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“Voor de akkerbouw van morgen”
BESTUUR EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bestuur en vereniging 1)
Overzicht vergaderdata 2018
30 oktober
Sectie UHV
7 november
Sectie Teelt
28 november Bestuur en ALV
29 november Themamiddag Bemesting
Akkerbouw
BO Akkerbouw en privacy 3)
In de vergadering van het bestuur van BO Akkerbouw van half september jl. heeft het bestuur het gegevensbeschermingsbeleid en een
privacyreglement vastgesteld. In het gegevensbeschermingsbeleid is vastgelegd op welke
wijze BO Akkerbouw invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) die sinds eind mei de Wet Bescherming
Persoonsgegevens vervangt. In het privacyreglement is opgenomen de wijze waarop BO
Akkerbouw omgaat met persoonsgegevens en
wat de rechten zijn van iedereen van wie de
brancheorganisatie persoonsgegevens registreert. Het privacy-reglement is te vinden op
de website van BO Akkerbouw.
Actieplan Plantgezondheid 4)
Op 5 september jl. presenteerde BO Akkerbouw met haar lid-organisaties het Actieplan
Plantgezondheid. Dat gebeurde bij akkerbouwers Anneke en Wout Lugtenburg in Geervliet.
Enkele dagen voordat minister Schouten van
LNV haar toekomstvisie presenteerde, maakte
de akkerbouw haar eigen ‘stip aan de horizon’
bekend als het gaat om plantgezondheid.
Het actieplan, te vinden op de website van BO
Akkerbouw, kent als ambitie: koploper te zijn in
aantoonbare duurzame teeltmethoden die onze
afnemers erkennen en maatschappelijk waardering krijgen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu beperken we tot
het uiterste minimum en onze akkerbouwpro-

ducten houden we nagenoeg residuvrij. Rentabiliteit zowel op de korte als middellange termijn
blijft hierbij leidend. Speerpunten van het plan
zijn: 1) omslag naar een weerbaar teeltsysteem, 2) vermindering van de milieu-impact
via precisielandbouw en meer ‘groene middelen’, 3) bijdragen aan meer biodiversiteit en
4) milieuprestaties zichtbaar maken voor de
markt.
Realisatie van de ambitie is een flinke opgave.
Bij de presentatie van het actieplan zei voorzitter Dirk de Lugt van BO Akkerbouw dat dit niet
alleen op het bord van telers mag liggen. Er is
steun nodig van partners in de keten van toelevering tot verwerking en verkoop. BO Akkerbouw en haar leden streven naar een proces
met interactie met kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, voedingsmiddelen- en retailbedrijven. “Opdat zij deelgenoot worden van de opgave waarvoor akkerbouwers staan. We nodigen hen uit met ons
aan de slag te gaan met de uitwerking van het
actieplan”, aldus De Lugt in het persbericht over
de presentatie. In Geervliet nam Marc Jansen,
directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die uitnodiging alvast aan.
In haar vergadering van 25 september jl. gaf de
stuurgroep Actieplan Plantgezondheid groen
licht voor uitvoering van de nulmeting. Die zal
inzicht geven in de huidige stand van zaken en
daarmee op welke onderdelen van het actieplan (extra) inspanning vereist is. Het gaat onder meer om gebruik van biostimulanten, verdere veredeling van weerbare rassen, maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren,
toepassing van systemen en methodes die helpen minder middelen te gebruiken en emissie
naar het milieu verder te beperken, vergroten
van de biodiversiteit en ook certificatie met de
duurzaamheidsmodule (DAB) van het certificaat Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw
(VVAK).
Onderzoeksvragen die uit het actieplan voortkomen, krijgen een belangrijke plek bij de beoordeling van nieuwe onderzoeksprojecten die
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(mede) worden gefinancierd via BO Akkerbouw. Deze winter zal daarvoor een nieuwe oproep (‘call’) worden uitgezet.
Strategieagenda Klimaat 1)
Op 10 juli jl. is het resultaat van de klimaatbesprekingen door Ed Nijpels en de vijf voorzitters
van de sectortafels gepresenteerd en overhandigd aan Minister Wiebes. Onderdeel daarvan
is het werkdocument “Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het voorstel
voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord” (zie
https://www.klimaatakkoord.nl/).
In dit werkdocument, waaraan BO Akkerbouw
en meerdere leden meegewerkt hebben, wordt
aangegeven welke maatregelen van belang zijn
om de doelstellingen voor 2030 te halen (49%
reductie broeikasemissie). BO Akkerbouw heeft
in deze gesprekken een position paper ingebracht om aan te geven welke mogelijkheden
de sector zelf ziet, maar ook welke randvoorwaarden hiervoor door de overheid ingevuld
moeten worden.
Na de zomerperiode zijn de gesprekken weer
gestart om tot een nadere invulling van de
maatregelen te komen. Dit moet begin volgend
jaar leiden tot een Nationaal Klimaatakkoord.
De gesprekken zijn weer georganiseerd d.m.v.
sectortafels en werkgroepen. Om de onderhandelingen zo goed mogelijk voor te bereiden is
aan Schuttelaar & Partners (Harry Kager) een
opdracht verstrekt om een nadere analyse te
maken van de gevolgen van het Klimaatakkoord voor de akkerbouwsector. Wat wordt
onze inzet in de gesprekken, wat betekent dat
straks bij de uitvoering van de maatregelen?
enz. Het is de bedoeling om tot een eigen door
de leden gedragen Klimaatagenda te komen.
Het Bestuur heeft de eerste resultaten besproken in de vergadering van 19 september jl. Besloten is om e.e.a. uit te werken in een expertgroep die op 9 oktober 2018 heeft vergaderd.
SECTORCOMMUNICATIE
Dag van de Akkerbouw 1)
In juni heeft het evenement onder de naam
“Dag van de Akkerbouw” plaatsgehad. Het programma had een volstrekt andere opzet dan de
eerdere versies in 2013 en 2016. Toen lag de
nadruk op een open dag op de bedrijven. Nu
heeft de nadruk gelegen op een online mediacampagne in combinatie met het plaatsen van

