetermijneffect wordt
gekeken. In het nieuwe GLB wordt bijvoorbeeld juist
de melkveesector in veenweidegebieden bevoordeeld, terwijl deze in de stikstofplannen onder vuur ligt.
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Van de Voorzitter

Droogte

Het grillige Hollandse klimaat zorgt nu weer voor
een droge periode die in grote delen van het land
vergelijkbaar is met de situatie in 2018. Was het
voorjaar al droog te noemen, in mei viel er dan toch
de nodige neerslag om de
gewassen voldoende te laten
ontwikkelen. Daarmee zijn de
vroege teelten, waaronder de
granen in Nederland goed
ontwikkeld en hebben geleid
tot goede opbrengsten. De
later rijpende gewassen hebben het echter in de hete en droge zomer zwaar te
verduren. Vooral op de hoge gronden en in de zuidwestelijke delta manifesteert zich dan de combinatie
van én een hoger neerslagtekort én weinig tot geen
beschikbaar water voor beregening. De groei van

knol-, bol- en wortelgewassen in de cruciale maand
augustus staat daarmee op een laag pitje. Gelukkig
reageert de markt hierop, waardoor ‘vrij’ product in
deze marktomstandigheden gecompenseerd wordt.
Ook op het politieke vlak is er sprake van een soort
van droogte: de besluitvorming richting het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het
Actieprogramma Nitraat stagneert. En dat terwijl
wij op alle fronten een jaar geleden (!) al hebben
aangegeven dat 1 juli 2022 deadline is voor beleid
dat op 1 januari 2023 moet ingaan. Of het gevoel
voor urgentie binnen het Ministerie van Landbouw
ontbreekt totaal, of er is sprake van een richtingenstrijd die leidt tot de huidige patstelling ook op deze
genoemde dossiers. Die politieke patstelling komt
natuurlijk duidelijk naar voren in de ‘stikstofcrisis’,

waar eindelijk bij bepaalde politieke groeperingen
doorsijpelt dat draconische maatregelen niet zonder
draagvlak ingevoerd kunnen worden.... Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (stikstofbeleid),
met de extreem hoge N-reductie doelstellingen, met
de beschermzones rondom Natura2000 gebieden,
zijn ook voor de akkerbouw onverteerbaar en zouden leiden tot een grote kaalslag in grote delen van
ons land. En dan zijn de Kader Richtlijn Waterdoelen
nog niet eens ingepast! Deze ‘politieke droogte’ kan
enkel worden opgelost met een herbezinning van
beleid. Te hopen valt dat de ‘gespreksleider’ Remkes zich niet laat leiden door kortetermijnbelangen
om de coalitie in stand te houden, maar het kabinet
deze opdracht tot herbezinning geeft om uit de impasse te komen.

Teun de Jong
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gesprek gevoerd met Remkes, premier Rutte en
de ministers Van der Wal, Staghouwer en Harbers.
Daar hebben we gezamenlijk bereikt dat het kabinet bereid is samen met de sector te kijken hoe we
van KDW´s over kunnen gaan naar doelen van instandhouding van de natuur. Ook is gekeken hoe de
PAS-melders zo snel mogelijk gelegaliseerd kunnen
worden. Verder is afgesproken dat er meer geld en
aandacht komt voor innovaties. Als NAV hebben
we ingebracht dat de eisen niet steeds moeten veranderen zoals bijvoorbeeld bij veldspuiten en wasplaatsen. Minister Staghouwer heeft op vragen van
de NAV geantwoord dat hij gaat kijken naar belemmerende regelgeving en naar de budgetten voor de

sterk overtekende subsidiepot voor innovaties. De
sector gaat gezamenlijk aandachtspunten aanleveren aan het ministerie van LNV en er wordt ingezet
op regelmatig overleg. Tenslotte wordt er integraal
gekeken naar alle doelen ook voor KRW en klimaat.
Het gesprek liep soms moeizaam maar er is vooruitgang geboekt in onze ogen op het gebied van
gezamenlijk focussen op natuurdoelen i.p.v. KDW´s
en op perspectief voor de boer. In de wandelgangen
heeft de NAV bij minister Staghouwer ook nog aangegeven voorstander te zijn van een landbouwakkoord, waarbij men eerst kijkt waar men uit wil komen met de landbouw over bijvoorbeeld 30 jaar en
daar het beleid op inricht.

