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1.

Project
• Projectnummer
15082
• Onderwerp/titel
Equivalentie (bodembalans) voor de open teelten
• Relatie met taken/thema’s PT
Plantgezondheid, Fytosanitair en Water (incl. bodem en bemesting)

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
14 mei 2014
• Naam aanvrager
LTO Nederland, vakgroep bomen en vaste planten
• Naam ontvanger van de bijdrage
ZLTO en LTO Noord
• Naam uitvoerder(s)
Project LTO Noord en PAV Lelystad

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het ontwikkelen van een eenvoudig betrouwbaar en door de overheid erkende tool waarmee
telers zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken voor toediening van Nitraat, Fosfaat
en organische stof en waarbij telers niet alleen de milieudoelstellingen halen en waarmee
men ook de bodemvruchtbaarheid in tact laat.
• Hoofdpunten
Het project bestaat uit drie blokken;
1.
Gesprekken met EZ, het inventariseren van ideeën en ervaringen aangaande
maatregelen in het veld, het kwalitatief analyseren, beschrijven en selecteren van
maatregelen.
2.
Doorberekenen van geschikte maatregelen met WOG/WOD model en het opleveren
van uitgewerkte (communiceerbare) maatregelen.
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3.
4.

Bouw van de tool op bedrijfsniveau (krijgt als naam Bodembalans)

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 144.590, (zie begroting van Plan van Aanpak)
• Ten laste PT
€ 70.000,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
) zie tabel onder
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura ) Budget per jaar
• Kostenplaats/financieringsfonds
230 Boomkwekerij (€ 30.000,-)
332 Vollegrondsgroenten (€ 40.000,-)
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar
PT
Vollegrondsgroenten
PT Bomen
PA
LTO Noord
Totaal

2014
40.000
30.000
60.000
14.650
144.650

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
De emissieproblematiek van mineralen raakte alle openteelt en alle regio’s in Nederland. De
tijd dringt en er is weinig ruimte om te komen tot een oplossing die draagvlak bij de sectoren
zal hebben. Dit projectvoorstel is een noodzakelijk om die oplossing te vinden.
• Advies
Inhoudelijk akkoord. Voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning

6.

Bijlage(n)

