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Voorwoord
De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De gekleurde bladeren aan de
bomen zijn een prachtig tafereel, maar confronteert ons ook dat het jaar
stilletjes aan al weer ten einde loopt.
En helaas moeten we constateren dat het corona-virus ook weer een
opleving heeft. Het leidt het op sommige fronten tot een verdeeldheid waar
niemand op zit te wachten. Het zal voor de beleidsmakers niet mee vallen
om het iedereen naar de zin te maken. Het virus is nu eenmaal geen diertje
wat zich in een kooi laat opsluiten en waait dus letterlijk alle kanten op.
Teveel mensen schieten in de individuele verdediging als een maatregel niet
goed past of niet zo goed uit komt. Het is in mijn optiek een gezamenlijk
probleem en dat zullen we ook samen op moeten lossen en waar we zoveel
mogelijk mensen in mee moeten zien te krijgen. Er rest niets anders dan
gezamenlijk de schouders er maar weer onder te zetten en vol te houden.
Veel leesplezier!!
Erik Verhoeven
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Beleid LNV

Prioritaire activiteiten
In de Beleidsagenda zijn de prioritaire activiteiten
Op Prinsjesdag is de begroting 2022 van het Ministerie
voor 2022 beschreven, te verdelen in de
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
hoofdthema’s:
gepubliceerd, waarin ook het beleid voor de komende
- structurele aanpak stikstofproblematiek;
jaren is vermeld.
- realiseren klimaatopgave landbouw en
- landgebruik. De EU besluit in 2022 op welke
Het ministerie zet in op een duurzame productie binnen
wijze de lidstaten gezamenlijk de
de grenzen van de milieugebruiksruimte en in evenwicht
overeengekomen 55% reductie van
met de natuur. In de komende jaren zijn hiervoor
broeikasgasemissies moeten realiseren. Dan
verdere stappen nodig, die gepaard zullen gaan met
zal ook duidelijk worden wat de consequenties
nieuwe en soms moeilijke keuzes. Van alle betrokken
van het Europees klimaatbeleid zijn voor de
partijen zullen ingrijpende veranderingen worden
landbouw en het landgebruik in Nederland;
gevraagd. Drie samenhangende strategische lijnen stelt - kennis en innovatie.
LNV daarbij centraal:
Versterken natuur en biodiversiteit, bewegen naar een
natuurinclusieve landbouw
Zonder goed functionerende ecosystemen komen de
voedsel- en drinkwatervoorziening in gevaar. Hiervoor
is een omslag in het gedrag nodig, in de richting van
een natuurinclusieve samenleving.
Duurzaam perspectief voor de Nederlandse landbouw,
tuinbouw en visserij
De Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij zijn
van grote waarde, aldus de minister. Hoogwaardige
productie gaat samen met een hoog niveau van kennis,
technologie en innovatie. De sectoren gaan nog steeds
over de grenzen van de milieugebruiksruimte heen,
ondanks grote inspanningen. Met een omslag naar
kringlooplandbouw moet gewerkt worden aan efficiënt
gebruik van grondstoffen en een productie die samen
gaat met de natuur.
Brede welvaart in het landelijk gebied
In de komende jaren zullen agrarische ondernemers
in met name sectoren en gebieden met grote externe
effecten, stappen moeten zetten naar extensivering
en het emissiearmer maken van hun bedrijfsvoering.
Er zullen ook ondernemers zijn die (moeten) stoppen.
Tegelijk speelt in het landelijk gebied een veelheid
aan andere ruimtelijke opgaven, waaronder het
inpassen van duurzame energieopwekking,
klimaatadaptatie, woningen en infrastructuur. Bezien
vanuit het perspectief van brede welvaart, gaat het
óók om sociale en economische aspecten, zoals de
beschikbaarheid van voorzieningen en de structuur
van economie en arbeidsmarkt. Het landelijk gebied
is veerkrachtig, maar er bestaat tegelijk onbehagen
over toenemende welvaartsverschillen tussen
gebieden en de afstand die gevoeld wordt tot
‘Den Haag’. Volgens de minister is van belang dat op
gebiedsniveau duidelijk is welke doelen er liggen en
hoe die samen met de partijen in het gebied kunnen
worden uitgevoerd.