het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren. Samen is dit gebied zo’n 2000 km2 groot en mag het
waterpeil zo’n 20 cm variëren van -10 cm NAP tot
-30 cm NAP.
De Nederlandse delta wordt voornamelijk gevoed
door de Rijn. Bij een aanvoer van minder dan 1200
m3 per seconde (!) bij Lobith treedt er een verdeelschema in werking. Daarbij worden de belangen van
zoetwateraanvoer voor natuur en landbouw, de bevaarbaarheid van rivieren, de drinkwatervoorziening
en de verzilting van Zuid-Holland tegen elkaar afgewogen. Rijkswaterstaat kan hiertoe de waterstromen door Nederland sturen. Op het minimum was
de aanvoer vanuit de Rijn tot net boven de 700 m3/s
gezakt, wat ook bleek uit de bevaarbaarheid met
name verder stroomopwaarts in Duitsland. Fikse regenbuien zorgden er voor dat rond 27 augustus de
aanvoer weer was gestegen tot 1000 m3/s. De blijvende beschikbaarheid van zoet water en de tijdig
genomen maatregelen hebben er toe geleid dat integrale beperkingen op gebruik van zoet water voor
de landbouw niet hoefden te worden ingesteld. Deze
beperkingen waren wel nodig op de hoge delen van
Nederland zonder aanvoer van water én in zuidwest
Nederland, waar onvoldoende zoetwaterbekkens
aanwezig zijn. Bovendien is de aanvoer vanuit de
Maas, als echte regenrivier, te verwaarlozen met
slechts 25 m3/s bij Maastricht.

meer mogelijkheden om zoet water vast te houden in
de akkers. Experimenten hiertoe worden uitgevoerd
waar en hoe het mogelijk is, om daarna dat water
ook te kunnen gebruiken. Een bekende oplossing
is tevens de aanleg van (dure) druppelirrigatie, maar
ook om water via de drains in de akker te infiltreren.
Bij deze laatste methode ligt er tot nu toe een probleem bij de aardappelteelt. De NVWA heeft infiltratie tot nu toe namelijk gelijk gesteld met irrigatie voor
wat betreft gebruik van water in bruinrot besmettingsgebieden voor consumptie- en fabrieksaardappelen en voor het gehele land voor pootgoed.
Hiertoe heeft de sector al 3 jaar aangedrongen op
beter onderzoek door de NVWA op het reinigend en
filterend vermogen van de grond voor deze bacterie.
Nu wachten we een promotieonderzoek af.
Daarnaast moet Nederland zich bezinnen op de
vraag van verspilling van zoetwater. Op diverse
plekken willen natuurbelangen zoet/zout overgangen maken, maar in droge perioden leidt dat ertoe
dat natuur- en landbouw gered moeten worden met
extra doorspoelen en dus verspilling. In de zuidwestelijke delta pleiten we dan ook voor behoud van de
zoetwaterbekkens en langs de noordelijke kust tegen experimenten met ontpoldering en gaten in de
dijk. Voor de langere duur moet Nederland zich de
vraag stellen of de zoutintrek via de Nieuwe Waterweg in droge tijden niet gekanaliseerd moet worden
middels sluizen. Nu gaat door dit ‘gat van Rotterdam’ veel kostbaar zoet rivierwater verloren!

Stikstof: het ‘proces Remkes’
Dat vinden wij tegenstrijdig. Wat het lopende proces betreft vinden wij het onbegrijpelijk dat eerst de
reductiedoelen voor landbouw worden opgesteld
en daarná pas gekeken wordt naar de staat van de
natuur. Net als het ons bevreemdt dat minister Van
der Wal eerst een uitkoopregeling bekend maakt en
daarná pas checkt met Brussel of deze niet onder de
verboden staatssteunregels valt.

