Beleidsrapportage
eerste halfjaar 2021

Voorwoord
We staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector, een sector waarin ruimte
is voor vernieuwing, waarin innovatie wordt omarmd en waarin ondernemers geen
belemmeringen ondervinden. En een cumelasector die in de maatschappij wordt herkend,
gewaardeerd en geaccepteerd. Daar staan we voor… en daar werken we hard aan. Samen met
iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.
Deze integrale beleidsrapportage beschrijft de inzet, uitgevoerde acties en bereikte resultaten
van de beleidsmedewerkers van Cumela in het eerste halfjaar van 2021 op de acht
beleidsthema’s.
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1. Wij hebben hart voor de bodem
De bodem is de basis van onze samenleving én de bindende factor tussen onze
leden. De experts op bodemgebied werken in de cumelasector. Als sector voelen we
ons verantwoordelijk voor de bodem. We lenen die van onze kinderen, dus zorgen
we dat ook generaties na ons van de bodem kunnen genieten.
1.1 PFAS
PFAS houdt de gemoederen nog steeds bezig. Cumela werkt intensief samen met andere
belanghebbenden en deskundige partijen om in overleg met het ministerie te komen tot een
toereikend, werkbaar en logisch handelingskader. Dat proces is ingewikkeld en langdurig. Er is
veel onderzoek nodig om de langetermijneffecten van PFAS in het milieu te onderzoeken. Dat
onderzoek kost ook veel tijd. Op basis van de meest recente kennis heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een concept voor het definitief kader gepresenteerd aan het
stakeholder- en uitvoeringsoverleg waarvan Cumela onderdeel uitmaakt. Als reactie op dit
concept heeft Cumela in VNO-verband een uitgebreide zienswijze opgesteld om dit
handelingskader te verbeteren en onlogische keuzes te veranderen.

1.2 Bodeminitiatieven
Cumela is betrokken bij bodeminitiatieven als het Nationaal Programma Landbouwbodem,
Slim Landgebruik, PPS Beter Bodembeheer en diverse regionale projecten. De focus in deze
bodemprogramma’s komt naast bodemverdichting ook steeds meer te liggen op organische
stof en koolstofvastlegging. Er worden methoden ontwikkeld om van koolstofvastlegging een
verdienmodel te maken. Klimaatadaptatie is echter ook een belangrijk onderwerp, net als het
tegengaan van bodemdaling als gevolg van verdroging. Al deze onderwerpen kunnen veel
gevolgen hebben voor de manier waarop de bodem wordt bewerkt en daarom onderzoekt
Cumela de kansen en bedreigingen voor de sector. Een belangrijk onderdeel van goed
bodembeheer is kennisontwikkeling. Cumela heeft speciaal voor haar leden een aantal
bodemcursussen ontwikkeld. Er is een werkgroep gestart om de e-learning ‘Toepassen grond
en bagger’ te ontwikkelen.

1.3 Integrated Pest Management sportvelden
Op het gebied van het chemievrij beheer van sportvelden is Cumela met de voormalige Green
Deal-partners verder gegaan met het uitwerken van een goed Integrated Pest Management
voor het beheer en onderhoud van grassportvelden. Inmiddels wordt de focus door de
overheid, NOC-NSF en de sportbonden verlegd naar andere duurzaamheidsaspecten rondom
sportaccommodaties, zoals watergebruik, biodiversiteit, energiegebruik en afval. Cumela volgt
de ontwikkelingen kritisch.
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2. We zorgen voor een duurzaam en gezond
arbeidsklimaat
De cumelasector biedt uitdagend en afwisselend werk met veel
verantwoordelijkheid. Medewerkers zijn de drijvende kracht achter
cumelabedrijven. Daarom zetten wij ons in voor werkgevers en medewerkers.
Samen met de sociale partners investeren wij in een duurzaam en veilig
arbeidsklimaat en zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goed
onderwijs.
2.1 Arbobesluit
We hebben een reactie ingestuurd op de internetconsultatie inzake een wijziging van het
Arbobesluit, de Wet werken waar je wil en het besluit Wfsv verhoging terugkeerpremie.

