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Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekendgemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter
discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.
7e Actieprogramma
De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp 7 e Actieprogramma
Nitraatrichtlijn (7e AP). Nederland is verplicht om iedere vier jaar een ‘Actieprogramma’ op te stellen. Hierin staan maatregelen die nodig zijn om aan de
doelstellingen van de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water te voldoen.
Aanscherpingen
In bepaalde gebieden voldoet Nederland nog niet aan de gestelde doelen. Mede
om deze reden worden de ‘mestregels’ verder aangescherpt.

Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Gevolgen voor bouwplan
De voorstelde maatregelen, zoals verplichte rustgewassen, brede teeltvrije zones
en verplichte vanggewassen hebben, afhankelijk van uw bedrijf, grote gevolgen
voor uw bouwplan.
Derogatie
Om derogatie te kunnen krijgen voor de periode 2022 t/m 2025 moet ‘Brussel’ het
7e Actieprogramma goedkeuren. Het belang van een Actieprogramma met de
juiste maatregelen is daardoor extra groot.
Relatie met nieuwe GLB
Diverse maatregelen vanuit het 7e Actieprogramma worden ook verplicht vanuit
het nieuwe GLB. Bijvoorbeeld bufferstroken en de teelt van rustgewassen.
Maatregel stapsgewijs invoeren
Nederland moet het definitieve 7e Actieprogramma eind dit jaar opsturen naar
‘Brussel’. Daarna zullen de maatregelen stapsgewijs worden ingevoerd in de
Nederlandse regelgeving. Veel maatregelen gaan vanaf 2023 in. Bent u bezig met
een plan voor de komende jaren? Dan is het verstandig om alvast rekening te
houden met de aangekondigde maatregelen.
Heeft u grond in gebruik? Vanaf 2023 zult u met ingrijpende maatregelen
te maken krijgen. De plannen staan nog ter discussie, waardoor
aanpassingen nog mogelijk zijn.
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Controle fosfaatrechten
Heeft u melkvee? Dan moet u over
fosfaatrechten beschikken. Vanuit
de praktijk blijkt, dat regelmatig wordt
gecontroleerd
of
voldoende
fosfaatrechten aanwezig zijn. Voor
het bepalen van de benodigde
fosfaatrechten van melkkoeien wordt
uitgegaan van de geproduceerde
melk. Naast de melk die u levert aan
de fabriek moet u bijvoorbeeld ook
rekening houden met:

Melk voor kalveren.

Separatiemelk.

‘Antibioticamelk’.

Leveranties
rondom
jaarwisseling (toebedelen aan
jaar van productie).

Verzuivelde melk.

Privégebruik.
Zorg
ervoor
dat
u
deze
hoeveelheden vastlegt in uw
administratie. U kunt de werkelijke
productie dan beter onderbouwen bij
controle.
De
werkelijke
melkproductie is ook de basis bij de
gebruiksnormenberekening,
grondgebondenheid melkvee en de
mestverwerkingsplicht.
MIA: extra belastingvoordeel
Wilt
u
milieuvriendelijke
investeringen doen? Het voorstel
van het kabinet is om vanaf 1 januari
2022 de aftrekpercentages van de
fiscale
regeling
‘Milieuinvesteringsaftrek’
(MIA)
te
verhogen.
Dit
levert
extra
belastingvoordeel op. Het voorstel is
om,
afhankelijk
van
het
bedrijfsmiddel, de percentages te
verhogen naar 27%, 36% en 45% (is
nu 13,5%, 27% en 36%).
Het bedrijfsmiddel waarin u, na 1
januari 2022, investeert moet straks
wel op de ‘Milieulijst 2022’ staan.
Actueel houden ‘I&R paarden’
Vanaf 29 april 2021 moet de
verblijflocatie van paarden zijn
vastgelegd in I&R-paarden en/of het
bedrijfsregister. Gaan uw paarden
30 dagen of langer naar een andere
locatie,
dan
moet
u
dat,
uitzonderingen daargelaten, melden
in het I&R-register. Zorg ervoor dat
uw bedrijfsregister en/of I&R-register
in orde is. Hiermee kunt u bij controle
discussies voorkomen.

