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“Voor de akkerbouw van morgen”
BESTUUR EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bestuur en vereniging 1)
Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van BO Akkerbouw zijn op 28 november
jl. bijeengeweest. Over een aantal punten dat
aan de orde is geweest zal in deze nieuwsbrief
apart worden gerapporteerd. Hier kan worden
gemeld dat in de vergadering van het bestuur
aandacht is besteed aan de ontwikkelingsrichting van de organisatie van BO Akkerbouw. De
brancheorganisatie is in 2014 opgericht en
heeft een klein verenigingsbureau. In de afgelopen periode is gebleken dat verschillende taken die BO Akkerbouw heeft (onder andere de
uitwerking en uitvoering van het Programma
Onderzoek en Innovatie) steeds meer menskracht vergen. Ook zijn er nieuwe onderwerpen
naar voren gekomen die een collectieve aanpak wenselijk maken. Hierbij wordt steeds vaker gevraagd naar de zienswijze van de akkerbouwsector als geheel, waarvoor de brancheorganisatie een logische partij is. Te denken
valt aan onderwerpen als data en het delen van
data, plantgezondheid en klimaat. Het bestuur
heeft benadrukt dat het voor dergelijke onderwerpen van belang is een slagvaardige brancheorganisatie te hebben, waarbij het uitgangspunt blijft dat belangenbehartiging het domein
van de lid-organisaties is. Het bestuur heeft
daarom groen licht gegeven voor een uitbreiding van de capaciteit van het verenigingsbureau.
Tevens heeft het bestuur het jaarplan en de begroting voor 2019 aan de ALV voorgelegd. In
begroting 2019 is rekening gehouden met de
conclusies van bovenbedoelde discussie over
de ontwikkelingsrichting van BO Akkerbouw.
De ALV heeft het jaarplan en de begroting voor
2019 vastgesteld. De begroting resulteert in
een totaalbedrag aan lasten dat voor rekening
komt van de leden van € 475.000 (2018:
€ 311.900).

Op basis van dit lastentotaal heeft de ALV de
contributietarieven voor 2019 vastgesteld.
Overzicht vergaderdata 2019
5 februari
Commissie O&I
19 maart
Sectie Teelt
27 maart
Bestuur en ALV
14 mei
Sectie UHV
28 mei
Bestuur en ALV
25 september
Bestuur en ALV
25 september
Commissie O&I
29 oktober
Sectie UHV
6 november
Sectie Teelt
27 november
Bestuur en ALV
Actieplan Plantgezondheid 4)
Een groot deel van de onderzoekswensen en
-voorstellen die BO Akkerbouw kreeg toegestuurd bij haar Oproep heeft betrekking op
plantgezondheid. In de komende maanden
maakt de Sectie Teelt in samenspraak met de
overige leden van BO Akkerbouw hieruit een
keuze: welke onderzoeksvoorstellen kunnen
verder worden uitgewerkt en komen voor
(mede) financiering vanuit BO Akkerbouw in
aanmerking? Om gericht te kunnen kiezen, laat
BO Akkerbouw een analyse uitvoeren. Dit
brengt in beeld welke kennis, tools en middelen
akkerbouwers nodig hebben om de doelen en
ambitie voor 2030 uit het actieplan te realiseren.
Momenteel lopen inventarisaties naar beschikbaarheid en gebruik van biostimulanten (voor
bodemverbetering of bevordering gewasgroei),
bodemanalyses (op ziekten, plagen en organisch stofgehalte) en beslissingsondersteunende systemen (BOS’en). Welke passen akkerbouwers toe? Welke demonstratieprojecten
zijn er geweest of staan in de planning? Wat zijn
de ervaringen? Zijn er specifieke gewas-plaagcombinatie waarvoor een BOS wordt gemist?
Resultaten van de inventarisaties geven eveneens richting voor de onderzoekskeuzes. Daarnaast leveren ze input voor de nulmeting: waar
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staat de sector nu ten opzichte van de beschreven doelen.
Groene energie productie