Tweede gesprek
Op 31 augustus hebben de Grote 8 en Biohuis een

Droogteproblematiek
Het neerslagtekort beweegt zich momenteel op het
niveau van 2018, nadat in april het tekort zich bewoog op de lijn van het historische jaar 1976. De
spreiding over Nederland is echter groot, met in het
Noorden een tekort sinds 1 april van 200 mm tegenover Zuid- en Oost-Nederland van 300 mm.
(Zie bijgaande figuur. )

Neerslagtekort, dagelijks geactualiseerd. Bron: KNMI*

In de afgelopen jaren hebben we in Nederland wel
een strategie ontwikkeld om ons weerbaarder te
maken tegen de grillen van de natuur. Op de hogere
delen wordt nu in tijden van neerslagoverschot meer
water vastgehouden, middels een veelvoud van stuwen. Daarnaast hebben we geleerd van de vorige
jaren om bij aanhoudende droogte tijdig meer zoet
water te bufferen in ons grootse zoetwaterbekken,
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Toekomst
Voor de nabije toekomst richt de discussie zich op

Tussenstand Actieplan Plantgezondheid
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vertaald in een Bodemadvieskalender (tip: downDeze maand interviewen we Geert Pinxterhuis, pro- load de pdf op de eigen computer om het goed te
jectleider van het Actieplan Plantgezondheid van kunnen gebruiken; een geprinte versie is op te vraDatum :
30 augustus 2022
bij de
NAV, dinsdag
info@nav.nl).
Met enkele partners
de BO Akkerbouw. (Alle informatie overBodemmaatregelenschema
het Actie- gen2022
Naam schema :
plan en alle hieronder genoemde resultaten vindt maken we momenteel een Bodemscheurkalender.
u op www.bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/actieplan- Die landt eind november bij alle akkerbouwers in
Klik op een gekleurd vakje voor achtergrondinformatie over de pathogeen / maatregel combinatie
plantgezondheid.) Allereerst vragen we Bodemmaatregelen
Geert om de brievenbus. Daarnaast is de Gezondgewastool
kort samen te vatten wat het Actieplan inhoudt. Geert (www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/tools/
vertelt: ‘Om meerdere redenen is het noodzakelijk om gezondgewastool) ontwikkeld. Hiermee kun je voor
als akkerbouw te werken aan het verder duurzaam jouw eigen bedrijfssituatie schema’s maken met conmaken van onze teeltmethoden. Daar waren al diver- crete maatregelen om bodemziekten en -plagen aan
Bodemschimmels
se initiatieven voor, ook bij leden vanLakschurft
BO Akkerbouw. te pakken (zie afbeelding).’
Rhizoctonia solani AG 3
Bacteriën,Plantgezondheid
oömyceten, protisten
Datum :
dinsdag 30 augustus 2022
Bodemmaatregelenschema 2022
Met het Actieplan
Naam schema :
Streptomyces scabies
Gewone schurft of aardappelschurft
zetten we een stip aan de horizon
om
Spongospora subterranea
Poederschurft
samen naar toe te werken. Zo kunnen
Klik op een gekleurd vakje voor achtergrondinformatie over de pathogeen / maatregel combinatie
initiatieven elkaar versterken. En zijn
Bodemmaatregelen
andere partijen in staat aan te haken
om met hun initiatieven een bijdrage
te leveren. Die stip voor 2030 omvat
weerbare teeltsystemen, met minimale
Bodemschimmels
emissie van gewasbeschermingsmidLakschurft
Rhizoctonia solani AG 3
delen en akkerbouwproducten die na- Bacteriën, oömyceten, protisten
Streptomyces scabies
Gewone schurft of aardappelschurft
genoeg residuvrij zijn. We willen dat afSpongospora subterranea
Poederschurft
nemers die duurzamere teeltmethoden
erkennen en dat ze maatschappelijke
waardering krijgen. Leidend is dat de teelt rendabel Lopend onderzoek
blijft. Tenslotte is dat essentieel voor een toekomst- De BO financiert onderzoek uit de verplichte bijdrabestendige akkerbouw.’
gen die telers betalen. Veel onderzoekswensen die
telers hiervoor aandragen gaan over plantgezondheid. Daar gaat dan ook veel geld en aandacht naar
Resultaten tot nu toe
Het Actieplan startte in 2018. Logischerwijs is de toe. Geert vertelt daarover: ‘Er vindt bijvoorbeeld