2.2 Cao
Het is eind 2020 gelukt om een cao Groen, Grond en Infrastructuur af te spreken. De eerste
maanden van 2021 hebben we de redactie daarvan afgerond en is er een cao-boekje naar alle
leden verzonden.
In samenwerking met Colland zijn cao-animaties ontwikkeld. Hierin worden kort en bondig de
regels en richtlijnen uitgelegd.

2.3 Digitale tool Beroeps Praktijk Vorming
Met de ontwikkeling van de digitale BPV-tool maken we stappen voor een kwalitatief goede
begeleiding van studenten Groen, Grond en Infra op leerbedrijven. De digitale BPV-tool
ondersteunt praktijkbegeleiders door transparant en inzichtelijk te maken wat de leerdoelen
van de student zijn. Hierdoor is het duidelijk voor zowel de student als de praktijkbegeleider
wat er moet worden geleerd en welke ontwikkeling er nodig is om te groeien naar
vakbekwaamheid.

2.4 E-learnings
In samenspraak met het onderwijs is er de afgelopen drie jaar gewerkt om acht e-learnings te
ontwikkelen die naadloos passen bij de werkzaamheden in de sector. De laatste e-learnings
zijn bijna klaar. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende e-learnings beschikbaar.
• Bodem, bemesting en teelt
• Houding en communicatie
• Techniek en onderhoud
• Vakkundig, efficiënt en kostenbewust werken
• Inzet en bediening van machines
• Materialenkennis (levende en dode materialen)
• Veiligheid, regelgeving en milieu
• Bodem voor cultuurtechniek
Om te stimuleren dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, is door Cumela een plan
ingediend bij de sociale partners om iedereen die werkzaam is in de sector kosteloos gebruik
te laten maken van bovenstaande e-learnings.
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3. We houden het werk en de omgeving veilig en gezond
In onze sector werken we met grote machines en gevaarlijke stoffen. Kleine fouten
kunnen grote gevolgen hebben voor mens en natuur. Daarom vergroten wij de
kennis en het bewustzijn van de risico’s die het werken in onze sector met zich
meebrengt.
3.1 Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
We streven naar honderd procent veiligheidsbewustzijn. Met de branche-RI&E van Stigas
worden de veiligheidsrisico’s op de bedrijven in kaart gebracht en aangepakt. Om bedrijven te
laten leren van ongevallen die in de sector zijn gebeurd, is een inventarisatie uitgevoerd. Dit is
gedaan in de diverse secties, maar ook bij Stigas en het RIVM. Maatregelen die het ongeval
kunnen voorkomen, zijn toegevoegd aan de RI&E en aan de arbocatalogus. Het uitvoeren van
de RI&E is het afgelopen halfjaar gepromoot.

3.2 Arbocatalogus
In april zijn de volgende onderwerpen goedgekeurd door de Inspectie SZW en dienen ze als
werkwijze voor de sector:
• Strodekken
• Gladheidbestrijding
• Zekeren van machines en materieel
• Banden en wielen wisselen
• Kettingzaag
• Het voorkomen van gezondheidsschade door de eikenprocessierups
• Het bestrijden van de eikenprocessierups
De toetsing door de Inspectie SZW verloopt moeizaam. Cumela en de vakbonden willen dat de
arbocatalogus veilige en werkbare oplossingen biedt om ongevallen en gezondheidsschade te
voorkomen. De Inspectie SZW wil er een soort handhaafboek van maken met ingewikkelde
wetteksten. Samen met andere organisaties houden we vol dat de arbocatalogus moet
aansluiten op de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn een aantal onderwerpen nog niet
goedgekeurd. Deze worden in juli opnieuw aangeboden. Op de website
https://www.stigas.nl/agroarbo/mechanisch-loonwerk zijn de goedgekeurde en nietgoedgekeurde stukken terug te vinden.

