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 Stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans geeft uitvoering aan de landbouwparagaraaf van het 
eindadvies van de commissie Remkes  dd juni 2020  “Niet alles kan overal”  en is een initiatief van het POP-3 
demoproject Precisiebemesting Zuid-Holland . Info :  www.afrekenbarestoffenbalans.org  

  

  

 

         
De Commissie Remkes heeft met klem geadviseerd om nog deze kabinetsperiode te starten met de invoering 
van de ASB. Het bedrijfsleven actief op het gebied van EEN LANDBOUW ZONDER EMISSIES, verenigd in de 

Stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans, steunt dat advies van harte met deze routekaart naar de ASB. 

 
In de afgelopen jaren is door het bedrijfsleven veel geïnvesteerd in technieken voor precisielandbouw en  

productie van een nieuwe generatie meststoffen afkomstig uit de circulaire economie alsmede in geavanceerde 
registratie- en managementinformatiesystemen, waaronder de kringloopwijzer. Dit alles komt nu zeer van pas 

voor de snelle ontwikkeling en invoering van de Afrekenbare StoffenBalans, die kan rekenen op een groot 
draagvlak binnen de landbouwsector, want met de ASB blijft de boer aan het roer op weg naar een emissieloze 

hoogproductieve rendabele landbouw met als wetenschappelijke grondslag de productie-ecologie.  
 

1 Oprichting van de Stichting “Certificering Afrekenbare StoffenBalans”    sept 2020 

De  stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan een snelle invoering van de ASB door het op gang brengen van 
de benodigde certificering- voornamelijk berustend op metingen, zoals aanbevolen door de Commissie Remkes- 
voor elk type primair agrarisch bedrijf, dat streeft naar een emissieloze productiewijze, een en ander in nauwe 
samenwerking met overheid, afnemers en overige betrokkenen en gelijktijdig initiatieven te nemen voor de 
organisatie van onderzoek, voorlichting en onderwijs  op het gebied van de ASB,  dit alles in een katalyserende 
en faciliterende rol. De stichting hanteert voor 2020-2021  het volgende activiteitenplan: 
 

2 Organisatie van jaarlijkse informatiebijeenkomsten over de ASB met erfbetreders,   
  beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten en studenten                        vanaf 2020  

op de laatste vrijdag in november, dit jaar 27-11 zie  www.dagvandeprecisiebemesting.nl  te Wageningen 
op of omstreeks 21 juni , zie www.dagvandekringlooplandbouw.nl  te Dronten 
op de derde dinsdag in september zie www.precisiebemestingscooperatie.nl te Wassenaar 

 

  3 Organisatie van pilots in teeltseizoen                                                                  2020/2021 

Daarbij gaat het om te beginnen om pilots bij grondgebonden bedrijven in de melkveehouderij  en bij bedrijven 
 in de open teelten, dit ter uitwerking van certificeringseisen voornamelijk berustend op metingen voor elk type 
 primair agrarisch bedrijf, dat streeft naar een emissieloze productiewijze, een en ander  in nauwe 
 samenwerking met overheid, afnemers en overige betrokkenen. 
 

  4 Formeren van klankbordgroepen                                                                  voorjaar 2021 
  Daarbij gaat het om het raadplegen van experts op het gebied van ICT, communicatie, accountancy,    
 precisiekringlooplandbouw en robotisering en om het voorleggen van concepten aan agrarische ondernemers. 

  
 5 Presentatie van voorstellen voor innovatieve certificeringsadministratie   nov 2021 
  

De precisielandbouw , die noodzakelijk is voor emissiereductie  maakt gebruik van machines en installaties, die 
 gegevens genereren die met block-chain techniek kunnen worden gebruikt  voor de certificeringsadministratie. 
 De pilots zullen leren hoe dat in zijn werk kan gaan met minimale administratieve lasten voor de ondernemer.   
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