billboards op prominente locaties langs snelwegen (Haarlemmermeer en Flevoland). Op 26
prominente locaties in Nederland (bijv. akkers
langs snelwegen) hebben billboards gestaan,
die het verhaal van de akkerbouwer in Nederland vertellen. Het plaatsen van de borden is
ondersteund door een mediacampagne. Ook is
er een campagnevideo gemaakt. De aftrap van
de campagne had plaats met een boerenbrunch.
Met de campagne wilden we laten zien wat akkerbouw betekent voor de mensen thuis en benadrukken we hoe onze akkerbouwers Nederland – met veel liefde en aandacht – voorzien
van voedsel.
Het programma is geëvalueerd en de conclusie
is dat men, zeker als gekeken wordt naar het
beschikbare budget, tevreden is met het verloop van het programma. Wel waren er kanttekeningen. Zo is het onvoldoende gelukt de landelijke media te bereiken. Tevens was, omdat
gekozen is voor een andere opzet, de betrokkenheid van de achterban van BO, met uitzondering van de akkerbouwbedrijven waar de billboards zijn geplaatst minder groot dan bij de vorige versies. Dat wordt als een gemis ervaren.
Aanbevolen wordt door te gaan met een dergelijke campagne. Er kan worden voortgebouwd
op de voorzichtige bodem die is gelegd en zo
veel mogelijk op te trekken met bestaande initiatieven binnen (Actieplan Plantgezondheid en
Klimaatagenda Akkerbouw) en buiten BO (bijvoorbeeld Boer Bewust). Daarnaast wordt aanbevolen vanwege het draagvlak meer gebruik
te maken van de communicatiekanalen en –expertise van de leden.
ONDERZOEK EN INNOVATIE
Gegevensverstrekking en financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie 1)
Dit jaar start het opleggen van de verplichte financiële bijdragen voor de financiering van het
programma Onderzoek en Innovatie. In het
voorjaar konden telers van aardappelen, suikerbieten en granen in de Gecombineerde opgave BO Akkerbouw machtigen om inzage te
krijgen in de perceelsgegevens van deze gewassen. Met deze informatie kan BO Akkerbouw de nota voor de verplichte financiële bijdrage opstellen. In de zomer is aan alle telers
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die geen machtiging hebben verleend bij de
Gecombineerde opgave gevraagd BO Akkerbouw alsnog te machtigen danwel zelf opgave
te doen van de arealen van de bijdrageplichtige
gewassen. In de vergadering van het bestuur
van BO Akkerbouw van september jl. is vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de telers inmiddels op de oproep tot verplichte registratie en gegevensverstrekking heeft gereageerd. Telers die nog niet hebben gereageerd
ontvangen deze week een herinnering om aan
hun verplichtingen te voldoen.
Het bestuur en de formeel bevoegde erkende
Brancheorganisaties voor Aardappelen en overige akkerbouwgewassen, voor Granen en voor
Suiker hebben de tarieven voor 2018 vastgesteld op de niveaus die zijn genoemd in het besluit tot verbindendverklaring van de Minister
van Economische Zaken. Deze tarieven zijn:
(in EUR/ha)
poot- en consumptieaardappelen

