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Voorwoord 
 
Milieubewust…..? 
 
Enkele weken terug sprak ik een kennis van mij. Hij had een nieuwe baan. 
Hij kreeg een auto van de zaak voor enkel het woon-werk verkeer naar 
kantoor toe. Maar zei hij, wel een elektrische, want de onderneming waar hij 
ging werken, wilde wel milieubewuster werken…. En hij meende het ook nog. 
 
Ik weet dan echt niet meer, of ik moet lachen, ontzettend kwaad moet 
worden, of hevig teleurgesteld ben. Vooropgesteld gun ik die kerel best zijn 
elektrische auto van de zaak. Maar als zo’n bedrijf nou echt iets had willen 
doen voor het milieu, dan hadden ze gewoon iemand aangenomen die 
binnen vijf kilometer van kantoor woont en die met zijn fiets naar het werk 
had gekund. Dan doe je echt iets. En het bijzondere is, dat in dit geval zowel 

de werkgever als de werknemer echt menen dat ze de wereld aan het 
verbeteren zijn. 
 
Ons moeder zei dan: “Het wil niet zeggen als je meer studeert, dat je ook 
slimmer bent.” En daar krijgen we er steeds meer van in ons land heb ik het 
idee. 
 
Enfin, we lachen er maar mee.  
 
Veel leesplezier!! 
 
Erik Verhoeven 



 

2 
 

 

 
 
 
 
Hoofdlijnen GLB-akkoord 2023-2027 
 
Het politieke akkoord dat in de EU is bereikt over het 
nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) 
moet de Europese landbouw klimaat-, milieu- en 
diervriendelijker maken. Dit beleid gaat op 
1 januari 2023 in en geldt tot 2027. Het totale 
Nederlandse GLB-budget uit de EU-middelen bedraagt 
in deze periode jaarlijks € 790 miljoen, waarvan 
€ 717 miljoen in pijler 1 (directe betalingen) en 
€ 73 miljoen in pijler 2 (plattelandsbeleid). 
 
Minimaal 25% voor ecoregelingen 

Een grote verandering is dat lidstaten verplicht zijn om 
minimaal 25% van het budget uit te trekken voor 
zogenaamde ecoregelingen. Dit nieuwe, vrijwillige 
instrument moet boeren belonen voor het toepassen 
van klimaat- en diervriendelijke praktijken (biologische 
landbouw, agro-ecologie, geïntegreerde plaagbestrijding 
etc.) en voor verbetering van het dierenwelzijn. 
 
Belangrijke wijzigingen 
Andere belangrijke wijzigingen zijn: 
• Het GLB zal voor het eerst sociale voorwaarden 

bevatten, wat betekent dat GLB-begunstigden 

• elementen van de Europese sociale en 

arbeidswetgeving zullen moeten respecteren om 

GLB-steun te ontvangen. 

• Minimaal 10% van het budget moet gaan naar 

kleinere landbouwbedrijven. Lidstaten moeten in hun 

strategisch plan beschrijven hoe zij dit willen doen. 

• Minimaal 3% van het budget moet besteed worden 

aan jonge landbouwers (tot 40 jaar). Dit kan 

inkomenssteun, investerings- of aanloopsteun zijn. 

• Elk bedrijf zal minimaal 3% van het bouwland moeten 

bestemmen voor biodiversiteit en niet-productieve 

elementen (randen, landschapselementen, 

boerensloten). Met steun uit de ecoregelingen kan 

dat verhoogd worden naar 7%. 

• Langs waterlopen moeten drie meter brede 

bufferstroken komen, waarop geen mest en 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. 

Onderbouwde uitzonderingen zijn mogelijk in 

gebieden met veel sloten. 

• Op bouwland moeten gewassen afgewisseld worden. 

Dit geldt niet voor bedrijven met minimaal 75% 

grasland of minder dan 10 ha bouwland en evenmin 

voor biologische bedrijven.  

• Het systeem van betalingsrechten komt te vervallen. 

De basisbetaling wordt uitbetaald op alle hectares 

landbouwgrond die een agrariër in beheer heeft. 