Miljoenennota en Belastingplan 2022
Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de
Miljoenennota en het Belastingplan 2022 bekend
gemaakt. Hierin wordt voorgesteld welke
maatregelen zij volgend jaar wil nemen. Voor de
landbouw is met name van belang dat er niets
genoemd wordt over de
bedrijfsopvolgingsregeling en de
landbouwvrijstelling.
Bedrijfsopvolgingsregeling
Met de bedrijfsopvolgingsregeling betaalt men
minder belasting bij overdracht van de
onderneming. Er gaan al langer geruchten dat
deze regeling versoberd wordt, maar dat is in
ieder geval in 2022 nog niet het geval.
Landbouwvrijstelling
Er zijn geen wijzigingen aangekondigd in de
landbouwvrijstelling. Wijzigingen in de toekomst
zijn echter niet uit te sluiten, zodat mogelijkheden
tot herwaardering van de grond in overweging
moeten worden genomen.
Verhoging Milieu-investeringsaftrek
Voor bepaalde duurzame investeringen kan de
Milieu-investeringsaftrek (MIA) aangevraagd
worden. Per 1 januari 2022 worden de
aftrekpercentages verhoogd.
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Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
De minister van LNV trekt de komende jaren bijna
€ 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket
maatregelen van de structurele aanpak stikstof,
namelijk de Landelijke beëindigingsregeling
veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van de
Maatregel Gerichte Opkoop (MGO). Het doel van beide
regelingen is om de kwaliteit van natuurgebieden te
vergroten door de stikstofuitstoot van veehouderijen
terug te dringen en daarmee de stikstofdepositie op
stikstofgevoelige en overbelaste Natura2000-gebieden
blijvend te verminderen.
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)
De Lbv is een generieke landelijke subsidieregeling,
waarbij bedrijven vrijwillig tegen een vaste vergoeding
een of meerdere bedrijfslocaties kunnen sluiten. Voor
deelname komen in aanmerking melkvee-, varkensen pluimveehouders met een veehouderijlocatie die
ten minste een bepaald niveau van stikstofdepositie
op voor stikstof gevoelige en overbelaste
Natura2000-gebieden veroorzaakt. Deze
drempelwaarde moet nog worden vastgesteld.
De regeling wordt opengesteld in twee tranches: een
eerste tranche van € 720 miljoen in het tweede
kwartaal van 2022 en een tweede tranche van
€ 250 miljoen in de eerste helft van 2025.
Maatregel Gerichte Opkoop (MGO)
De MGO is een regeling die bedoeld is piekbelasters
op te kopen: veehouderijen die een stikstofdepositie
veroorzaken van gemiddeld minimaal 2 mol stikstof
per hectare per jaar op alle hectares stikstofgevoelige
natuur gelegen binnen een afstand van 10 kilometer.
Naast melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven
komen hiervoor ook kalveren- en geitenhouderijen
in aanmerking. De provincies voeren de regeling uit
en selecteren de bedrijven.
De eerste tranche van de MGO is eind vorig jaar
opengesteld. Het is de bedoeling de tweede tranche
eind dit jaar open te stellen.
Pilot grondfonds stikstofaanpak
De minister van LNV werkt aan het vanuit
Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een
leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die
vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische
ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde
inzet gericht te verkopen. De pilot zal gebruikt worden
om de realisatie van de verschillende grote
beleidsopgaven in het landelijk gebied te versnellen.

De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van
gronden van agrariërs die meedoen aan de
Landelijke beëindigingsregeling
veehouderijlocaties (Lbv) en die in aanvulling
hierop (een deel van hun) landbouwgrond willen
verkopen. De minister gaat in eerste instantie uit
van gronden in een zone van 500 meter rondom
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Met
betrekking tot deze gronden zal een zogenaamd
‘recht van eerste onderhandeling’ worden
opgenomen in de Lbv.
Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij
De minister van LNV heeft na overleg met de
sector afspraken gemaakt over drie
managementmaatregelen in de melkveehouderij
die gelden op sectorniveau. Dit betekent dat
individuele ondernemers de vrijheid hebben om te
bepalen welke maatregelen en in welke mate deze
het beste op hun bedrijf toegepast kunnen
worden. Het is aan de melkveesector om met
elkaar te zorgen dat de doelstellingen behaald
worden.
Het gaat om de volgende maatregelen:
- Verlaging van het ruw-eiwitgehalte in het
rantsoen tot maximaal 160 gram RE per kg
droge stof in 2025.
- Verhoging van het gemiddelde aantal uren
weidegang met 180 uren, berekend over alle
melkkoeien in Nederland (weidend en nietweidend).
- Het met water verdunnen van drijfmest bij het
uitrijden met een zodenbemester op grasland
op zandgrond. Het streven is dat in 2025 de
helft van de uitgereden mest wordt verdund in
de verhouding 2 delen mest op 1 deel water.
Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
De minister van LNV stelt in het ontwerp van het
7e actieprogramma Nitraatrichtlijn een aantal
stevige maatregelen voor om de waterkwaliteit in
Nederland te verbeteren. Het gaat hierbij om de
periode van 2022 tot 2025. Ze wil onder meer
bouwplannen verduurzamen door een verplichte
afwisseling met rustgewassen en het meer
toepassen van vanggewassen. Er wordt ook
voorgesteld om vanaf 2023 langs sloten
bufferstroken te verplichten, die niet bemest en
bespoten mogen worden.
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Met het actieprogramma wordt voldaan aan de
verplichting van de Nitraatrichtlijn om elke vier jaar
aan te geven welke maatregelen genomen zullen
worden om de benodigde verbetering van de gronden oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken. De
maatregelen moeten daarnaast bijdragen aan de
doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het
ontwerp van het 7e actieprogramma ligt tot
18 oktober 2021 ter consultatie. Gedurende deze
periode heeft men de mogelijkheid te reageren
op het ontwerp.
Afwisseling met rustgewassen
Vanaf 2023 moet op een perceel elke vier jaar en
vanaf 2027 elke drie jaar een rustgewas geteeld
worden. De wortels van een rustgewas gaan dieper
de grond in en kunnen voedingstoffen dieper in de
bodem opnemen. De betere bodemstructuur zorgt
voor een betere bodemkwaliteit. Er zal een lagere
druk van gewas-gebonden ziektes zijn. Tevens zal
het gehalte van organische stof in de bodem
toenemen. Dit vermindert de afspoeling van
nutriënten en gewasbestrijdingsmiddelen richting
het oppervlaktewater en bevordert het waterbergend
vermogen van de bodem. Bij rustgewassen moet
gedacht worden aan grassen, granen, luzerne en
sorghum.
Bij graasdierbedrijven (behalve rosé-kalveren) zal
vanaf 2023 minimaal 60% en vanaf 2027 minimaal
70% van het bouwplan uit rustgewassen moeten
bestaan.
Vanggewassen
Op zand- en lössgrond wordt het vanaf 2023 verplicht
om op 60% van het areaal vanggewassen of
wintergewassen toe te passen. Vanaf 2027 is dit op
alle percelen op deze gronden verplicht. Het
vanggewas moet voor 1 oktober ingezaaid worden,
de inzaai van een wintergraan als hoofdteelt is tot
31 oktober mogelijk. Onder de wintergewassen vallen
gras en wintergranen. Het is nog niet duidelijk hoe
omgegaan wordt met gewassen die laat in het najaar
geoogst worden, zoals suikerbieten.
