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Naar aanleiding van amendement L (11 november, 2020) is de keuze gemaakt om
twee proeftuinen op te zetten zodat de verscheidenheid van onderwerpen zo
goed mogelijk aan bod kan komen. De middelen uit het amendement zijn in
evenredige delen gesplitst en worden gebruikt voor de proeftuin elektrisch bere
genen (reeds gestart) en de proeftuin stikstof (in ontwikkeling). De nadruk bij
deze proeftuinen ligt op het monitoren en meten van relevante parameters bij
innovaties die reeds worden gebruikt in de agrarische sector.

Vanaf maandag 28 juni 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021 zal onder
POP3+ opnieuw maatregel “Fysieke investeringen in innovatie en modernisering
van agrarische bedrijven” worden opengesteld (€3.738.000 euro). Later in 2021
zullen middelen beschikbaar komen in de vorm van het nationale economisch
herstelfonds (COVID herstelfonds). Beide openstellingen maken het mogelijk om
subsidie aan te vragen voor fysieke investeringen, waaronder voor maatregelen
met betrekking tot elektrisch beregenen en stikstof.
Mededeling:

Proeftuin elektrisch beregenen
De afgelopen maanden is prioriteit gegeven aan het opzetten van de proeftuin
elektrisch beregenen. De reden voor deze prioritering is de wens om te starten
met meten in het huidige teeltseizoen en het feit dat een proeftuin elektrische
beregening relatief gemakkelijk te realiseren is in verhouding tot een complex en
veelzijdig onderwerp als stikstof. Op basis van de huidige planning zal de proef
tuin worden voortgezet tot en met 2022.
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De proeftuin is begin april gestart met vijf agrariërs, de deelnemende onderne
mers maken gebruik van verschillende (groene) elektrische beregeningsmethodes.
De proeftuin voorziet dat deze methodes worden gemonitord op het gebied van
waterverbruik, CO2.uitstoot, NOx-uitstoot en agrarische opbrengst. Mede op basis
van de resultaten kunnen vervolgens beleidsmatige keuzes worden gemaakt.
Daarnaast kunnen er in overleg op initiatief van de agrariërs parameters worden
toegevoegd zoals bodemkwaliteit, bodemstructuur, waterkwaliteit of het de ef
fectiviteit van fertigatie. Het toevoegen van deze parameters zorgt ervoor dat de
boer op basis van bredere kennis een goed afgewogen investeringskeuze kan ma
ken.
Proeftuin stikstof
Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van de proeftuin stikstof. Hierbij is
het belangrijk dat bij voorkeur de samenwerking wordt gezocht met andere par
tijen die bezig zijn met dit onderwerp zodat dubbel werk wordt voorkomen en
opgedane kennis goed kan worden ontsloten. Hiervoor zijn wij onder andere in
gesprek met het ministerie van LNV, Horizon en Netwerk Praktijkbedrijven (LTO).
Het is momenteel onzeker of samenwerking met deze partijen mogelijk zal zijn.
Bij het opstarten is er contact met het Flevolandse stikstofteam om te kijken hoe
de proeftuin kan worden versterkt. Vooralsnog is besloten dat de proeftuin enkel
zal worden gedragen door de beschikbare middelen uit het amendement. De mo
gelijkheid blijft open om door middel van middelen en capaciteit uit het stikstof
team de proeftuin te verbreden.
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De potentiële oplossingen met betrekking tot ammoniakemissie reductie zijn veelzijdig en kunnen
variëren van managementmaatregelen (verdunnen van mest, toepassen van weidegang en voermaatregelen) tot technische maatregelen (zoals stalvloeren, mestschuiven en luchtwassers). Daar
naast is uit de enquête in de agrarische sector gebleken dat veel akkerbouwers zich afvragen wat
hun rol met betrekking tot dit onderwerp is.
Onze huidige strategie is om door middel van contact met de eerder genoemde partijen een actu
eel beeld te krijgen van waar de behoefte met betrekking tot kennisontwikkeling zit. Hier zou ver
volgens op kunnen worden aangesloten zodat de proeftuin niet op zichzelf zal staan en meer slag
kracht krijgt.
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