3.3 Toolboxen
Elke maand zijn er toolboxen met LMRA-kaartjes in Grondig en Veilig Vakwerk gepubliceerd.
Toolboxvideo’s konden er de afgelopen periode niet worden gemaakt in verband met de
coronamaatregelen.

3.4 Dieselrook
Dieselrook is kankerverwekkend. Daarom mogen mensen in binnen- én buitensituaties geen
dieselrook inademen. Partijen zijn met de Inspectie SZW in gesprek om de redelijkheid te
zoeken voor de toekomstige controles. Het is te kort door de bocht om te stellen dat alle
machines moeten worden vervangen door elektrische machines. Daar staat tegenover dat
mensen niet ziek mogen worden van hun werk. Voor vervanging van machines hebben we het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie SZW geadviseerd aan te
sluiten bij de te realiseren transitiepaden van Schoon en Emissieloos Bouwen.
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4. Wij omarmen en stimuleren innovatie
Ontwikkelingen en innovaties gaan snel. Dit biedt mogelijkheden voor onze sector.
We volgen innovaties op de voet, communiceren die naar onze leden en zetten die in
voor onze lobby en sectorprofilering.
4.1 Workshop verdienkansen met data
Data komt via steeds meer machines en kanalen ter beschikking voor cumelabedrijven. Dit
voorjaar is een traject met workshops gestart om meerwaarde te creëren door het werken
met data. Deze workshops zijn één van de werkpakketten van een groter publiek-privaat
samenwerkingstraject, Precisielandbouw 4.0. Veel aandacht is besteed aan het in kaart
brengen van de klantvraag. Uiteindelijk zijn er nu drie kleinere werkgroepen gestart, die de
volgende onderwerpen verder uitwerken:’
• Hoe kan ik met perceelsdata meerwaarde creëren?
• Hoe kan ik data inzetten om het gehele grondbeheer te verrichten?
• Welke data zijn er nodig voor andere beloningssystemen in de landbouw, zoals carbon
credits?

4.2 Artikelenserie
Er is een artikelserie voorbereid voor vakblad Grondig. Doel hiervan is om leden te informeren
over nieuwe innovaties en technologieën en duiding te geven ten aanzien van het belang voor
de cumelasector.

4.3 Nieuwe technieken
Bij meerdere organisaties, zoals waterschappen en politieke partijen, is een vouchersysteem
onder de aandacht gebracht waarmee boeren nieuwe technieken kunnen inhuren bij onder
andere loonwerkers. Deze vouchers - of een pilot met vouchers - moeten volgens Cumela
onderdeel uitmaken van het Nationaal Strategisch Plan. In dit plan beschrijft Nederland eind
2021 hoe het invulling wil geven aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
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5. We gaan duurzaam om met milieu, mensen en
bedrijven
Duurzaam ondernemen levert rendement op. We stimuleren de cumelasector om
het belang van de energietransitie te onderschrijven. We zorgen dat er voldoende
tijd en ruimte vrijkomt om die omslag op een realistische, haalbare en betaalbare
manier te maken.
5.1 De Groene Koers
In de samenwerking van sectorplatform De Groene Koers heeft Cumela ervoor gezorgd dat de
ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Economische Zaken en Klimaat de beleidsdossiers die van invloed zijn op mobiele werktuigen
hebben gebundeld in het initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen. Hierin worden onder
andere de emissiereductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord (CO2), het Schone Lucht
Akkoord (NOx en fijnstof) en de Aanpak Stikstof (NOx en NH3) gebundeld. We werken mee aan
zes sectorspecifieke transitiepaden voor een realistisch en haalbaar reductiebeleid richting
2030. We adviseren over de toekenning van 500 miljoen euro subsidie ten behoeve van de
verschoning van machines in bouw- en bouwlogistiek die eind dit jaar beschikbaar komt.
Daarbij bewaken we sterk de positie van het MKB-bedrijf. Deze subsidie is gekoppeld aan de
zogenaamde ‘bouwvrijstelling’. Voor bouw- en sloopprojecten waarbij alleen tijdens de
bouwfase stikstof vrijkomt, zijn geen vergunning en Aerius-berekening meer nodig. VHG is
formeel toegetreden als Koerspartner aan De Groene Koers.