Bufferstroken
In het ontwerp actieprogramma wordt verder
voorgesteld om vanaf 2023 in het hele land langs
sloten bufferstroken te verplichten, die niet bemest
en bespoten mogen worden. Het gaat om stroken van
vijf meter breed langs ecologisch kwetsbare
waterlopen en KRW-waterlichamen en twee meter
breed langs overige watervoerende wateren. Hierbij
geldt een maximum van 5% van het areaal van een
perceel. De bufferstroken tellen niet mee in de
mestplaatsingsruimte.

Derogatie
Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zal ook
gebruikt worden bij de onderhandelingen met de
Europese Commissie over het verlenen van
derogatie vanaf 2022. Naar verwachting komt er
pas medio 2022 duidelijkheid over of Nederland
toestemming krijgt voor het toepassen van
derogatie.
7e Actieprogramma en GLB-akkoord
Ook in het onlangs bereikte GLB-akkoord zijn
voorwaarden opgenomen ten aanzien van
afwisseling van gewassen op bouwland en het
toepassen van bufferstroken van drie meter
breed.
Geen bedrijfstoeslag door tijdelijk foutieve
inschrijving bij KvK
Een ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk
voor een correcte inschrijving bij de
Kamer van Koophandel (KvK). Een tijdelijk niet
correcte inschrijving kostte een landbouwer zijn
bedrijfstoeslag. Wat speelde er?
Een landbouwer diende in 2019 een
Gecombineerde opgave in en verzocht daarbij om
uitbetaling van zijn betalingsrechten. RVO wees
dit verzoek echter af, omdat de landbouwer op
15 mei 2019 alleen met een nevenactiviteit
landbouw ingeschreven stond in het
handelsregister bij de KvK.
In de beroepszaak voerde de landbouwer aan dat
hij al sinds jaar en dag in hoofdzaak een
landbouwbedrijf voerde. Als gevolg van een
onjuiste verwerking van een bij de KvK
opgegeven mutatie was zijn hoofdactiviteit
abusievelijk als neventak geregistreerd. De KvK
had eind 2019 ook schriftelijk erkend dat zij een
fout had gemaakt en had dit hersteld.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
oordeelde echter dat de ondernemer zelf
verantwoordelijk is voor een correcte inschrijving.
Hij had moeten controleren of KvK de mutatie
goed had verwerkt. Dat gold temeer nu hij er in
de Gecombineerde opgave op was gewezen dat
hij niet voldeed aan de voorwaarde van actieve
landbouwer.
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In dit geval werd de landbouwer er in de
Gecombineerde opgave op geattendeerd dat zijn
inschrijving niet correct was. De situatie kan zich
echter ook voordoen dat de inschrijving na het
indienen van de Gecombineerde opgave, maar voor
15 mei gewijzigd wordt. Ook dan zal de inschrijving
op 15 mei correct moeten zijn.
Aanpassen milieuvergunning en ammoniakrechten
Voor het verkrijgen van een natuurvergunning en voor
de verkoop of verhuur van ammoniakrechten, is in
eerste instantie de vergunde situatie (milieuvergunning
of melding) op de referentiedatum (vaak 10 juni 1994)
van belang. Wanneer na de referentiedatum een
milieuvergunning is verkregen of een melding is
ingediend met een lagere ammoniakuitstoot, verlaagt
dit de referentiesituatie (en dus het aantal
ammoniakrechten).
Het komt regelmatig voor dat de gemeente bij een
bedrijfscontrole vraagt om een nieuwe vergunning
aan te vragen of een nieuwe melding in te dienen,
omdat de activiteiten fors zijn verminderd ten opzichte
van de vergunde situatie. Een voorbeeld is een
voormalige melkveehouder, die nu nog wat vleesvee
houdt.
