
PERSBERICHT  
De Afrekenbare StoffenBalans, een no regretmaatregel    

 
Bennekom, 5 april 2022 , voor informatie:  H.Bartlema  0651596092 blc@precisiebemester.nl 

NCOK, Stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting, zie 
www.smartfertilization.org werkt samen met Vereniging Agrivaknet, zie www.agrivaknet.nl in de communicatie 

over  een  emissieloze levensvatbare hoogproductieve landbouwsector door toepassing van “best ecological 
means” . Daartoe organiseren zij jaarlijks een serie webinars in het voorjaar, te herzien op 

www.deboeraanhetroer.nl.  

 

 

In de Kamerbrief  Hoofdlijnen gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk 

gebied en van bredere stikstofbeleid  van  1 april 2022 schrijft de Minister in de alinea over 

Versnelling en intensivering op de korte termijn onder andere het volgende: 

Terwijl de komende periode de aanpak verder vorm krijgt, mogen de komende jaren niet 

verloren gaan. De natuuropgave én de problematiek voor ruimtelijke en maatschappelijke 

opgaven is daarvoor te groot en te urgent. Ik wil daarbij geen kansen onbenut laten. 

 Het gaat om maatregelen die no regret zijn en in 2022 of 2023 uitgevoerd kunnen worden. 

Brancheorganisatie Agrivaknet en Stichting NCOK wijzen de Minister langs deze weg op 

de no regretmaatregel afkomstig uit het advies van de commissie Remkes:  

“Voer de Afrekenbare StoffenBalans in per 1 januari 2023” : 
 

*Het is een maatregel met een breed draagvlak binnen en buiten de sector.  

*De vruchten worden geplukt van de thans beschikbare “best ecological means”. 

*De oogst is rijk: veel laaghangend  en veel hoger hangend fruit. 

* De Afrekenbare StoffenBalans levert stikstofruimte: dat is bewezen in de Minasperiode. 

* Sneller kan de stikstofminister niet bediend worden. 

* Veel goedkoper dan opkopen van bedrijven. 

* Juridisch robuust door gebruikmaking van metingen en berekeningen. 

* De ambtelijke organisatie uit de tijd van Minas is snel te re-activeren.  

 * Zal positief gewaardeerd worden in “Brussel” en de onderhandelingspositie voor  

   derogatie en erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest versterken. 

* Met de ASB haalt de landbouw de emissiereductiedoelstelling voor 2030 van het  

   kabinet, op een effectieve, kostenefficiënte en rechtvaardige wijze, onder de    

  voorwaarde, dat ook de andere maatregelen die commissie adviseert worden ingevoerd. 
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