 

 

 

Strategisch plan 
Op basis van regels die op EU-niveau zijn 
vastgesteld, moet elke lidstaat in de komende zes 
maanden een strategisch plan opstellen voor het 
beleid in de komende vijf jaar. Zo kunnen ze 
rekening houden met lokale omstandigheden en 
zich richten op prestaties. De nadruk van het 
Nationaal Strategisch Plan zal liggen op 
ondersteuning van doelgerichte bijdragen aan de 
transitie naar een duurzamere landbouw. 
 
Basisbetaling 
De hoogte van de basisbetaling (pijler 1) is 
afhankelijk van nog door Nederland te maken 

keuzes. Er kan namelijk besloten worden een deel 
van het budget van pijler 1 over te hevelen naar 
pijler 2 (momenteel zo’n 10%, volgens het 
GLB-akkoord mogelijk tot 42%). Verder is het met 
name van belang welk deel van pijler 1 wordt 
bestemd voor de ecoregelingen (minimaal 25% 
volgens het GLB-akkoord). Uitgaande van 10% 
overheveling naar pijler 2 en 25% voor de 
ecoregelingen zal de basisbetaling maximaal zo’n 
€ 250 per hectare bedragen. Dat is aanzienlijk 
minder dan de huidige betaling van € 370 per 
hectare (inclusief vergroeningspremie). Bij de 
nieuwe basisbetaling is men verplicht aan de slag 
te gaan met de vergroeningsmaatregelen, ofwel 
meer verplichtingen voor minder geld. 
 
 

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021  
 
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare 
pachtprijzen vastgesteld voor akkerbouw- en 
grasland, tuinland en agrarische gebouwen en 
woningen. In juni zijn de normen gepubliceerd, 
die op 1 juli zijn ingegaan. 
 
Los bouw- en grasland 
De nieuwe pachtnormen 2021 voor los bouw- en 
grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten 
van grote en middelgrote akkerbouw- en 
melkveebedrijven in de periode 2015 tot en met 
2019, de pachtnormen 2020 op de jaren 2014 tot 
en met 2018. De pachtnormen 2021 zijn in acht 
van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de 
pachtnormen 2020. De daling is het grootst voor 

de Veenkoloniën en Oldambt (14%). In zes 
pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen 2021 
hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen 
uiteen van 2% in Bouwhoek en Hogeland en 
Zuid-Limburg, tot 16% in de IJsselmeerpolders en 
25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied 
(zie tabel 1). 
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Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en 
veranderpercentage voor los bouw- en grasland. 
 
Pachtprijsgebied Norm Norm Verander- 
 2021 2020 percentage 
 (€ / ha) (€ / ha) 
 
Bouwhoek en Hogeland 692 677 2 
Veenkoloniën en Oldambt 387 451 -14 
Noordelijk weidegebied 514 535 -4 
Oostelijk veehouderijgebied 573 601 -5 
Centraal veehouderijgebied 442 448 -1 
IJsselmeerpolders 1.318 1.135 16 
Westelijk Holland 413 464 -11 
Waterland en Droogmakerijen 230 255 -10 
Hollands/Utrechts weidegebied 639 714 -11 
Rivierengebied 626 660 -5 
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 471 377 25 
Zuidwest-Brabant 856 761 12 
Zuidelijk veehouderijgebied 533 486 10 
Zuid-Limburg 57 544 2 

 
In de berekende grondbeloning op basis van een 
voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde, is een goed 
inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) 
vervangen door een matig inkomensjaar (2019). 
Voor de akkerbouw is het jaar 2013 met een 
gemiddeld inkomen afgevallen, terwijl het inkomen 
in het bijkomende inkomensjaar (2019) ruim boven 
het langjarig gemiddelde zat. 
 
Los tuinland 
In tabel 2 staan de pachtnormen voor de twee 

pachtprijsgebieden voor los tuinland vermeld. In zowel 
Westelijk Holland als de Rest van Nederland zijn de 
pachtnormen fors gestegen. De samenstelling van de 
tuinbouwsector in beide gebieden verschilt sterk en 
daardoor ook de pachtnormen. In ‘Westelijk Holland’ 
is het merendeel bloembollenbedrijf, in ‘Rest van 
Nederland’ zijn boomkwekerijen in de meerderheid. 
 
Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en 
veranderpercentage voor los tuinland. 
 
Pachtprijsgebied Norm Norm Verander- 
 2021 2020 percentage 
 (€ / ha) (€ / ha) 
 
Westelijk Holland *) 4.496 3.633 24 
Rest van Nederland 3.024 2.646 14 

 

*) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop 
en Rijneveld 
 
Agrarische bedrijfsgebouwen  
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische 
bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande 
overeenkomsten worden verhoogd met 2,44%, gelijk 
aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 
2016-2020. 

Tabel 3: Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s 
per hectare voor bedrijfsgebouwen in 
2021, afhankelijk van doelmatigheid 
gebouwen. 

 
 Aard bedrijf 
 
Doelmatigheid Akker- Melk- Overig 
 bouw vee  
 (€ / ha) (€ /ha) (€ / ha) 
      
Nieuw 513 1.319 794 
Zeer goed 404 1.038 625 
Goed 307 793 477 
Redelijk 227 582 350 
Matig 159 405 244 
Slecht 91 233 139 

 
Agrarische woningen  
De pachtverhoging voor agrarische woningen met 
pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 
bedraagt 0%, vanwege het besluit om de 
maximale huurprijsverhoging voor sociale 
woningbouw op 0% te zetten. De hoogst 
toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen 
met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 
1 september 2007, wordt verhoogd met 1,3% 
(inflatiepercentage over kalenderjaar 2020). 
 
Aanpassing pachtprijzen 
De regionormen en veranderpercentages zijn van 
toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde 
pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen 

waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De 
verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang 
van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in 
rekening brengen. 
 
 
Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van 
belastingbetaling 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat 
ondernemers die door de coronacrisis 
betalingsproblemen hebben, nog tot en met 
30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling konden 
aanvragen of verlengen. Deze periode is verlengd 
tot en met 30 september 2021. 
 
Betalingsregeling 

De nog te betalen belasting die onder het uitstel 
valt, hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 in 60 
maandelijkse termijnen afgelost worden. 
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Let op! 
Vanaf 1 oktober 2021 moet weer op tijd voldaan worden 
aan nieuwe betalingsverplichtingen, anders komt men 
niet in aanmerking voor het uitstel en moeten de 
belastingen die daaronder vielen vóór 1 oktober 2022 
volledig betaald worden. 
 
 
Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten? 
 
Op 18 juni 2021 oordeelde de Rechtbank 
Noord-Nederland dat voor de lelieteelt mogelijk een 
natuurvergunning nodig is. Als redenen daarvoor 
noemt de rechtbank het toepassen van drainage en 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
In die zaak had een milieuvereniging de provincie 
verzocht handhavend op te treden tegen een lelieteler. 
Toen de provincie hieraan geen gehoor gaf, stapte de 
milieuvereniging naar de rechter. De provincie voerde 
aan dat de betrokken lelieteler al lelies teelde vóór 
7 december 2004, de datum waarop de verplichtingen 
van de Habitatrichtlijn van toepassing werden op het 
betrokken Natura 2000-gebied (referentiedatum). Om 
deze reden zou de teelt niet aan een passende 
beoordeling zijn onderworpen of vergunning plichtig 
zijn. De rechtbank ging daarin niet mee, omdat het 
aantal hectares lelies na de referentiedatum fors was 
uitgebreid. Daardoor kon er sprake zijn van 
significante effecten op het Natura 2000-gebied.  
 

Dat betekende dat er onderzoek had moeten 
plaatsvinden naar de effecten van drainage en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De enkele 
stelling van de provincie dat bestrijdingsmiddelen in 
zijn algemeenheid worden onderzocht door het CTGB, 
ook op effecten voor de natuur, was naar het oordeel 
van de rechtbank onvoldoende. Uit onderzoek blijkt 
dat restanten van bestrijdingsmiddelen op afstanden 
van meer dan 250 meter neerslaan. 
 