Het aantal DAB-gecertificeerde bedrijven
(Duurzaam Akkerbouw Bedrijf) en duurzaamheidseisen voor de DAB-module van het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)
geven ook input voor de nulmeting. Milieuprestaties zichtbaar maken voor de markt is één van
de speerpunten van het actieplan. De andere
zijn: de omslag naar een weerbaar teeltsysteem, vermindering van de milieu-impact via
precisielandbouw en meer ‘groene middelen’
en bijdragen aan meer biodiversiteit. Eind december 2018 maakte BO Akkerbouw bekend
samen met het Wereld Natuurfonds, Rabobank
en provincie Groningen een zogeheten biodiversiteitsmonitor te laten ontwikkelen. Dit zal
akkerbouwers helpen om de biodiversiteit op en
om hun bedrijven te versterken. En het kan een
basis bieden voor beloning van hun prestaties.
In het (vroege) voorjaar organiseert BO Akkerbouw een symposium over plantgezondheid en
het actieplan. Dit gebeurt in samenwerking met
Wageningen University & Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van het actieplan is inmiddels, samen met
de Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Industrie (VAVI), een Engelstalige versie beschikbaar gesteld.
Klimaatagenda Akkerbouw 1)
De leden van BO Akkerbouw hebben onlangs
hun eigen Klimaatagenda Akkerbouw vastgesteld. Met deze agenda beschikt de akkerbouw
over een robuust document waarin de positie
van de Nederlandse akkerbouw m.b.t. het klimaat wordt gemarkeerd. De agenda geeft antwoord op de vraag welke inspanning van de akkerbouw wordt gevraagd om zijn bijdrage aan
het klimaatvraagstuk te realiseren. Tevens
biedt de agenda inzicht in mogelijke knelpunten
om de afspraken na te komen en wat er randvoorwaardelijk moet gebeuren om afspraken te
realiseren. Te denken valt aan leemtes in kennis, inadequate regelgeving (nationaal en EU)
en noodzakelijk ander flankerend beleid (financieel, fiscaal, ruimtelijke ordening etc.).
Op een aantal terreinen worden kansen gezien.

Koolstofvastlegging
in de bodem

Slimme energieoplossingen,
ammoniak/waterstof

Ondiepe grondbewerking,
meststoffen, groenbemesters

Klimaatagenda
Akkerbouw
Eiwit- en rustgewassen

Precisielandbouw

Eiwitgewassen/rustgewassen,
eiwit uit bieten/aardappelen

Input op maat, robots,
type meststoffen

De voorstellen zijn nagenoeg allemaal terug te
vinden in het onlangs gereed gekomen concept
Klimaatakkoord. De komende periode zal een
verdere uitwerking plaatshebben.
De Klimaatagenda Akkerbouw kunt u hier vinden.
Data intensieve akkerbouw 3)
In de vergadering van het bestuur is gesproken
over de wijze waarop de sector in de toekomst
betrokken wil blijven bij ontwikkelingen op het
gebied van data en data delen. Op dit terrein is
de Regiegroep Data intensieve Akkerbouw van
de brancheorganisatie actief. Binnen de regiegroep werken teelt, handel en verwerking samen. De regiegroep poogt op sectoraal niveau
ICT-beleid te ontwikkelen, het delen van data te
stimuleren en kan een toezichthoudende rol
vervullen voor onafhankelijke instrumenten (zoals de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw).
Daarnaast voerde het samenwerkingsverband
PETA (Project Elektronische Transacties Akkerbouw) een stimuleringsprogramma uit met
als doel nieuwe ICT-ontwikkelingen voor de akkerbouwsector te stimuleren. De in PETA samenwerkende partijen zijn Agrifirm, Avebe, Comore, CZAV, Dacom, Nedato, Suiker Unie en
WUR. Het stimuleringsprogramma PETA is onlangs beëindigd.
De Regiegroep Data intensieve Akkerbouw
heeft het bestuur geadviseerd over de vraag
hoe ook in de toekomst de regie en sturing kan
worden ingericht op ICT-vraagstukken die voor
de akkerbouwsector van belang zijn en welke
rol BO Akkerbouw hierin zou kunnen spelen.
De regiegroep ziet in dit verband de volgende
kerntaken voor BO Akkerbouw:
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het verbinden van partijen op strategisch beleidsniveau, gericht op de bevordering van de inzet van ICT-instrumenten bij het bereiken van beleidsdoelen;
 borgen van kenniskwaliteit en veiligheid bij toepassen en gebruik van data;
 bevorderen en versterken van draagvlak en vertrouwen binnen de sector.
Hierbij is aangegeven hoe de bestuurlijke organisatie en uitwerking eruit zou moeten zien. Het
bestuur heeft het advies van de regiegroep
overgenomen.
ONDERZOEK EN INNOVATIE
Onderzoek en innovatie: gegevensverstrekking en verplichte financiële bijdragen 1)
In december heeft een grote groep telers de
nota ontvangen voor de verplichte financiële bijdragen voor de financiering van het programma
Onderzoek en Innovatie. Deze groep telers vertegenwoordigt circa driekwart van het areaal
van de bijdrageplichtige gewassen (poot- en
consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen,
suikerbieten en granen (tarwe, gerst haver en
rogge)). Een tweede groep telers zal de nota
over 2018 naar verwachting in februari ontvangen. Een kleine groep telers heeft nog niet voldaan aan zijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking. Deze groep zal binnenkort
opnieuw worden benaderd waarbij gewezen zal
worden op de gevolgen van het niet nakomen
van de registratieverplichting.
2)