Gevolg van het indienen van een nieuwe aanvraag
of melding is dan dat de referentiesituatie voor het
aanvragen van een natuurvergunning of de verkoop
of verhuur van ammoniakrechten verlaagd wordt. Dit
kan voorkomen worden door tijdig een
natuurvergunning aan te vragen. Daarmee worden
de ammoniakrechten veiliggesteld.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van
fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van
zoogkoeien dat bestemd is om een kalf te krijgen,
moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken.
Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot
1 jaar die bestemd zijn om fokstier voor de
melkveehouderij te worden.
Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling
Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende
voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling:
1. op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of
vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden
gehouden;
2. er mogen geen vrouwelijke runderen worden
ingeschaard van of uitgeschaard naar een
landbouwer die niet is vrijgesteld;

3. de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen
nadien niet op een ander bedrijf worden
gehouden dat melk produceert voor
consumptie of verwerking;
4. er moet melding worden gedaan van het
vervallen van alle toegekende fosfaatrechten.
Wanneer een deel van deze rechten is
verkocht, moeten deze eerst weer
teruggekocht worden.
Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan
de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze
niet van toepassing. Het bedrijf moet dan over
voldoende fosfaatrechten beschikken voor de op
het bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen
gedurende het gehele kalenderjaar. Als deze er
niet of onvoldoende zijn, is er sprake van een
economisch delict.
Aanmelding vrijstellingsregeling
Om vanaf 2022 gebruik te mogen maken van de
vrijstellingsregeling, moeten bedrijven met
fosfaatrechten zich uiterlijk 1 november 2021
aanmelden bij RVO.nl. Wanneer er geen
fosfaatrechten zijn toegekend aan het bedrijf, is
aanmelding mogelijk tot en met
1 december 2021.
Bedrijven die zich reeds in een eerder jaar hebben
aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven
dat nu niet opnieuw te doen.
Let op!
1. De vrijstellingsregeling geldt alleen voor het
vrouwelijk jongvee, niet voor stierkalveren tot
1 jaar die bestemd zijn als fokstier voor de
melkveehouderij.
2. De vrijstelling kan niet worden overgedragen
bij een bedrijfsoverdracht. De overnemer zal
zich dus zelf tijdig moeten aanmelden.
Energiebesparingsplicht
De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven die
jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, alle
energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te
voeren. De glastuinbouw die deelneemt aan het
CO2-vereveningssysteem, de ETS-industrie en
vergunningplichtige bedrijven en instellingen zijn
uitgezonderd van deze plicht. Bij deze laatste
groep kunnen energiebesparingseisen in de
vergunning zijn gesteld.
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Om de naleving van de energiebesparingsplicht te
vergroten, moeten bedrijven uit de doelgroep eens
per vier jaar rapporteren over de door hen uitgevoerde
maatregelen. De eerste keer moest dit voor 1 juli 2019
gedaan worden.
De informatieplicht maakt ook toezicht en handhaving
mogelijk door de gemeenten of Omgevingsdiensten.
Inmiddels heeft ca. 64% van de verwachte doelgroep
aan de informatieplicht voldaan. Uit de rapportages
blijkt dat gemiddeld 18% van de toepasselijke
maatregelen niet zijn uitgevoerd. Om te bereiken dat
alle bedrijven en instellingen uiteindelijk rapporteren
en aan de slag gaan met energiebesparing, worden
door het kabinet extra middelen ingezet voor toezicht
en handhaving.
In 2023 zullen de desbetreffende bedrijven opnieuw
moeten rapporteren welke maatregelen zij hebben
genomen. De informatieplicht zal dan waarschijnlijk
ook gaan gelden voor de meeste vergunningplichtige
bedrijven.
Begrazingsovereenkomst is geen geldige
gebruikstitel
Voor de uitbetaling van betalingsrechten is niet alleen
van belang dat het opgegeven perceel in gebruik is
voor landbouwactiviteiten, maar ook dat er een geldige
gebruikstitel is. Het is in procedures regelmatig een
discussiepunt of hiervan sprake is. Zo ook in
onderstaande zaak.