De uitspraak maakt duidelijk dat voor bepaalde teelten 
een natuurvergunning nodig kan zijn. Of dit 
daadwerkelijk het geval is, hangt van verschillende 
factoren af. Er zal in ieder geval aangetoond moeten 
worden dat de teelt geen significante gevolgen heeft 
voor Natura 2000-gebieden. Dat brengt extra 
onderzoeken met zich mee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen EA-vanggewassen doorgeven 
 
Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te 
voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch 
aandachtsgebied (EA)’. Daarvoor moesten in de 
Gecombineerde opgave de volgende gegevens 
ingevuld worden: 
• Soort vanggewas (cat. 1, 2 of 3); 
• Geplande zaaidatum (cat. 1 en 2) of geplande 

oogstdatum van de hoofdteelt bij onderzaai 
(cat. 3); 

• Gewas (bijvoorbeeld bladrammenas of gele 
mosterd). 

 

Doorgeven wijzigingen 
Wijzigingen in de vanggewassen als volgteelt 
kunnen tot en met 15 oktober via een wijziging 
van de Gecombineerde opgave ingediend worden. 
De volgende wijzigingen moeten doorgegeven 
worden: 
1. Veranderingen in vanggewassen (gewas en/of 

categorie); 
2. Aangepaste inzaaidatum van volgteelten; 
3. Veranderingen oogstdatum van het 

hoofdgewas; 
4. Wisselingen in de percelen die voor 

vanggewassen gebruikt worden. 
 

Ad 1 Elke wijziging in het vanggewas moet, 
anders dan voorheen, gemeld worden. Bij het 
gebruik van een mengsel gaat het om het 

hoofdbestanddeel hiervan. 
 
Ad 2 De inzaaidatum is van belang voor de 
verplichte instandhoudingsperiode van acht 
weken. Het doorgeven van deze datum kan niet 
met terugwerkende kracht. Indien de werkelijke 
inzaaidatum na de opgegeven verwachte datum 
ligt, moet dit uiterlijk op de dag van inzaai 
doorgegeven worden. Wanneer de werkelijke 
inzaaidatum later is dan de opgegeven datum, 
moet een nieuwe verwachte inzaaidatum doorge-
geven worden. 
 
Ad 3 De oogstdatum is van belang voor de 
verplichte instandhoudingsperiode van acht 
weken. Het doorgeven van deze datum kan niet 
met terugwerkende kracht. Indien de werkelijke 

oogstdatum na de opgegeven verwachte datum 
ligt, moet de gewijzigde datum uiterlijk op de dag 
van oogst doorgegeven worden. Wanneer de 
werkelijke oogstdatum later is dan de opgegeven 
datum, moet een nieuwe verwachte oogstdatum 
doorgegeven worden. 
 
 
 
 



 

5 
 

 

 
 
 
 
Ad 4 EA-vanggewassen mogen op een ander perceel 
geteeld worden dan bij de originele aanvraag is 
vermeld. Dit ‘andere’ perceel moet wel opgegeven 
zijn bij de aanvraag. Op deze wijze kan echter geen 
extra EA opgegeven worden. Dit telt namelijk niet 
meer mee bij de beoordeling van de aanvraag. Het 
is niet verplicht een perceel waarop uiteindelijk geen 
EA-vanggewas geteeld wordt, anders dan opgegeven 
in de originele aanvraag, terug te trekken, maar dit is 
wel raadzaam. 
 
 
Aandachtspunten EA-vanggewassen 

 
Bij de teelt van EA-vanggewassen moet aan 
verschillende voorwaarden worden voldaan. 
  
Algemene voorwaarden 
Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene 
voorwaarden: 

• Het vanggewas moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid 
worden en minimaal acht weken in stand worden 
gehouden; 

• Bij vanggewassen van de categorieën 1 
(vanggewassen algemeen) en 2 (aaltjesbestrijding) 
moet een mengsel van minimaal twee toegestane 
soorten gebruikt worden; 

• De originele etiketten en aankoopbewijzen van het 
zaaizaad moeten minimaal vijf jaar bewaard worden 
en getoond kunnen worden bij een controle. 

 
Voorwaarden hoeveelheid zaaizaad 
Er moet voldaan worden aan de volgende twee 
voorwaarden wat betreft de hoeveelheid zaaizaad: 

• Er moet minimaal 75% van de aanbevolen 
hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden. Een lijst 
is te vinden op de website van RVO; 

• Het vanggewas moet de bodem zichtbaar bedekken. 
 
Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet 
toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas 
tot en met de acht weken dat het vanggewas 
minimaal op het land moet staan. 
 
Overmacht 
Wanneer als gevolg van overmacht of uitzonderlijke 

omstandigheden niet aan de voorwaarden kan worden 
voldaan, moet dit binnen vijftien werkdagen gemeld 
worden bij RVO om kortingen en/of boetes te 
voorkomen. 
 
 
 
 
 
 

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond 
 
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt 
van maïs een vanggewas te telen. Er zijn drie 
mogelijkheden om aan deze verplichting te 
voldoen: 
- onderzaai van gras kort na het zaaien van de 

maïs; 
- direct aansluitend aan de teelt van maïs en 

uiterlijk op 1 oktober een vanggewas telen; 
- uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, 

triticale, wintertarwe, winterrogge of 
wintergerst) inzaaien, welke het volgende jaar 
als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 

1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit 
geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend 
plaats te vinden. Wintergraan dat als 
hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden 
geoogst als de korrel deegrijp is. Oogsten als 
gehele plant silage (GPS) is volgens RVO 
mogelijk, zolang de korrel maar deegrijp is. 

 
Wanneer gras als vanggewas is ingezaaid, mag dit 
gebruikt worden als veevoer door beweiding of 
maaien. Men moet zich dan wel houden aan de 
regels voor het scheuren van grasland. 
 
Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op 
gangbare wijze geteelde suikermaïs, CCM, 
korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas 
uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld. 

 
Wanneer als gevolg van overmacht of 
uitzonderlijke omstandigheden niet aan de 
voorwaarden kan worden voldaan, moet dit 
binnen vijftien werkdagen gemeld worden bij RVO 
om kortingen en/of boetes te voorkomen. 
 
 
Wel feitelijk gebruik, geen rechtsgeldige 
gebruikstitel 
 
Een schapenhouder gaf in de Gecombineerde 
opgave een aantal percelen op, welke hij in 
gebruik had gekregen van een andere 
landbouwer. Op deze percelen verzocht hij om 
uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. 
RVO wees de percelen echter af, omdat de 

schapenhouder volgens haar niet beschikte over 
een geldige gebruikstitel. De andere landbouwer 
pachtte de percelen namelijk van de gemeente. In 
de pachtovereenkomst stond dat de percelen niet 
aan derden in gebruik gegeven mochten worden. 
Het was RVO gebleken dat de gemeente geen 
toestemming had gegeven voor de onderverhuur. 
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Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde 
vast dat niet in geschil was dat de schapenhouder 
landbouwactiviteiten op de percelen verrichtte. De 
benodigde toestemming van de gemeente ontbrak 
echter, waardoor de beweidingsovereenkomst tussen 
de andere landbouwer en de schapenhouder niet kon 
worden aangemerkt als een rechtsgeldige gebruikstitel 
om de onderhavige percelen met een zekere autonomie 
voor de uitoefening van een landbouwactiviteit te 
beheren. Dat de schapenhouder de percelen te goede 
trouw in de Gecombineerde opgave had opgegeven, 
deed er niet aan af dat hij op 15 mei niet over een 
(rechtsgeldige) gebruikstitel beschikte. RVO had de 

percelen daarom terecht afgewezen. 
 
Opmerking redactie 
In de praktijk gebeurt het vaker dat een pachter een 
gepacht perceel in gebruik geeft aan een derde 
(bijvoorbeeld in het kader van de vruchtwisseling). 
De derde zal zich er dan wel van moeten vergewissen 
dat de pachter hiervoor toestemming heeft. Ook voor 
de pachter is deze toestemming van belang, omdat 
onderverpachting zonder toestemming van de 
verpachter een reden is voor ontbinding van de 
pachtovereenkomst. 
 
 
Omschakelprogramma Duurzame Landbouw 
 
De minister van LNV wil met het Omschakelprogramma 

Duurzame Landbouw agrarische ondernemers 
stimuleren versneld om te schakelen naar een 
stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame 
bedrijfsvoering. Het Omschakelprogramma bestaat uit 
vier onderdelen. 
 