5.2 Stikstof-lobby
De beleidsstrategie en Aanpak stikstof-lobby kregen bestuurlijke goedkeuring van de Cumelabestuurders. We richten ons op provincies, politiek en natuurorganisaties.
Afdelingsbestuurders en bedrijvenadviseurs zijn actief betrokken bij de regionale lobby voor
stikstof en de Omgevingswet. Via het kernteam stikstof oefenden we zijdelings invloed uit op
de samenwerking van landbouw, bouw en natuurorganisaties.

5.3 Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming
Binnen het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 is gewerkt aan meerdere
deelonderwerpen. Een enquête is uitgezet om knelpunten in kaart te brengen die bedrijven,
waterschappen en omgevingsdiensten ervaren bij de aanleg van wasplaatsen en
zuiveringsvoorzieningen. Nu wordt er gewerkt aan een praktische handreiking voor deze
groepen. Ook is samen met andere stakeholders een start gemaakt om nieuwe
zuiveringstechnieken uit onder andere de glastuinbouw te kunnen inzetten in de open teelten
en het loonwerk. Binnen het Uitvoeringsprogramma is ook meegedacht over de gesloten
vulinrichting en het functioneren van het beoordelingssysteem van driftreducerende doppen
en technieken. Medewerking is verleend aan het opzetten van een nieuw inzamelingssysteem
voor lege fusten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. De insteek van Cumela is dat
dit goed moet worden geregeld en ook praktisch werkbaar moet zijn.

Cumela Nederland | Nijverheidsstraat 13, 3861 RJ Nijkerk | Postbus 1156, 3860 BD Nijkerk | T. (033) 247 49 00
www.cumela.nl | info@cumela.nl | IBAN NL08 RABO 0364 2084 30 | KvK 40477842 | BTW NL0026.10.590.B01

8

5.4 Energietransitie
Er is gekeken naar de elektrificatie van nieuwe machines en wat de kosten ervan zijn voor
cumelabedrijven. Bedrijven hebben verder een beroep gedaan op Cumela bij het aanvragen
van subsidies in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) voor
zonnepanelen en waterstof. Daarbij is er beoordeeld of investeringen in duurzame energie
zinvol zijn of niet. Soms zijn er ook externe adviseurs ingeschakeld. Het aanvragen van SDEsubsidies is een ingewikkelde materie en een goede voorbereiding is belangrijk.
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6 Wij denken vooruit
Regeren is vooruitzien, ook in de cumelasector. Voor de continuïteit van
cumelabedrijven is het belangrijk om snel en adequaat in te spelen op
veranderingen. We inspireren ondernemers in de sector om analyses te verwerken in
hun bedrijfsvoering. Daarnaast maken we analyses van de sector en gebruiken deze
gegevens in onze lobby en sectorprofilering.
6.1 Cumela Kompas
Afgelopen halfjaar is er gewerkt aan een nieuwe analysetool voor Cumela Kompas. Hierdoor
wordt het mogelijk om de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de diverse sectoren waarin
de cumelabedrijven actief zijn te volgen.

6.2 Kengetallen duurzaamheid
Er zijn nieuwe kengetallen ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Zo is op basis van
Cumela Kompas het dieselverbruik per elke euro omzet bepaald. Gemiddeld bedraagt het
dieselverbruik 0,115 liter per euro omzet. Dit nieuwe kengetal kan worden gebruikt voor de
KringloopWijzer, die veel veehouders moeten invullen. Wel varieert het verbruik afhankelijk
van de sector waarin wordt gewerkt. Bij grondverzetbedrijven is het verbruik 0,09 liter per
euro omzet en bij agrarisch loonwerk 0,14 liter.

