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AgroActualiteiten
Het einde van het jaar is in zicht. Voor velen van ons was het in vele opzichten een bijzonder jaar. Wij hopen dat 2022 in
ieder geval stabiliteit en rust zal brengen maar dat is op dit moment onzeker.
Zoals gebruikelijk in december wel een nieuwsbrief van onze zijde met verschillende onderwerpen zoals een artikel voor
de bedrijfstoeslag, de 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, vergoeding voor pasmelders, extra dier of fosfaatrechten nodig
en een artikel over extra dier of fosfaatrechten.
Ook wil ik u er op attenderen dat er tot en met 14 februari 2022 er een eenmalige landelijke subsidieregeling beschikbaar
is vanuit het Economisch Herstelfonds. Met deze subsidie kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst. Deze
subsidie is zeker interessant als u in duurzame oplossingen wil investeren. Zoals gebruikelijk is deze regeling
veelomvattend en af en toe gecompliceerd maar laat u niet tegenhouden.
Het gaat om een vijftal categorieën namelijk precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, duurzame
bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.
Heeft u vragen neem dan contact met uw adviseur op.
Prettige feestdagen,

Wietze Hulshof
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Controleer beschikking bedrijfstoeslag
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Diverse bedrijven hebben inmiddels een ‘Beschikking uitbetalen bedrijfstoeslag’
ontvangen en vaak ook een betaling. Het is van belang dat u de beschikking
goed controleert. Dit geldt zeker als er sprake is van een korting.
De uitbetaling van de overige GLB-subsidies volgt later.
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Bedrijfstoeslag 2021
De hoogte van de basispremie 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare. De
vergroeningspremie op € 111,96 per hectare. Deze bedragen kunt u
vermenigvuldigen met het aantal betalingsrechten, waarvoor u uitbetaling heeft
aangevraagd. Indien van toepassing komt de toeslag Jonge landbouwers hier
bovenop. De hoogte van deze toeslag is voor 2021 € 58,69 per hectare, voor
maximaal 90 hectare.
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Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen die mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.

Budgetkorting
Voor 2021 geldt ‘alleen’ een Europese budgetkorting van 1,659%. Deze korting
geldt over het bedrag boven de € 2.000.
Deelbetaling en voorschot
RVO streeft ernaar om de gehele bedrijfstoeslag in één keer uit te betalen. Bij de
uitbetaling wordt rekening gehouden met een eerder uitbetaald voorschot. Het
voorschot bedroeg € 300/betalingsrecht.
In niet alle situaties lukt het om het gehele bedrag direct uit te keren.
Bijvoorbeeld als de controles t.a.v.de vergroeningseisen nog niet zijn afgerond. U
ontvangt dan later een tweede beschikking.

Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.

Betaalschema
RVO streeft ernaar dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers een
(deel)betaling hebben ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2022 moeten alle betalingen
zijn afgerond.

Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze
contactgegevens aan.

Overige GLB-subsidies
De graasdierpremie wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2022 uitgekeerd.
Voor ‘Agrarisch natuurbeheer’ gelden de volgende perioden:
 ANLb: van begin januari t/m 15 februari 2022.
 SNL-a: van medio januari t/m 15 mei 2022.

Tot uw dienst.
De redactie

Bent u het niet eens met de berekende bedragen in de beschikking?
Stuur dan tijdig een bezwaarschrift RVO in.
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Maatwerkplan sector
Verschillende partijen uit de sector
hebben een alternatief
‘maatwerkplan’ opgesteld. Het plan
is echter, volgens de minister, nog
niet voldoende uitgewerkt. En om
deze reden nog niet opgenomen in
het 7e AP. De komende tijd werkt de
sector het plan samen met het
ministerie van LNV verder uit. Als
het plan wordt goedgekeurd, kunt u,
mogelijk per 1 januari 2023,
onderdelen van het plan op uw
bedrijf toepassen. U kunt dan een
vrijstelling krijgen voor bepaalde
generieke maatregelen uit het 7e
AP.
Enkele overige voorwaarden
Binnen het 7e AP zijn ook andere
maatregelen opgenomen die vanaf
2023 gaan gelden, zoals:
 Geen stikstofnorm voor
groenbemester. Dit met
uitzondering van nietvlinderbloemige groenbemesters
die uiterlijk 1 september worden
gezaaid na graan, graszaad en
koolzaad. Ook voor
groenbemesters die u als
hoofdteelt teelt, blijft een
stikstofnorm van toepassing.
 Uitrijseizoen voor drijfmest en
dunne fractie op bouwland
verschuift met 1 maand naar 15
maart.
 Uitrijperiode vaste strorijke mest
op zand- en lössgrond vanaf 1
januari. De einddatum blijft 31
augustus.
 Aanpassen stikstofgebruiksnormen.
 Najaarsbemesting met drijfmest:
op bouwland max. 60 kg stikstof.