Investeringsfonds 
Dit fonds moet agrarische ondernemers financieel 
ondersteunen bij investeringen die worden gedaan 
ten behoeve van de omschakeling. In juli 2021 is 
een pilot-fonds van start gegaan met een vermogen 
van € 9 miljoen. Hieruit zullen door het 
Nationaal Groenfonds achtergestelde leningen worden 
verstrekt aan agrariërs die willen omschakelen. De 
achtergestelde lening bedraagt maximaal € 400.000 
en zal altijd gepaard gaan met een deel private 
cofinanciering (bijvoorbeeld door de bank, 
crowdfunding of familielening). De leningen worden 

verstrekt onder gunstige voorwaarden (rente, looptijd 
en aflossingsritme). Agrariërs die hiervoor in 
aanmerking willen komen, moeten een integraal 
bedrijfsplan indienen bij het Groenfonds waarin 
duidelijk wordt gemaakt met welke investeringen 
en maatregelen de ondernemer bijdraagt aan de 
doelstellingen van het fonds. 
 
 

Werkkapitaalregeling 
Bij de omschakeling naar een duurzamere 
bedrijfsvoering ontstaat vaak een tijdelijk 
liquiditeitstekort. Een werkkapitaalregeling maakt 
het mogelijk dit tijdelijk tekort te financieren. De 
regeling zal worden uitgewerkt in de vorm van 
een borgstelling. De bedoeling is om de regeling 
per 1 september 2021 open te stellen. 
 
Subsidieregeling bedrijfsplannen 
Met deze subsidieregeling kan een voucher aange-
vraagd worden, waarmee een bedrijfsplan kan 
worden opgesteld door een geregistreerde 
bedrijfsadviseur. Met dit plan moet de 

ondernemer beter in staat zijn de omschakeling te 
realiseren en hiervoor financiering aan te vragen. 
De verwachte openstelling is 1 november 2021. 
 
Subsidieregeling demonstratiebedrijven 
Deze regeling moet reeds omgeschakelde 
agrariërs  stimuleren hun kennis en ervaring uit te 
wisselen met collega-agrariërs. Via een eenmalige 
openstelling kunnen circa 35 agrariërs hun bedrijf 
als demonstratiebedrijf inzetten met 
ondersteuning voor een periode van drie jaar. 
Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten 
gericht op voorlichting en kennisdeling, zoals het 
geven van workshops, rondleidingen en 
presentaties. De verwachte openstelling is 
1 november 2021. 
 

 
PAS-meldingen, meldingsvrije activiteiten en 
interimmers 
 
PAS-meldingen 
De overheid is inmiddels gestart met het 
legaliseren van de zogenoemde PAS-meldingen. 
Daarvoor moesten de desbetreffende bedrijven de 
benodigde gegevens aanleveren bij de RVO. Zij 
ontvangen € 1.600 voor de kosten die zij hiervoor 
moeten maken. Voor bedrijven die stikstofruimte 
nodig hebben, geldt dat pas vergunningen kunnen 
worden afgegeven nadat deze ruimte ook 
daadwerkelijk gerealiseerd is. Het is op dit 
moment nog niet bekend hoe deze 
tegemoetkoming verkregen kan worden. Verder is 
afgesproken dat de leges maximaal € 1.600 per 

vergunning bedragen. 
 
Er is nog geen structurele oplossing gevonden 
voor de financieringsproblemen die de 
PAS-melders ondervinden. Banken stellen 
namelijk een definitieve vergunning als 
voorwaarde voor het verstrekken van financiering. 
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Meldingsvrije activiteiten 
De meldingsvrije activiteiten zullen ook worden 
gelegaliseerd. Dit zijn activiteiten die tijdens de looptijd 
van het PAS zijn gestart of uitgebreid met een depositie 
onder de toenmalige drempelwaarde van 0,05 mol. 
 
Om zeker te weten op welke locatie hoeveel 
stikstofdepositie nodig is, wordt een notificatiesysteem 
ingesteld waar initiatiefnemers hun activiteit kunnen 
melden. De gemelde activiteiten krijgen vervolgens 
toestemming. Valt u in deze groep bedrijven, houdt 
dan de berichtgeving over de aanmelding in de gaten. 
 