Onderzoeksprogrammering 2019/2020
In de Bestuursvergadering van 28 november
2018 zijn belangrijke beslissingen genomen
over de onderzoeksprogrammering voor de jaren 2019 en 2020.
Het Bestuur heeft een tiental bodem- en bemestingsprojecten goedgekeurd die onderdeel
gaan uitmaken van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer. Daarmee
is invulling gegeven aan een voornemen van
het Bestuur uit eind 2016. Het financieel belang
betreft 1,5 miljoen euro in de jaren 2019 en
2020.
Daarnaast is goedkeuring gegeven aan een
drietal PPS-en afkomstig van de resp. Stuurgroepen Plan van Aanpak Aardappelmoeheid,
Erwinia en Meloidogyne. Tevens is uitgespro-

ken dat een Plan van Aanpak Ditylenchus ingesteld zal worden. Financiering vindt plaats uit
de resterende reserves van het voormalige Productschap Akkerbouw.
Tevens zal ondersteuning gegeven worden aan
een viertal PPS-en die door LTO bij de topsectoren ingediend waren: Weerbaarheid, FAB+,
Milieu indicator gewasbescherming en Groenbemesters.
De PPS Soil Health Index werd niet ondersteund. Voor de PPS Precisielandbouw 4.0 is
€ 100.000 gereserveerd.
De vijf projecten Ringrot kistenreiniging, Ziekzoeker, Smaragd, E-pieper en Kennisverspreiding Alternaria en Sclerotina werden afgewezen. De drie projecten Literatuurstudie productiviteit aardappelen water en bodemtemperatuur, Teeltregistratie tarwe en Aardappelopslag
werden wel goedgekeurd.
Voorts heeft het bestuur de tekst van de Oproep
tot wensen en projectideeën voor kennis en innovatie in de akkerbouwsector goedgekeurd.
De Oproep is 30 november uitgezet en gesloten
op 7 januari en heeft een 35-tal wensen en 94tal projectideeën opgeleverd. De Sectie Teelt
van 19 maart zal besluiten welke uitgewerkt
gaan worden tot volwaardige projectvoorstellen.
Tenslotte is aangegeven dat www.kennisakker.nl gemoderniseerd zal worden en onderdeel wordt van de website van BO Akkerbouw.
CERTIFICERING
Akkerbouwcertificering 3)
Het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw
(VVAK)-schema wordt beheerd door het Akkerbouw Certificeringsoverleg waarin ketenpartijen (uitgangsmateriaal, teelt, handel, verwerkers en loonwerkers) zijn vertegenwoordigd.
Het Akkerbouw Certificeringsoverleg is half november bijeengeweest. In deze bijeenkomst is
gesproken over de rol die VVAK kan spelen bij
de uitvoering van het Actieplan Plantgezondheid. Naar aanleiding van een uitgevoerde actualisering van de risicoanalyse die ten grondslag ligt aan VVAK is verzocht de risicoanalyse
meer fundamenteel te herzien.

Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | 079 – 30 30 330
www.bo-akkerbouw.nl
3

Deze analyse zal begin 2019 plaatshebben.
Voorts is geïnventariseerd welke onderwerpen
een plaats moeten krijgen binnen VVAK
2019/2020. Om zo goed mogelijk aan te sluiten
bij andere in de plantaardige sectoren gebruikte
schema’s is verkend hoe VVAK zich verhoudt
tot On the way to planet proof. Vanuit enkele
gewasketens is de vraag gekomen of de duurzaamheidseisen die voortvloeien uit de Farm
Sustainability Assessment (FSA) van het
Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI)
en thans zijn opgenomen in de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) overgeheveld
kunnen worden naar de gewasmodules voor
deze gewasketens. Zo ontstaat een eenduidig
beeld van de voedselveiligheids- en duurzaamheidseisen die deze gewasketens stellen en
wordt aangesloten bij de werkwijze die in andere schema’s wordt gevolgd. Dit verzoek zal in
een apart overleg nader worden onderzocht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
1) Matthé Elema
2) Edwin de Jongh
3) Jan Wielemaker
4) Geert Pinxterhuis

079 – 30 30 331
079 – 30 30 334
079 – 30 30 332
079 - 30 30 330
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