volgende vraag hoe het loopt tot nu toe. Geert: ‘Het onderzoek plaats naar vervanging van bestaande
is mooi om ambities op papier te zetten. Essentieel middelen door andere oplossingen. Zo wordt Functiis echter dat akkerbouwers ook beschikken over de onele Agrobiodiversiteit (FAB) onderzocht tegen trips
kennis, middelen en techniek om doelen te realiseren. in uien, wordt er gekeken naar duurzame onkruidbeEr ligt nu nadruk op vermindering van de emissie van strijding als alternatief voor glyfosaat en zijn er progewasbeschermingsmiddelen, in de wetenschap dat jecten over de bestrijding van bonenvlieg, duist en
we als sector nog stappen moeten zetten om het knolcyperus. Ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld
oppervlaktewater schoon te houden. Erfemissie is het effect van hoe we met gewasresten omgaan op
daarbij de grootste route. De erfemissiescan (www. ziekten. Alle projecten hebben echt de opzet om operfemissiescan.nl) kennen we al langer. We lieten lossingen aan te leveren voor telers. Een overzicht
concrete adviezen op een rijtje zetten in de Top10-er- is te vinden op www.bo-akkerbouw.nl/kennis-enfemissie (tip: download de pdf op de eigen computer innovatie/projecten. Onderzoeksresultaten laten we
om het goed te kunnen gebruiken). En samen met deels vertalen naar factsheets. Dit jaar publiceerden
een aantal organisaties werkten we protocollen uit we factsheets over Phytophthora en Alternaria en
voor een nagenoeg gesloten erf of perceel. Deze over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en
geven akkerbouwers inzicht in activiteiten op het erf onkruidbeheersing.’
waar emissies kunnen voorkomen, hoe groot dat risico is en met welke maatregelen die emissies zijn te Flankerend beleid
voorkomen of te beperken. Het is belangrijk dat ak- De doelen van het Actieplan zijn ambitieus en het
kerbouwers emissieroutes die ze kunnen beheersen, jaartal van 2030 komt al erg dichtbij. Hoe ziet Geert
zo snel mogelijk aanpakken. Dat is de eerste winst, de de haalbaarheid van de doelen en het tijdpad? Hij
opmaat naar schoner water én het realiseren van de antwoordt: ‘We missen goed flankerend beleid van
doelen. Naast deze tools, financiert de BO onderzoek de overheid. En dan denk ik aan toelating van nieuwe
naar emissiearme spuittechnieken. Er zijn demon- veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas. En nastraties gegeven en er is onderzoek gedaan naar de tuurlijk een snellere toelating van laag-risico gewaseffectiviteit van driftreducerende technieken. Ook dit beschermingsmiddelen. De Europese Commissie
project (www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/ heeft wel een besluit genomen dat biologische midproject-demonstratie-en-effectiviteitsonderzoek- delen sneller een toelating krijgen en kijkt naar ruimedriftreducerende-spuittechnieken) levert dus praktisch re mogelijkheden om die veredelingstechnieken toe
inzicht op waar akkerbouwers mee verder kunnen.’
te passen. Dat vertaalt zich echter niet een-twee-drie
in beschikbaarheid van deze middelen in de praktijk.
Daar gaat ook zo weer een aantal jaren overheen,
Bodemaanpak
‘Tweede thema waar veel aandacht voor is, is beter ook omdat je er in de praktijk mee moet leren werken.
bodembeheer. Daar is bij het gelijknamige project Zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor biostimulanten.
veel onderzoek naar gedaan. De kennis is deels Daar zijn ook nieuwe EU-regels voor, die het gebruik
©2022. Dit schema is gecreërd via Gezondgewastool.nl, een samenwerking tussen BO Akkerbouw, Topsector Agri & Food, en Wageningen University & Research
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Legenda effectiviteit

in de praktijk fors
kunnen inperken. Dat hebben
we met enkele
partners samen
aangekaart bij
LNV, die toezegde dat biostimulanten beschikbaar blijven in
Nederland.’