Interimmers 
Interimmers zijn activiteiten die zijn opgestart of 
uitgebreid voordat de Habitatrichtlijn goed was 
geïmplementeerd in de Nederlandse wet, en daarom 
soms geen rechtmatig toestemmingsbesluit hebben. 
Waar die situaties tijdens het PAS niet in een 
vergunning zijn omgezet, geldt dat voor deze 
activiteiten alsnog een vergunning aangevraagd 
moet worden. 
 
Er is sprake van een interimmer als beide onderstaande 
punten van toepassing zijn: 

• het bedrijf of de activiteit is gestart of gewijzigd 

na de datum waarop artikel 6, lid 3, van de 

Habitatrichtlijn is gaan gelden voor het betrokken 

Natura 2000-gebied (de zogeheten Europese 

referentiedatum) en voor 1 februari 2009, én; 

• men heeft tot op heden geen volledige geldende 

natuurtoestemming voor de activiteit verleend 

gekregen. 
 
 
Klimaatneutrale landbouw in 2035 
 
De Europese Commissie heeft medio juli een pakket 
maatregelen vastgesteld om het EU-beleid inzake 
klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen 
zo af stemmen dat de broeikasgasemissies in 2030 met 
minstens 55% worden verlaagd ten opzichte van 1990. 
Doel is dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale 
continent wordt. 
 
De land- en tuinbouw moet de CO2-uitstoot in 2030 
met 310 miljoen ton verminderen. In 2035 wil de EU 

proberen klimaatneutraal te zijn op het gebied van 
landgebruik, bosbouw en landbouw. Hierbij worden ook 
landbouwemissies anders dan CO2 meegerekend, zoals 
die afkomstig van vee en het gebruik van meststoffen. 
 
Een nieuwe EU-bosstrategie heeft als doel om de bossen 
te verbeteren, uit te breiden en veerkrachtiger te maken. 
Deze strategie bevat een plan voor de aanplant van drie 
miljard bomen in heel Europa voor 2030. 

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 
 
In de maand juni bestond de mogelijkheid een 
voorschot aan te vragen op de uitbetaling van de 
basis- en vergroeningsbetaling. Landbouwers die 
daar geen gebruik van hebben gemaakt, kunnen 
in de periode 4 tot en met 24 augustus 2021 
alsnog een voorschot aanvragen. De Minister van 
LNV biedt deze extra mogelijkheid in verband met 
de watersnoodramp in Limburg. Uit oogpunt van 
rechtsongelijkheid geldt de regeling voor alle 
landbouwers. 
 
Het voorschot bedraagt € 300 per hectare met 

een betalingsrecht. Voor nog toe te kennen 
betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgt 
men geen voorschot. Alleen voorschotten hoger 
dan € 400 worden uitbetaald. Bij de betaling van 
het voorschot zijn nog geen controles gedaan, 
zoals of men zich houdt aan de vergroeningseisen. 
 
In het huidige en de afgelopen twee 
belastingjaren mag men niet meer dan € 20.000 
aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Indien 
dit maximale bedrag al is bereikt of met het 
voorschot over dit bedrag heen gaat, vervalt het 
recht op een voorschot. 
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Belangrijke data  
 
4 t/m 24 augustus 2021 
Aanvragen voorschot basis- en vergroeningsbetaling 
 
T/m 30 september 2021 
Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van belas-
tingbetaling 
 
1 oktober 2021 
Uiterste datum inzaai vanggewas na maïs op zand- en 
lössgrond. 
 

1 oktober 2021 
Uiterste datum melden teelt wintergraan als hoofdteelt 
na maïs op zand- en lössgrond. 
 
15 oktober 2021 
Uiterste datum inzaai EA-vanggewas. 
 
31 oktober 2021 
Uiterste datum inzaai vanggewas voor alle biologisch ge-
teelde maïs en voor op gangbare wijze geteelde 
suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS. 
 
31 oktober 2021 
Uiterste datum inzaai wintergraan als hoofdteelt na maïs 
op zand- en lössgrond 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan 
de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. 
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) 
juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie 
ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een 
dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige 
vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

 