7e Actieprogramma ingrijpend!
In het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) zijn diverse
maatregelen voor het mestbeleid voor de komende jaren opgenomen.
Ondanks enkele aanpassingen blijven het ingrijpende maatregelen voor
diverse sectoren.
Aanpassingen met alternatieve maatregelen
Op het ontwerp 7e AP zijn veel reacties vanuit de sector gekomen. Ook heeft
de Tweede Kamer om enkele aanpassingen gevraagd.
Dit heeft ertoe geleid dat enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Echter
tegenover de aanpassingen staan alternatieve maatregelen, zodat de effecten
op de waterkwaliteit geborgd blijven.
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen uit het definitieve 7e AP. De
maatregelen gaan in per 2023.
Rotatie rustgewassen op bouwland op zand- en lössgrond
Op percelen bouwland op zand- en lössgrond moet u verplicht een rustgewas
telen. Dit houdt in, dat u op ieder perceel één keer in de vier jaar een
rustgewas moet telen. Vanaf 2027 is dit één keer in drie jaar.
Deze verplichting geldt niet voor percelen op klei- en veengrond.
Wat zijn rustgewassen?
De lijst met rustgewassen is nog niet definitief. Rustgewassen zijn met name
grassen en granen, zoals winter- en zomertarwe, gerst, triticale, teff, spelt en
quinoa. Daarnaast komen mogelijk de volgende gewassen in aanmerking:
luzerne, klaver, diepwortelende sorghum, tagetes en vezelgewassen.
Niet bij langjarige teelten en biologische teelten
Bij een aantal langjarige teelten worden rustgewassen niet verplicht. Dit gaat
bijvoorbeeld gelden bij asperges en boomteelt.
Heeft u biologische teelten? Dan bent u voor deze teelten vrijgesteld voor het
telen van rustgewassen.
Vanggewas of korting stikstofnorm op zand- en lössgrond
Een vanggewas mais op zand- en lössgrond blijft verplicht. Na overige
gewassen op bouwland op zand- en lössgrond geldt deze verplichting niet.
Echter teelt u uiterlijk 1 oktober geen vanggewas dan wordt u gekort op de
stikstofgebruiksnorm van het volgende jaar. Hoe later u zaait hoe hoger de
korting. Zaait u op of na 1 november het vanggewas, dan is de korting
maximaal.

Uitstel rVDM

Niet bij winterteelt
De bovenstaande korting geldt niet na een winterteelt. Onder winterteelten
vallen waarschijnlijk de volgende teelten: gras, wintergranen, meerjarige
teelten, wintergroenten zoals winterkolen, bloembollen (najaar gepoot),
suikerbieten en wellicht zetmeelaardappelen.

Het systeem van realtime
Vervoersbewijzen Dierlijke Mest
(rVDM) wordt met een jaar
uitgesteld. Het systeem gaat
waarschijnlijk in per 1 januari 2023.

Na mais altijd een vanggewas
Deze moet u uiterlijk 1 oktober inzaaien. Wilt u een wintergraan telen? Dan
moet u dit (vang)gewas uiterlijk 31 oktober inzaaien.
Deze uiterlijke inzaaidata staan vast. Echter er wordt een commissie ingesteld
die jaarlijks beoordeelt of uitstel mogelijk is vanwege weersomstandigheden.

Pilot Mineralenconcentraat 2022

Bufferstroken/teeltvrije zones langs sloten
De basisbreedte van een verplichte bufferstrook (teeltvrije zone) langs sloten
blijft 2 meter. Deze stroken kunnen smaller worden als dit vanuit de
waterkwaliteit verantwoord is. Op percelen met kruidenrijk grasland wordt de
zone 1 meter. Langs kwetsbare sloten is de verplichte breedte 5 meter.

De pilot ‘Mineralenconcentraat’
loopt in 2022 door. Dit betekent, dat
bedrijven, die deelnemen aan de
pilot, mineralenconcentraat uit
dierlijke mest mogen blijven
gebruiken als kunstmest.

Veel ingrijpende maatregelen uit het concept 7e AP zijn in stand
gebleven. Bij enkele maatregelen zijn ‘scherpe kantjes’ eraf gehaald.
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7e Actieprogramma en ‘grondgebonden’
In het concept 7e AP werd een rustgewas voor graasdierenbedrijven verplicht
gesteld. In het definitieve 7e AP is deze verplichting niet opgenomen. Hiervoor
in de plaats komt een verplicht areaal (blijvend) grasland voor de
melkveebedrijven en bedrijven zoog- en weidekoeien.
Vorm van ‘grondgebondenheid’
Bedrijven met melkkoeien en/of zoog-/weidekoeien moeten in de toekomst
een bepaald areaal (blijvend) grasland hebben. De komende maanden wordt
deze voorwaarde nader uitgewerkt. Ook is nog niet bekend vanaf welk jaar
deze verplichting gaat gelden.
Vooruitlopen op ‘Toekomstig mestbeleid’
Met deze maatregel wordt vooruitgelopen op de spoor 1 van het ‘Toekomstig
mestbeleid’. Met spoor 1 wordt gestreefd naar 100% ‘grondgebondenheid’
voor bovengenoemde bedrijven vanaf circa het jaar 2030.
Niet voor overige graasdierbedrijven
Bedrijven met overige graasdieren krijgen niet met deze eisen te maken.
Ook eis rustgewassen op bouwland zand- en lössgrond
Vanaf 2023 zijn voor alle graasdierbedrijven ook de eisen t.a.v. rustgewassen
op bouwland op zand- en lössgrond van toepassing.
Voor alle bedrijven met melkvee, weide- of zoogkoeien geldt straks
een verplicht areaal grasland.