Belemmeringen en kansen
We vragen Geert waar hij de grootste belemmeringen ziet voor de toekomst. Geert vertelt: ‘Als grootste belemmering zie ik het ontbreken van flankerend
beleid. En het voortdurend veranderende beleid van
de overheid. We moeten er voor waken dat maatregelen en investeringen die nu aan de regels voldoen
(denk aan wasplaatsen en veldspuiten) zo maar weer
verouderd zijn. Dat motiveert niet om in verduurzaming te investeren. Het kan niet zo zijn dat forse
investeringen binnen afzienbare tijd geen waarde
meer hebben. Ook om die reden is zo’n stip aan de
horizon van belang. Als kansen zie ik meer toepassing van waarschuwingsmodellen (beslissingsondersteunende systemen) en precisielandbouw. Dat
laatste is misschien niet iedereen zijn ding, maar ze
kunnen wel behoorlijke vermindering van de toegepaste middelen en van de emissies geven.’

Kilo’s of milieueffect
Geert vertelt verder: ‘Het lastige van de discussie
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
is dat de Europese overheid aanstuurt op gebruik
in kilo’s van toegepaste middelen (met Farm2Fork).
Terwijl dat niet direct iets zegt over de milieueffecten.
Bij de zogeheten ‘groene’ middelen zie je juist vaak
dat er meer kilo’s van worden toegepast. Maar wel
met een lagere milieu-impact. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan de Milieu-Indicator Gewasbescherming. Die gaat wel uit van milieubelasting
en dat proberen we met de nationale overheid tot
speerpunt te maken. En dus niet de kilo’s.’

Toekomst
Als we Geert vragen naar de toekomst van de gewasbescherming in de akkerbouw antwoordt hij:
‘We moeten echt zorgen dat er voldoende middelen
beschikbaar blijven om concrete knelpunten in de
teelt van akkerbouwgewassen aan te pakken, totdat
er nieuwe middelen en methoden praktijkrijp zijn. Dat
dit nodig is, blijkt onder meer uit de praktijkpilot die we
samen met Artemis bij vier akkerbouwers uitvoeren
(www.bo-akkerbouw.nl/nieuws/2022/7/duurzamertelen-vergt-gestage-leerweg). We maken ons daar
als BO Akkerbouw met alle leden en partners sterk
voor. We zorgen er dan ook voor dat de initiatieven
en resultaten van het Actieplan in beeld zijn bij het
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie. Zodat ze weten
dat we serieus werk maken van verduurzaming, dat
ze lering trekken uit onze ervaringen en dat ook hiervoor geldt dat initiatieven elkaar versterken. Dat is
beslist nodig, om aan de forse opgaves te kunnen
voldoen.’
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En wat deed de NAV nog
meer in juli en augustus?

juli &
augustus

• De NAV heeft de Green Deal Eiwit getekend tijdens een bijeenkomst op de Floriade in juli. Deze
houdt in dat er werk wordt gemaakt van de eiwittransitie. Ook de PO Eiwitboeren van Nederland en
veel andere organisaties hebben getekend.
• De NAV heeft een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie van gemeente Het Hogeland. Daarbij hebben we vooral bezwaar gemaakt tegen de manier waarop er tegen de landbouw wordt aangekeken en er
voor gepleit om de landbouw de positie te laten houden die zij nu heeft in het noorden van Groningen.
• De NAV heeft een vragenlijst ingevuld van de Europese Commissie over nieuwe veredelingstechnieken
in planten. Onze visie is dat deze technieken zeker toegelaten moeten worden voor verduurzaming van
de gewassen, mits geen soortvreemd DNA wordt ingebouwd.
• De NAV heeft de startbijeenkomst van het project Zoetwaterboeren bijgewoond. Meer informatie op
www.zoetwaterboeren.nl.