Een stichting gaf in de Gecombineerde opgave onder
meer twee percelen grasland op, welke zij middels een
begrazingsovereenkomst in gebruik had van een derde.
Volgens RVO kwamen deze percelen echter niet in
aanmerking voor uitbetaling van de betalingsrechten,
omdat de stichting niet over een geldige gebruikstitel
beschikte.

Verder kon de eigenaar in verband met
bedrijfsactiviteiten percelen aan het te begrazen
gebied onttrekken of toevoegen. De stichting was
verantwoordelijk voor de begrazing van de
percelen, het toezicht, begeleiding en veterinaire
verplichtingen voor de dieren en bijbehorende niet
vaste voorzieningen en mogelijke evacuaties van
de dieren. Hieruit bleek naar het oordeel van het
College weliswaar dat de stichting een zekere
autonomie had over de begrazing, maar niet over
het beheer van de percelen: dat lag bij de
eigenaar. RVO had de percelen dan ook terecht
niet meegenomen voor de uitbetaling van de
rechten.
Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?
Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel
initiatieven lastig om een natuurvergunning te
krijgen. Als één van de oplossingen hebben de
provincies gezamenlijk een Stikstofbank
ontwikkeld. Dit registratiesysteem moet een extra
mogelijkheid bieden om natuurvergunningen te
verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt
uitgestoten. Het gaat daarbij om projecten
waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine
hoeveelheden verspreidt over veel gebieden.
Microdepositie
Sommige initiatieven hebben een hele dunne wolk
van stikstof en laten daarom zeer kleine
hoeveelheden stikstof neerslaan op een groot
aantal Natura 2000-gebieden (microdepositie).
Voor een initiatiefnemer is het lastig om hiervoor
zelf vergunningsruimte te organiseren. Met ruimte
uit de Stikstofbank proberen provincies deze
initiatieven toch door te laten gaan. Ook
veehouders kunnen hier een beroep op doen.

Vulling en uitgifte
De Stikstofbank zal eerst gevuld moeten worden
met stikstofruimte, voordat er vergunningen
In de beroepszaak voerde de stichting aan dat zij de
aangevraagd kunnen worden met ruimte uit deze
percelen zelf feitelijk gebruikte en daarop haar vee
bank. De Raad van State heeft in het verleden
voor eigen rekening en risico weidde.
gesteld dat er samenhang moet zijn tussen het
vrijkomen van stikstofruimte en de
Dat de stichting landbouwactiviteiten verrichtte door
beschikbaarstelling voor nieuw project. Wanneer
beweiding van deze percelen, was geen geschilpunt.
dit juridisch niet goed geregeld is, zal een natuurHet ging er om dat de stichting niet aannemelijk had
vergunning niet overeind blijven bij de Raad van
gemaakt dat zij deze percelen op de peildatum (ook)
State. Daarom heeft het regelen van een
daadwerkelijk in beheer had, volgens het College van
natuurvergunning via intern of extern salderen
Beroep voor het bedrijfsleven. RVO had terecht gewezen vooralsnog de voorkeur.
op het feit dat de eigenaar van de percelen groot
onderhoud, de vervanging van vaste rasters en
bijbehorende materialen en de kosten voor voer ten
tijde van voedseltekort voor haar rekening nam.
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Wijziging stalemissies biologisch pluimvee en
varkens
In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan
algemene regels voor activiteiten in de fysieke
leefomgeving. Dit besluit maakt onderdeel uit van het
nieuwe stelsel Omgevingswet, dat volgens de laatste
planning op 1 juli 2022 in werking zal treden. In het
besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de emissie
van ammoniak en fijnstof vanuit stallen. Er is een
uitzondering opgenomen voor het emissiearm
uitvoeren van stallen voor het biologisch houden van
landbouwhuisdieren (waaronder legkippen en varkens)
en het houden van scharrelvarkens. Voor het biologisch
houden van melk- en kalfkoeien van twee jaar en ouder
geldt de uitzondering niet.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft
een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving
voorgesteld. De hoofdlijnen van de wijziging zijn:
• De uitzondering op de emissiegrenswaarden voor
ammoniak en fijnstof voor het biologisch houden
van legkippen vervalt.
