IN GESPREK

#bovenkop

#Kop
#Intro
Tekst:### | Fotografie: ###

I

nitiaal

TUSSENKOP
###Plat

6

20 november 2020

20 november 2020
006-8 In gesprek 80.indd 6

06-11-20 13:24

‘De realiteitszin ligt ver weg’
De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
haalde uit naar het Uitwerkingsprogramma
Toekomstvisie Gewasbescherming (UP) dat
onlangs door de overheid en het bedrijfsleven is
opgesteld. De NAV was vrij om kritiek te leveren,
want ze heeft er niet over meegepraat. Al
kloppen de grote lijnen, de vakbond oordeelt dat
de realiteitszin ontbreekt. “Nederland kan zelf
niets veranderen in de EU-regels; het kan alleen
maar iets graag willen”, aldus Kees van Dijk, die
gewasbescherming in zijn portefeuille heeft.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Waarom ontbreekt de krabbel van NAV onder het UP?
“We zijn door LNV gepasseerd om mee te praten. We hebben
nog geprobeerd ons erin te mengen, maar het ministerie
wilde alleen LTO erbij. Toch is het een weloverwogen stuk
geworden in de positieve zin. Met elkaar aan tafel zitten
is altijd beter. Zo krijgt de overheid meer begrip voor de
mogelijkheden van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven
meer gevoel bij de overheid. Want we moeten het hoe dan
ook samen doen. Een volgende keer zitten we graag wel aan
tafel. Dat is altijd beter. Nu we niet mee hebben gepraat,
kunnen we er kritischer op zijn en kunnen we ons hiermee
profileren. Het resultaat van het UP is teleurstellend.”

Volgens NAV komen de doelen in het UP overeen met het
Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw. Wat is er
dan zo teleurstellend?
“Kort gezegd is het vaag, de realiteitszin ligt ver weg. De
minimale emissie- en residu-eisen in 2030 zijn zonder een
krachtige resultaatsverplichting van LNV en de ketenpartijen niet haalbaar. Maar daar wordt aan voorbijgegaan. Het is
allemaal veel te ambitieus. Eigenlijk was zo’n resultaat ook
te verwachten; Nederland is geen eiland. Nederland kan zelf

Kees van Dijk
BESTUURSLID NAV
Kees van Dijk heeft een eenmansbedrijf, een akkerbouwbedrijf, in De Heen (West-Brabant) van ruim 100
hectare. Hij teelt alleen akkerbouwgewassen: consumptieaardappelen, suikerbieten, graan en cichorei. Van
Dijk is penningmeester van de NAV en heeft gewasbescherming in zijn portefeuille. De NAV bestaat sinds
1993 en heeft 600 leden; de meesten komen uit Groningen, Flevoland en West-Brabant/Zeeland. De bond
heeft twee medewerkers. Zo’n 20 procent van de leden
is ook lid van LTO. Er zijn zes regiobesturen: Noord,
Noord-Oost, Midden, Noord-Holland, Zuid en Zuidwest. Daarnaast zijn er werkgroepen voor gewassen,
mineralen en gewasbescherming.

niet iets regelen, dat gebeurt in Brussel binnen de Europese
Unie. Je kunt als Nederland alleen maar graag iets willen.
Bij een uitwerkingsprogramma verwacht je van de overheid
dat ze concreet vertelt wat zij doet om de doelen in 2030 te
behalen. Het UP is meer een intentieverklaring: ’we gaan
proberen om…’ en vaak moet dat in Brussel. Bijvoorbeeld
de toelating van veredelingstechniek Crispr-Cas en een
versnelde toelatingsprocedure van laag-risico- en biologische
gewasbeschermingsmiddelen. Dit zijn wel cruciale randvoorwaarden om de doelen zoals meer weerbare teeltsystemen te
behalen. We zijn bang dat er nog weinig veranderd zal zijn
in 2030. In de EU staan ze op een punt waar Nederland vijf
of tien jaar geleden was.”