Nog geen duidelijkheid over 7e Actieprogramma
Niet alleen over het GLB, ook over het 7e Actieprogramma Nitraat is nog geen duidelijkheid. De
NAV heeft een zienswijze ingediend op de aanpassing van de bemestingsregels. Het plan is
dat men alle percelen waarop men eerder dan
15 maart eventueel mest wil uitrijden van te voren
aanmeldt bij RVO, ook op kleigrond. Als vroege
gewassen die men eerder zou mogen bemesten
zijn zo ongeveer alle akkerbouwgewassen mee-

genomen. Wij hebben opgemerkt dat de kans bestaat dat iedereen alle percelen voor de zekerheid
aanmeldt. We zijn benieuwd wat de uiteindelijke
teksten worden van de wetswijziging.
Ook over de maatwerkaanpak is nog geen duidelijkheid. We houden u op de hoogte als men bij
LNV zo ver is. Nu de vakantieperiode voorbij is
verwachten wij wel op korte termijn nieuwe informatie en besluitvorming.

Producenten Organisatie Eiwitboeren van
Nederland erkend door ministerie
De Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland, die de NAV eerder dit jaar heeft opgericht,
heeft de officiële erkenning als producentenorganisatie binnen van het Ministerie van LNV. De NAV
is blij dat dit gelukt is. De officiële erkenning houdt
in, dat de PO Eiwitboeren van Nederland nu alle
binnen het GLB gestelde mogelijkheden heeft om
de positie van de telers van eiwitgewassen in de
keten te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn veel
groter dan voor bijvoorbeeld NAV of LTO, omdat
een erkende producentenorganisatie veel meer

Vanggewassen en
droogte
In de huidige vergroening in het GLB kunnen vanggewassen worden geteeld. Deze moeten acht weken
blijven staan om mee te tellen voor de vergroeningspremie. De NAV vindt dat bij de huidige droogte de
teelt van vanggewassen niet de hoogste prioriteit
heeft, zeker niet indien men gaat beregenen om ze
te laten kiemen. Dat is vaak de enige manier om aan
te kunnen tonen dat men gezaaid heeft. Juist het
gebruik van het schaarse water voor dit doel vindt
de NAV niet gewenst. Wij hebben daarom in juli aan
minister Staghouwer gevraagd om vrijstelling van de
Foto voorpagina: Agractie

ruimte krijgt in het mededingingsrecht. De NAV is
blij dat de PO met deze erkenning een volwassen
organisatie is geworden die op eigen benen staat.
We wensen de PO veel succes en hopen dat veel
telers zich zullen aansluiten. De PO richt zich op
droog te oogsten stikstofbindende vlinderbloemige gewassen, primair bestemd voor humaan
voedsel. De leden delen kennis en zullen samen
onderhandelen met ketenpartijen. De PO heeft een
eigen website waar u alle informatie kunt vinden en
lid kunt worden: www.eiwitboeren.nl.

verplichting om vanggewassen in te zaaien en acht
weken te laten staan.
Het ministerie heeft onze vraag ingebracht in Brussel. Tot er van die zijde groen licht wordt gegeven
kan het ministerie geen algemene vrijstelling geven.
In augustus zijn de meeste mensen in Brussel op vakantie, dus een antwoord is er nog niet.
De NAV is tevreden dat het ministerie wel meteen
aandacht hiervoor heeft gevraagd in Brussel. Totdat
er een vrijstelling komt of indien dit helemaal niet
gebeurt, kan men een beroep doen op overmacht
bij RVO. Informatie daarover is te vinden op de RVO
website.

Agenda
21 september 2022

NAV bestuursvergadering

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 1 oktober.
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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 2023 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 2023 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
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Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308
Regio Flevoland
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