6.3 Kostprijsmodule
De kostprijsmodule is verder vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken. De indexen voor de
arbeidskosten zijn aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat voor de arbeidskosten nu 2020
als referentiejaar geldt en het indexgetal op 100 staat.

6.4 Kostprijsontwikkeling
In het voorjaar hebben we uitgebreid geïnformeerd over de kostprijsontwikkelingen in de
cumelasector. We willen tweemaal per jaar rapporteren over de ontwikkelingen van de diverse
kostenposten.
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7. We zorgen voor een gelijk speelveld
Een gelijk speelveld is in het belang van de hele sector. Concurreren doe je namelijk
door de wet- en regelgeving en fatsoensnormen te respecteren. We stimuleren leden
om bij te dragen aan een gelijk speelveld en zoeken de dialoog met partijen die op
het eerste oog een tegengesteld belang lijken te hebben.
7.1 Knelpunten aanbestedingen
We werken aan een gelijk speelveld voor al onze leden bij het aanbesteden. Met een
werkgroep uit alle geledingen van Cumela stelden we een vragenlijst op die we aan een
selectie van onze leden willen gaan voorleggen. De antwoorden op deze vragen leveren ons
inzicht op in de knelpunten die worden ondervonden bij het meedoen aan aanbestedingen.
Ons doel is dat werken in behapbare onderdelen worden aanbesteed, zodat lokale bedrijven
meer kansen krijgen. We maken voor onze bestuurders materiaal dat zij kunnen gebruiken
richting de aanbestedende diensten.

7.2 Eerlijke mestketen
Wij streven naar een eerlijke mestketen. Daarvoor hebben we heel veel tijd geïnvesteerd in
het meewerken aan het ontwikkelen van het systeem voor het realtime Vervoersbewijs
Dierlijke Mest (rVDM). Eind 2020 bleek dat de ontwikkeling bij de overheid zeer sterk afweek
van de verwachtingen van de sector en de overheid nog lang niet zo ver was dat het rVDM in
werking kon treden. In de eerste helft van 2021 is er hard gewerkt aan het uitschrijven van alle
eisen waaraan het systeem moet voldoen. Invoering in de winter van 2021-2022 is niet
realistisch.
Voor de invoering van KeurMest en de MineralenManager is dit slecht nieuws, omdat we
daarbij wilden uitgaan van de informatiestromen van het rVDM. We ontwikkelden daarom een
alternatieve werkwijze, waarbij we niet meer afhankelijk zijn van het rVDM. Voordeel van deze
werkwijze is dat we ook gegevens over meststromen van de afgelopen jaren kunnen
meenemen. Die leveren extra mogelijkheden op in de MineralenManager en KeurMest voor
het uitvoeren van controles op logica.
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8. Wij houden de bereikbaarheid op orde
Onze leden werken overal. Het werk en de bedrijfslocatie moeten daarom goed en
veilig bereikbaar zijn, ook met groot materieel. Dit is minder vanzelfsprekend dan
het klinkt. Landbouwvoertuigen worden regelmatig als hinderlijk ervaren en steeds
vaker worden bedrijfslocaties van cumelabedrijven niet geschikt geacht voor het
buitengebied.
8.1 Registratie en kentekening
Op 1 januari 2021 is de registratie- en kentekenplaatplicht voor (land)bouwvoertuigen van
start gegaan. De verwerking van registratieaanvragen verloopt niet altijd even soepel. Het
grootste knelpunt is het voertuigidentificatienummer (VIN). Bij zelfbouwvoertuigen verliep de
registratie aanvankelijk ook erg moeizaam.
Een nieuwe eis is dat er vanaf 21 juni bij registratieaanvragen via de website van de RDW altijd
een foto van de constructieplaat met het VIN erop moet worden meegestuurd. Het minimum
aantal voertuigen voor een bulkaanvraag is op 30 juni verhoogd naar minimaal 200 voertuigen.
De problemen met de registratie van bestaande en de goedkeuring van nieuwe
(land)bouwvoertuigen worden besproken in diverse werkgroepen van de RDW. Cumela neemt
deel aan de werkgroep Conversie en Communicatie en aan het overkoepelend overleg
Ingroeiperiode.
Vanaf 1 juli kunnen nieuwe landbouwvoertuigen alleen nog met een bewijs van goedkeuring
worden geregistreerd.