• Voor ammoniak vervalt de uitzondering voor nieuwe
en bestaande stallen. Voor bestaande stallen geldt
een overgangstermijn tot 1 januari 2035. Met een
nieuwe stal wordt ook de uitbreiding of vervanging
van een stal bedoeld.
• Voor fijnstof vervalt de uitzondering alleen voor
nieuwe stallen.
• Voor het biologisch houden van varkens en het
houden van scharrelvarkens blijft de uitzondering
gelden. Vanaf 1 januari 2023 is er echter wel de
verplichting dat er een plan met maatregelen moet
worden opgesteld dat gericht is op een reductie van
de ammoniakemissie van 40%. Daarin moeten
opgenomen worden: de te treffen maatregelen, de
verwachte emissiereductie en de termijn waarbinnen
deze worden getroffen.
Aandachtspunten melden bedrijfsoverdracht of beëindiging
De overdracht, samenvoeging, splitsing of beëindiging
van een bedrijf moet binnen 30 dagen na de (feitelijke)
overdrachtsdatum doorgegeven worden aan RVO.
Van een bedrijfsoverdracht is niet alleen sprake als men
stopt met het uitoefenen van het bedrijf of het bedrijf
aan iemand anders overdraagt, maar ook bij een
wijziging van de rechtsvorm. Bij een wijziging van het
nummer van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel
moet altijd een melding ingediend worden.

Wel overdraagbaar
De volgende zaken kunnen afhankelijk van de
situatie wel worden overgedragen:
• derogatievergunning;
• productierechten;
• melkveefosfaatreferentie;
• fosfaatrechten;
• dieren (UBN);
• percelen;
• betalingsrechten;
• natuursubsidies (SNL, SNL-a en SKNL).
Niet overdraagbaar
De volgende zaken kunnen niet worden
overgedragen en zullen daarom apart en tijdig
geregeld moeten worden:
• onderzoek mineralenconcentraat;
• vrijstelling bovengronds uitrijden mest;
• vrijstelling zoogkoeienhouderij (wordt in de
toekomst wel mogelijk);
• waterverdund uitrijden mest;
• machtigingen;
• natuursubsidie ANLb.
Let op!
Om de overdracht goed door te geven aan RVO is
het noodzakelijk dat de overdrager nog niet is
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Wanneer dit al wel is gebeurd, zal eerst een
machtiging voor een uitgeschreven bedrijf
geregeld moeten worden. Ook de overnemer moet
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
en RVO.
Subsidieregelingen Omschakelprogramma
Duurzame landbouw
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over het
Omschakelprogramma Duurzame landbouw met
daarin een beschrijving van de verschillende
onderdelen. Onlangs is bekend gemaakt dat de
subsidieregelingen voor het opstellen van
bedrijfsplannen en demonstratiebedrijven worden
opengesteld tussen 1 november en
15 december 2021 en dat daarbij voor beide
regelingen een subsidieplafond geldt. In verband
hiermee is het belangrijk dat de subsidieregeling
bedrijfsplannen werkt volgens het principe ‘Wie
het eerst komt, wie het eerst maalt’ (dus
aanvragen op 1 november!) en dat bij de
subsidieregeling voor demonstratiebedrijven de
aanvragen worden gerangschikt op basis van een
aantal criteria.

Belangrijk is dat sommige zaken wel en andere niet
kunnen worden overgedragen.
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Belangrijke data
1 november t/m 15 december 2021
Openstellingen subsidieregelingen Omschakelprogramma
Duurzame landbouw: bedrijfsplannen en
demonstratiebedrijven
1 november 2021
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor bedrijven met fosfaatrechten
1 december 2021
Uiterste datum aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeien voor bedrijven zonder fosfaatrechten

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.
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