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Commissie Remkes en de olifant
Biohuis heeft een reactie opgesteld op het recent
uitgebrachte advies van de Commissie Remkes over de
stikstofproblematiek. Het advies bevat veel nuttige
informatie en zinvolle aanbevelingen, maar ook suggesties
die we niet kunnen onderschrijven.
Het is positief dat de Commissie benadrukt dat het om de
hele stikstofkringloop gaat, en adviseert dat de landbouw
moet verduurzamen. Iedereen die iets van biologische
landbouw weet, zal bij veel passages in het rapport
meteen denken aan biologische bedrijven. Maar het
verbijsterende is: de biologische landbouw wordt niet één
keer genoemd! Ondanks de uitgebreide inbreng die we
vanuit Biohuis zowel mondeling als schriftelijk hebben
gegeven. De biologische landbouw is in dit rapport
duidelijk de spreekwoordelijke ‘elephant in the room’. Het
is onbegrijpelijk dat de enige vorm van duurzame
landbouw die wettelijk is vastgelegd en geborgd, in dit
rapport niet als één van de mogelijke instrumenten wordt
besproken. Onze reactie is naar de Tweede Kamer
gestuurd.

Lees meer

Farm to Fork Strategy
De Europese Commissie begrijpt gelukkig wél dat de
biologische landbouw ingezet kan worden voor de
verbetering van natuur en milieu. In haar ‘Farm to Fork
Strategy’ staat als doel de groei van biologische landbouw
tot 25% van het areaal in 2030. Zij wijst hierbij met name
op het belang voor de biodiversiteit.
Voor onze sector is dit een mooie opsteker en we
verwachten van de Nederlandse overheid een vertaling
van dit doel in effectief beleid, waarbij allereerst de vraag
naar biologische producten vergroot moet worden, ook
door de overheid zelf. Denk bijvoorbeeld aan catering die
direct of indirect door de overheid betaald wordt. Wij
hebben onze kennis en ervaring aangeboden om dit goed
aan te pakken.

meer over Farm to Fork

Consultaties mestmaatregelen
Afgelopen weken hield LNV drie internetconsultaties over
mestzaken.
Biohuis heeft commentaar ingediend op een aantal
voorgestelde wijzigingen in de regels rondom bemesting.
Want helaas waren er weer regels bedacht die in de
biologische praktijk niet werken. Het gaat om een verbod
op vroeg bemesten van een beoogd maïs perceel, en om
de verplichting bij ruggenteelt verplicht alvast drempels en
geulen te graven, voor het geval dat het gaat stortregenen.
Ook heeft De Natuurweide in overleg met Biohuis
commentaar ingediend op een aantal wijzigingen in de
regels rondom fosfaatrechten. Het derde onderwerp is
digitalisering van mesttransporten. Door transporten
gemakkelijk en snel digitaal en realtime aan te melden met

een app, moet fraude ingeperkt worden. Voor bio speelt dit
veel minder en dit wordt al goed door LTO gevolgd.

Lees meer

Bedrijfsovername
Bedrijfsopvolging in de landbouw is een hele uitdaging. Bij
bio zijn er dan ook nog relatief veel bedrijven gestart door
mensen van buiten (‘zij-instromers’), waarbij er vaker geen
opvolging binnen de familie is. Dat bedreigt de continuïteit
van onze sector.
En dat terwijl de vraag naar biologische producten groeit,
duurzame landbouw hard nodig is voor natuur en milieu,
en de EU als doel heeft dat in 2030 25% van de
landbouwgrond biologisch is. Het NAJK nam het initiatief
voor een Kenniscentrum Bedrijfsovername, waar
bedrijfsopvolgers en stoppers terecht kunnen voor advies
en ondersteuning. Om dit Kenniscentrum te ‘voeden’
starten de vier groene Hogescholen een groot onderzoek:
de Living Labs bedrijfsovername. Biohuis vindt dit een
belangrijk thema en Bionext is actief betrokken bij deze
initiatieven. Ook hebben we contact met LNV over
financiële regelingen. We zoeken mensen die goede en
slechte ervaringen met bedrijfsovername willen delen, ook
mensen die daar nu mee bezig zijn, als overdrager of als
overnemer.
Stuur een mail naar Udo Teunis van Bionext, dan neemt hij
contact op.

Mail Udo Teunis

Pilot eco-regelingen: doe mee
LTO organiseert met steun van LNV en het Europees
landbouwfonds een aantal pilots voor een nieuw GLB. Zo
zijn er voorstellen voor een basispremie met verplichte
voorwaarden (conditionaliteit) en eco-regelingen
(duurzaamheidsmaatregelen) waarvoor een premie geldt.
De afgelopen tijd is aan boeren en tuinders gevraagd
welke maatregelen zij inpasbaar vinden in hun
bedrijfsvoering en als effectief zien voor het milieu, klimaat
en biodiversiteit & landschap. De resultaten zijn uitgewerkt
in een keuzemenu voor mogelijke
duurzaamheidsmaatregelen. Om de praktische
uitvoerbaarheid te testen wil men de komende tijd 70
“Bedrijfsplannen Praktijk” maken. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden op info@glbuitdepraktijk.nl. Men
streeft naar variatie in bedrijfstypen en regio’s. Met 70
geselecteerde deelnemers worden in de zomer
keukentafelgesprekken gehouden. Bij Biohuis is Pipie
Smits van Oyen aanspreekpunt voor GLB. Zij hoopt dat
biobedrijven zich ook aanmelden.

Klik hier voor meer informatie

BIOBANK
In onze Bio-bank kunnen biologische boeren en tuinders
die lid zijn van het Biohuis gratis adverteren. Voor vraag en
aanbod van mest, voer en nog meer.

Bezoek de Bio-bank

Al lid van het Biohuis?

Veel bioboeren en tuinders zijn lid van een sectororganisatie (bijv. melkveehouders of
akkerbouwers). 15 sectororganisaties zijn aangesloten bij Biohuis. Zij bespreken
gemeenschappelijke kwesties en acties. Samen hebben we meer dan 900 leden. Op de
ALV van het Biohuis besluiten leden over het beleid. Bent u nog geen lid? Klik hier.