8.2 Centrale ontheffingverlening (land)bouwvoertuigen
De RDW is in mei gestart met de voorbereidingen voor het centrale loket voor
landbouwontheffingen. In juni is hierover twee keer overleg gevoerd met Cumela, LTO
Nederland, TLN en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

8.3 T-rijbewijs
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met de uitwerking van een rijbewijs Tlight voor lichte (land)bouwvoertuigen. In januari is er overleg geweest met betrokken
branches. De uitwerking ervan geeft wel uitdagingen: op grond van welke
voertuigeigenschappen ga je onderscheid maken tussen een klein T-rijbewijs en het huidige Trijbewijs.
In Europees verband heeft CEETTAR het initiatief genomen om te komen tot een
internationaal T-rijbewijs. In juni is er een digitaal overleg geweest tussen CEETTAR en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie over een internationaal T-rijbewijs. Inzet is
dat dit rijbewijs moet gelden voor landbouwtrekkers en zelfrijdende machines met een
maximumconstructiesnelheid van 40 km/u.
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8.4 Veilig met (land)bouwverkeer
Er zijn in verband met de coronamaatregelen geen projecten Veilig met (land)bouwverkeer op
basisscholen gedraaid.
Een mooi resultaat is dat het project opnieuw is gekeurd door CROW en positief is beoordeeld.
Wegbeheerders vinden daarom op het platform van de CROW-toolkit Verkeerseducatie o.a.
ons project.

8.5 Regionale verkeerszaken
In februari heeft Cumela beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de uitspraak van de
rechtbank Rotterdam over het verkeersbesluit om geen (land)bouwverkeer toe te laten op de
parallelweg op de nieuwe Botlekbrug. De zitting staat gepland voor 23 september 2021.
Eind mei is er een overleg over landbouwverkeer geweest met wegbeheerders in de provincie
Groningen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een studie uitgevoerd naar de
problemen met de agrologistiek, de effecten van landbouwverkeer op de leefbaarheid in
dorpskernen, of kentekening kan bijdragen aan oplossingen en of een snelheidsverhoging naar
40 km/u een reden is om 80-km/u-wegen open te stellen voor landbouwverkeer. Deze studie
kan een goed voorbeeld zijn voor andere provincies die onderzoek willen doen naar
landbouwroutes.
Cumela is betrokken bij een project van de provincie Noord-Holland gericht op het voorkomen
van gevaarlijke situaties tussen landbouwvoertuigen en overige weggebruikers.
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9. Overige activiteiten: Lobby
Het team beleidsmedewerkers heeft naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen
contact opgenomen met de woordvoerders van diverse Kamerleden op onze beleidsdossiers.
We hebben hen benaderd met onze adviezen en aanbevelingen op één of meerdere
beleidsdossiers. Hierbij hebben we deze Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek of een
kennismaking op het Binnenhof. De volgende Kamerleden hebben hier inmiddels gehoor aan
gegeven:
• Peter de Groot, VVD
• Thom van Kampen, VVD
• Tjeerd de Groot, D66
• Agnes Maassen, D66
• Faissal Boulakjar, D66
• Harm Beertema, PVV
• Pieter Grinwis, CU
• Roelof Bisschop, SGP
Hiernaast hebben we onze negen adviezen onder de aandacht gebracht van de informateur
Mariëtte Hamer. Zij heeft ons bedankt voor het toesturen van de adviezen en aanbevelingen.
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