Wat is het UP dan eigenlijk waard?
“Weinig. Er staat veel positiefs in, maar als puntje bij paaltje
komt, beslist de overheid anders. Dat biedt weinig hoop. Zo
staat er in dat integraal beleid belangrijk is om de doelen te
bereiken. De overheid onderneemt zelf volop acties waarmee
ze het tegendeel bewijst. Zo staat er in het UP dat er een voldoende middelenpakket op de korte en lange termijn moet
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lingsregeling voor middelen die verdwijnen maar waar nog
geen alternatief voor is. De handtekeningen onder het UP
zijn nog niet droog of Schouten wijst een neonicotinoïdencoating op bietenzaad af. Ze zegt wetenschappelijke informatie te moeten hebben die aantoont dat een veilig gebruik
mogelijk is en dat een ongelijk speelveld geen reden is om
een tijdelijke vrijstelling te verlenen. Als sector kunnen we
aantonen dat door het verbod van die coating er meer insecticiden gebruikt worden, wat slecht is voor de biodiversiteit.
Daarnaast zijn er tien andere Europese landen die wél de
transitievrijstellingsregeling toepassen voor die zaadcoating.
Terwijl in datzelfde UP ook staat dat een gelijk speelveld binnen en buiten de EU essentieel is. Wij kampen nu met meer
vergelingsziekte en dat kost opbrengst. De wijzigingen in het
mestbeleid per 2021 idem dito. De fosfaatnormen zijn te laag
waardoor er op bedrijven minder fosfaat kan worden aangevoerd door vaste mest en compost te gebruiken. Hierdoor
kan minder worden aangevoerd dan gewassen en bodem
nodig hebben voor een goede opbrengst en organischestofvoorziening. Ook hier is dus geen enkele aandacht voor
wat gewassen nodig hebben als bemesting en zeker niet om
hun weerbaarheid te verhogen. Verder stemde de overheid
voor vrijhandelsverdragen, zoals CETA. Daarbij worden geen
eisen gesteld aan de productiewijze van goedkoper geïmporteerd product. Terwijl in het UP staat dat boeren en telers
beschermd moeten worden tegen concurrentie van minder
duurzaam geteeld importproduct.”

Waar maken jullie je de meeste zorgen over?
“Over het verdienmodel van de akkerbouw. Als er middelen
verdwijnen, gaat de kostprijs omhoog maar we krijgen geen
hogere prijs. In het UP stelt de overheid dat boeren economisch perspectief moeten houden en dat álle schakels, dus
ook consumenten en retail, moeten bijdragen aan de transitie. Het minste wat je dan als overheid kunt eisen is dat
er niet onder de kostprijs mag worden gekocht. Je zou actie
verwachten dat de overheid consumenten op een of andere
manier helpt om meer voor de producten te betalen. Krijgen
we hier hogere consumentenprijzen, dan moet de import
van goedkope voedingsmiddelen door vrijhandelsverdragen
niet kunnen. Consumentenorganisaties en afnemers als
grootwinkelbedrijven zijn niet vertegenwoordigd in het UP.
We vinden dat LNV ook met hen aan tafel moet zoals ze dat
met het bedrijfsleven heeft gedaan. Zij willen ook dezelfde
kant op, maar doen niks. Vraag aan hun wat ze kunnen
bijdragen. Anders blijven de grootwinkelbedrijven de prijs
bepalen en gaat de consument voor het goedkoopste.”

‘Door het verbod op zaadcoating
worden meer insecticiden gebruikt’

Veel van jullie belangenbehartiging raakt de bollensector.
Bovendien telen akkerbouwers soms ook bollen. Hoe gaan
jullie daarmee om?

De NAV is fel tegen de ‘Ontwerp Agenda Waddengebied
2050’. Die komt er volgens jullie op neer dat de doelen voor
het Natura 2000- en Werelderfgoed-gebied Waddenzee
leidend worden gemaakt voor een groter Waddengebied.
Het zou de eilanden en het noordelijke kustgebied van
Noord-Holland, Friesland en Groningen enorm raken. Wat
is het probleem?

“We hebben zo’n 600 leden, een klein aantal daarvan teelt
bollen. Een deel van onze belangenbehartiging raakt zeker
de bollensector, maar we zijn echt een sectorale vereniging.
Als de belangen tegenstrijdig zijn, kiezen we voor akkerbouwgewassen en niet voor een nichegewas. Met de KAVB
hebben we geen contact, wel hebben we dat regelmatig met
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Nederlandse
Vakbond Varkenshouders. Zo’n 20 procent van onze leden is
vanwege de regionale belangenbehartiging ook lid van LTO.
Echter, veel leden vinden dat LTO qua belangenbehartiging
op sectoraal niveau tekortschiet. De vakgroepen van LTO maken onderling toch een afweging bij tegengestelde belangen
en kiezen voor het een of het ander, of ze houden een slag
om de arm. Als sectorale vereniging kunnen we een ander
en duidelijker verhaal laten horen.”

“LNV en I&W willen een verbinding maken tussen de Waddenzee en het binnenland. Ze willen met name een minder
harde grens tussen de zoute zee en het zoete binnenland
door zoet/zoutovergangen en ontpoldering door middel
van binnendijkse slibinvang bij een doorgestoken dijk. Het
Lauwersmeer en IJsselmeer zullen gaan verzilten. Dit raakt
de gewassen in de akkerbouw, maar ook de bollenteelt. Er is
dan immers afname van beschikbaar zoet water voor beregening en verslechtering van de bodemstructuur door intrek
van brak water in de velden. De NAV heeft een zienswijze
ingediend tegen het ontwerp, net als de afdeling Noord-Oost
Friesland, Agrico, HZPC, NAO en FPG. Het gekke is dat LTO
Noord aan het ontwerp heeft meegewerkt en later had ze
ook een soort van bezwaar, maar ze was al tevreden met een
‘schaamlapparagraaf’ over de betekenis van landbouw.”
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