Oktober 2021
Jaargang 22, nummer 5

Concrete maatregelen 7e AP
Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor
uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet
voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.
Rotatie met rustgewassen
Het voorstel is om op alle percelen bouwland een rotatie met rustgewassen te
verplichten. De volgende gewassen zijn als rustgewassen genoemd: grassen,
granen, luzerne, klaver, sorghum, tagetes en vezelgewassen.
Van 1:4 naar 1:3
In de jaren 2023 t/m 2026 moet u, volgens het ontwerp, op bouwland minimaal
één keer per vier jaar (1:4) een rustgewas telen. Het is de bedoeling dat vanaf
2027 een rotatie van 1:3 gaat gelden (ieder perceel minimaal eenmaal in de
drie jaar betelen met een rustgewas).
Rustgewas op graasdierbedrijf
Heeft u een graasdierbedrijf? Dan geeft het ontwerp aan dat u vanaf 2023 op
minimaal 60% van uw areaal rustgewassen moet telen, en vanaf 2027 minimaal
70%. Vanaf 2027 moet minimaal de helft van deze rustgewassen bestaan uit
blijvend grasland. Doel is om een daling van het areaal blijvend grasland te
voorkomen.
Op uw bouwland moet u ook voldoen aan bovenstaande verplichte rotatie.
Vanggewassen op zand- en lössgrond
Heeft u bouwland op zand- of lössgrond? Volgens het ontwerp moet u vanaf
2023 verplicht op tenminste 60% van uw bouwland, uiterlijk 1 oktober, een
vanggewas telen. Na mais moet u, net als nu, altijd een vanggewas telen. Vanaf
2027 geldt deze verplichting voor al uw bouwland op zand- en lössgrond. Een
wintergraan als vanggewas mag u uiterlijk 31 oktober inzaaien.
Bufferstroken langs sloten
Het voorstel is om langs sloten een bufferstrook (teeltvrije zone) van 2 meter te
verplichten. Waterschappen kunnen besluiten om deze verplichte 2 meter niet
door te voeren. In dat geval gelden de huidige verplichte teeltvrije zones.
Langs bepaalde ‘kwetsbare waterlopen’ geldt nu een teeltvrije zone van 5
meter. Deze blijft ook bestaan. Daarnaast wordt de lijst met dergelijke
waterlopen herzien. De maximale oppervlakte aan bufferstroken mag volgens
het ontwerp maximaal 5% bedragen.
Geen meststoffen en gewasbescherming
Op bufferstroken mag u geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken. Bufferstroken tellen ook niet mee bij uw mestplaatsingsruimte.
Overige voorstellen
In het ontwerp 7e AP worden ook de volgende aanscherpingen of verruimingen
genoemd:

Eventueel aanpassen stikstofgebruiksnormen en werkingscoëfficiënten.

Geen mestgift op groenbemesters, die als vanggewas worden geteeld.

Langere uitrijperiode van vaste mest op zand-/lössgrond (voorstel: van 1
januari t/m 15 september).

Fosfaatvrije voet (25%) voor bepaalde organische meststoffen (vaste
strorijke mest, champost). Deze regel is vergelijkbaar met de huidige
‘compostregel’, echter deze vrijstelling gaat naar 75%.

Verhogen inzet van herwonnen stikstofmeststoffen (na verwerking).

Herziening grondsoortenkaart.
Het 7e AP bevat veel ingrijpende maatregelen. Ondanks dat de
maatregelen nog niet helemaal definitief zijn, is het advies om hier
rekening mee te houden bij uw toekomstplannen.
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Interactie 7e AP en nieuw GLB
Enkele maatregelen uit het ontwerp 7e Actieprogramma komen vrijwel zeker
terug in het nieuwe GLB. Zoals bufferstroken en rustgewassen. Hierdoor
komen de basispremie en steun vanuit de ecoregeling ‘sneller in beeld’.
Basisvoorwaarden GLB
Wilt u vanuit het nieuwe GLB (vanaf 2023) basispremie, steun vanuit
ecoregeling en/of ANLb-subsidie ontvangen? Dan moet u tenminste aan de
basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Binnen deze basisvoorwaarden
worden o.a. bufferstroken en gewasrotatie (o.a. inzet rustgewassen) verplicht
gesteld. Ook kunt u bufferstroken inzetten als ‘niet-productief areaal’.
7e AP: deels invulling conditionaliteit
Het streven is om de eisen uit het 7e AP zoveel mogelijk te stroomlijnen met de
basisvoorwaarden van het nieuwe GLB. Doel is dat u met enkele extra stappen
in aanmerking kunt komen voor tenminste de basispremie. Waarschijnlijk is dit,
ondanks de extra eisen, ook voor u financieel interessant.
Voor ecoregeling: extra stapje
De ecoregeling gaat nog een stapje verder. Doet u méér dan u verplicht bent
binnen de GLB-basisvoorwaarden en/of het 7e AP? Dan kunt u deze
maatregelen wellicht meetellen voor de ecoregeling.
Voorbeelden
Teelt u in de periode van 2023 t/m 2026 méér rustgewassen in rotatie dan de
verplichte 1:4? Dan komt het meerdere wellicht in aanmerking voor de
ecoregeling. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u bredere bufferstroken aanlegt dan
u verplicht bent. Of u zaait een bloemenmengsel in op uw bufferstrook. Ook als
u meer dan de ‘60% verplichte vanggewassen’ inzaait, kunt u dit ‘meerdere’ t/m
2026 wellicht inzetten voor de ecoregeling. Om deel te kunnen nemen aan de
ecoregeling moet u wel ‘punten scoren’ op een vijftal thema’s.
Doet u meer dan de verplichtingen vanuit het 7e AP en de GLBbasisvoorwaarden? Dan kunt u vanaf 2023, mogelijk met steun vanuit
de ecoregeling, inspelen op toekomstige verplichtingen.