13,20

zetmeelaardappelen

8,80

suikerbieten

8,80

granen (tarwe, gerst, haver, rogge)

4,40

Telers die de gegevens die nodig zijn voor de
berekening van verplichte financiële bijdragen
hebben verstrekt door middel van een machtiging krijgen een korting van € 50,- (maar nooit
meer dan het notabedrag) op de nota voor de
verplichte financiële bijdragen. Het bestuur
heeft tevens besloten dat voor telers die vanwege de droogte in de afgelopen zomer betalingsproblemen hebben een betalingsregeling
zal worden getroffen. De nota’s voor de verplichte financiële bijdragen zullen aan de
meeste telers in het laatste kwartaal worden
toegezonden.
Onderzoeksprogrammering 2019/2020 2)
In de Bestuursvergadering van 19 september jl.
zijn de contouren van de onderzoeksprogrammering 2019/2020 besproken. In 2019 zullen
belangrijke projecten die reeds gestart waren in
2017 en 2018 (m.n. de drie Plannen van Aanpak Aardappelmoeheid, Meloidogyne en Erwinia) voortgezet worden. In het kader hiervan
heeft de BO Akkerbouw zelf twee PPS voorstellen ingediend: Slimme bouwplannen Meloidogyne en Strategische kennis preventie
Erwinia. Beiden zijn recent door de TKI’s A&F

en T&U gehonoreerd. Voorts zal er dit najaar
een goede invulling gegeven moeten worden
aan de laatste reserves (gewasfondsen) van
het voormalige Productschap Akkerbouw. De
beoogde projecten (omvang een kleine één miljoen euro) zullen in 2019 en 2020 gerealiseerd
moeten worden. Plannen hiertoe zijn reeds in
de maak.
Voor nieuwe projecten voor de programmering
2019 is max. 2,25 miljoen euro (uit de verplichte
financiële bijdrage door akkerbouwers over
2018) beschikbaar. Hiervoor zal gekozen worden uit ten eerste een twaalftal Bodemprojecten
(als onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer) die reeds eind november 2016 bestuurlijk
zijn goedgekeurd maar on hold zijn gezet vanwege de discussies met RVO en het ministerie.
Daarnaast is BO Akkerbouw benaderd om deel
te nemen aan PPS voorstellen die in de laatste
Calls van de TKI A&F en de TKI T&U zijn ingediend. Het betreft een viertal voorstellen van
LTO passende in het Actieplan Plantgezondheid, de PPS Precisielandbouw 4.0 en de PPS
Soil Health Index.
De Stuurgroep Actieplan Plantgezondheid, de
Commissie Onderzoek & Innovatie, de Sectie
UHV, de Sectie Teelt en het Bestuur zullen dit
najaar hierover adviseren c.q. besluiten.
Tenslotte heeft het Bestuur besloten om de
voorbereidingen te treffen voor een eigen Call
in 2019. Basis voor de oproep vormt het Gezamenlijke Programma Onderzoek en Innovatie,
het Actieplan Plantgezondheid en het Klimaatakkoord. Financiering zal geschieden uit de te
innen financiële bijdragen over het jaar 2019.
Akkerbouwers krijgen de mogelijkheid om project-ideeën in te dienen en zullen (d.m.v. een
panel) betrokken worden bij de prioritering. De
projecten kunnen dan starten in 2020.
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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