Aankondiging twee opkoopregelingen
Ligt uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? En overweegt u om uw bedrijf te
beëindigen? Dan is één van de twee aangekondigde opkoopregelingen wellicht
interessant voor u. Wellicht wordt verplaatsen ook toegestaan.
Provinciale regeling
De provinciale regeling voor ‘piekbelasters’ (Maatregel Gerichte Opkoop) is al
eerder opengesteld. De tweede openstelling wordt eind dit jaar verwacht. De
provincie bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt.
Piekbelaster
U bent een ‘piekbelaster’ als uw bedrijf is gelegen binnen een straal van 10 km
van een Natura 2000-gebied en de stikstofdepositie van uw bedrijf bedraagt
minimaal 2 mol per hectare.
Landelijke regeling
De ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ (Lbv) wordt in het
tweede kwartaal 2022 voor de eerste keer opengesteld. Heeft u melkvee,
varkens of pluimvee? Dan kunt u zich t.z.t. aanmelden als uw bedrijf een
bepaald niveau aan stikstofdepositie heeft. Deze grens is nog niet bekend.
Overweegt u om te stoppen? Ga dan met ons in overleg. Naast een
opkoopregeling spelen nog veel meer andere zaken mee.
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Melden vrijstelling zoogkoeien
Wilt u vanaf 2022 voor de eerste
keer deelnemen aan de ‘vrijstelling
zoogkoeienhouderij’? Dan moet u
uw bedrijf tijdig melden bij RVO:
 Uiterlijk 1 november als u
fosfaatrechten moet inleveren.
 Uiterlijk 1 december als u geen
fosfaatrechten hoeft in te leveren.
Heeft u zich al eerder aangemeld?
Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te
melden.
Pilot Grondfonds
Bij deelname aan de landelijke
opkoopregeling Lbv wordt het
waarschijnlijk niet verplicht om ook
de grond te verkopen. Wel wordt een
‘Pilot grondfonds’ opgestart. Met dit
fonds kan vrijwillig grond worden
opgekocht door de overheid. De
bedoeling is om deze grond een
nieuwe bestemming te geven, die
past binnen de gebiedsgerichte
aanpak. Daarnaast wordt gedacht
om binnen de Lbv-regeling een
‘recht van eerste onderhandeling’
voor de overheid op te nemen. Dit
zou kunnen gelden voor gronden die
dicht bij een stikstofgevoelig Natura
2000-gebied liggen (bijvoorbeeld
binnen 500 meter).
Agenda
Uiterste datum
31 oktober
 Inzaaien vanggewas na mais op
zand-/lössgrond.
Let
op
voorwaarden ‘direct aansluitend’.
1 november
 Melden vrijstelling zoogkoeien
(‘met fosfaatrechten’).
1 december
 Melden vrijstelling zoogkoeien
(‘zonder fosfaatrechten’).
31 december
 Indienen
VVO’s
en
3PO
(mestverwerkingsplicht).
 Melden
overdracht
productierechten.
 Melden fosfaatverrekening.
1 november - 31 december
 Graslandvernietiging op klei/veen,
mits geen herinzaai.
1 november - 15 december
 Aanvragen voucher bedrijfsplan.
Datum vanaf
 1 december uitrijden strorijke vaste
mest op grasland (klei/veen)
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Omschakelprogramma en bedrijfsplan
Heeft u plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer
extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kunt u, via het pilotfonds,
in aanmerking komen voor een achtergestelde lening. Voor het benodigde
bedrijfsplan kunt u een voucher aanvragen.
Omschakelprogramma: achtergestelde lening
Wilt u uw bedrijf omschakelen? Dan kunt u vanuit het ‘Investeringsfonds
Duurzame Landbouw’ een financiering aanvragen voor de benodigde
investeringen. Op dit moment loopt hiervoor een pilot met een beperkt budget.
Pilotfonds en cofinanciering
Vanuit het pilotfonds kunt u een achtergestelde lening krijgen van maximaal
€ 400.000. De lening wordt onder gunstige voorwaarden verstrekt. De
investeringen moeten deels ook gefinancierd worden uit andere bronnen
(cofinanciering), zoals bijvoorbeeld bank, eigen geld of crowdfunding.
Tenminste vijf doelen
Uw investeringen en te nemen maatregelen moeten bijdragen aan minimaal vijf
van de acht onderstaande doelen van het fonds:

Reductie van stikstofemissie.

Reductie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Emissiereductie van broeikasgassen.

Emissiereductie nitraat.

Vergroting biodiversiteit.

Versterking duurzaam bodembeheer.

Circulair veevoergebruik.

Verbetering dierenwelzijn/diergezondheid.
Het onderdeel ‘Reductie van stikstofemissie’ is verplicht.
Aanvragen
U kunt t/m juni 2022 een aanvraag indienen bij het ‘Nationaal Groenfonds’,
zolang het budget toereikend is.
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Over ons
Bent u op zoek naar een betrokken
en deskundige adviseur die uw
(tunnel)visie in twijfel durft te
trekken? Iemand met een brede blik
rondom uw agrarisch bedrijf? Dan
bent u bij D&U Advies B.V. aan het
juiste adres.
Wij streven naar creatieve en
haalbare oplossingen, toegesneden
op uw persoon en persoonlijke
omstandigheden.
Wij richten ons op strategisch en
financieel terrein en (ontbinding van)
samenwerking voor grondgebonden
bedrijven. Onze adviseurs brengen
brede en langjarige ervaring mee en
vaardigheden opgedaan in een
breed spectrum rondom landbouw.
D&U Advies B.V. is een onafhankelijk adviesbureau waarbij haar
clientèle een eigen administratieve
adviseur kan behouden.

Geïnteresseerd in wat we te bieden
hebben?
Neem dan contact op met:
Herman Hofstee 06-53667520
hermanhofstee@du-advies.nl
Klaas Jan Janssen 06-20710688
klaasjanjanssen@du-advies.nl

Bedrijfsplan
Bij de aanvraag moet u een bedrijfsplan indienen. Uit dit bedrijfsplan moet o.a.
blijken hoe u invulling geeft aan bovenstaande doelen.

René de Vries
06-51280351
renedevries@du-advies.nl

Voucher bedrijfsplan
Wilt u een bedrijfsplan voor ‘omschakeling’ laten maken, bijvoorbeeld voor
bovenstaande pilot? Dan kunt u in de periode van 1 november t/m 15 december
2021 hiervoor een voucher aanvragen bij RVO.

Ons kantoor

Waarde voucher
Met de voucher komen de kosten van een bedrijfsplan, tot een maximum van
€ 7.500, in aanmerking voor de subsidie. De subsidie bedraagt 80% (maximaal
€ 6.000). Deze subsidie valt onder de regeling de-minimissteun.
Bezoekadres
BAS-adviseur
Het bedrijfsplan moet worden opgesteld door een erkende BAS-adviseur die
kennis heeft op het gebied van ‘Bedrijfsopvolging’ of ‘Verdienvermogen’. De
voucher kunt u bij deze adviseur inleveren. De bedrijfsadviseur draagt er mede
zorg voor dat het bedrijfsplan aan de voorwaarden voldoet.
Wilt u een bedrijfsplan voor omschakeling laten opstellen? Vraag de
voucher dan direct vanaf 1 november aan. De aanvragen worden
afgehandeld op volgorde van binnenkomst.
d&u accountants en adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als
gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon voordat u tot actie overgaat.

4

www.du-accountants.nl

Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen
T: (050) 525 89 55

Postadres
Postbus 606
9700 AP Groningen
agro@du-accountants.nl