Vergoeding € 1.600 voor PAS-melders
Bent u ‘PAS-melder’? En heeft u, in het kader van het legalisatieproces,
gegevens ingediend bij RVO? Dan kunt u een vergoeding van € 1.600
aanvragen voor de extra kosten die u heeft gemaakt.
Vergoeding voor verzamelen en indienen gegevens
PAS-melders, die hun bedrijfssituatie willen legaliseren met een
natuurvergunning, kunnen zich nog melden bij RVO Bij de melding moet u
diverse gegevens indienen. Hiervoor had u waarschijnlijk hulp van een
externe adviseur nodig. En heeft u extra kosten moeten maken. Voor deze
kosten kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij RVO. U moet dit uiterlijk 30
november 2022 aanvragen.
Uiteindelijke natuurvergunning niet van belang
U kunt in aanmerking komen voor de vergoeding als u de juiste gegevens
heeft ingediend. Of uiteindelijk een natuurvergunning wordt verleend, speelt
hierbij geen rol.
Legalisatieproces stapje verder
Onlangs is bekendgemaakt, dat het ‘Legalisatieprogramma’ begin 2022
definitief wordt. Vanaf dat moment moeten de PAS-melders binnen drie jaar
gelegaliseerd zijn. Hiermee kan het gehele proces tot begin 2025 duren.
Stikstofruimte nodig
Er is ook stikstofruimte nodig om de natuurvergunning te kunnen verlenen.
Deze komt beschikbaar door o.a. de opkoopregelingen.
Op dit moment zijn de gegevens van enkele tientallen PAS-melders
goedgekeurd. Deze bedrijven kunnen verder met het legalisatieproces, zodra
stikstofruimte beschikbaar is.
Heeft u gegevens voor uw PAS-melding ingediend bij RVO?
Vraag dan de tegemoetkoming van € 1.600 tijdig aan.

Nieuw GLB: bijna definitief
Onlangs heeft ‘Brussel’ het nieuwe
GLB goedgekeurd. ‘Brussel’ kan de
EU-verordeningen nu definitief
maken. Daarnaast heeft Nederland
onlangs het concept Nationaal
Strategisch Plan (NSP) bekendgemaakt. Als het NSP, na
onderhandeling met ‘Brussel’
definitief is, zijn alle detailregels en
voorwaarden t.a.v. het nieuwe GLB
duidelijk. Echter de verwachting is
dat dit pas in de tweede helft van
2022 het geval is.
GLB 2023: hoogte basispremie
In het concept NSP staat, dat de
hoogte van de basispremie in 2023
gemiddeld € 255 per hectare wordt.
Dit bedrag wordt jaarlijks verlaagd
en komt in 2027 uit op € 194. Per
bedrijf geldt voor de eerste 60
hectare een extra basispremie van
€ 40 per hectare. Voor de eerste 60
hectares kunt u daardoor in 2023
€ 295/ha ontvangen.
Derogatie in de zomer bekend
Om derogatie voor de periode van
2022-2025 te kunnen krijgen, moet
‘Brussel’ het 7e AP goedkeuren.
Daarnaast moet het ‘Nitraatcomité’
een positief advies geven over het
verlenen van derogatie. Volgens de
huidige procedure beslist het
‘Nitraatcomité’ hier niet eerder over
dan in juni 2022. Nederland zal
hierdoor pas in de loop van de
zomer duidelijkheid krijgen over het
verlenen van derogatie. Ook dan
zullen de derogatievoorwaarden, en
eventuele aanpassingen hierin,
bekend zijn.
Agenda
Uiterste datum
31 december
 Indienen VVO’s en 3PO
(mestverwerkingsplicht)
 Melden overdracht
Productierechten
 Melden teruglease fosfaatrechten
 Melden fosfaatverrekening
 Graslandvernietiging op klei/veen,
mits geen herinzaai.
1 februari 2022
 Aanvullende gegevens doorgeven
 Opnemen BEX-berekening in
eigen administratie
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Extra dier- of fosfaatrechten nodig?
Het jaar 2021 is bijna ten einde. Een goed moment om een berekening te
maken of u voldoende dier- of fosfaatrechten heeft. Komt u rechten tekort?
Dan kunt u deze leasen of kopen.
Voor fosfaatrechten gelden enkele aandachtspunten.
Benodigde fosfaatrechten o.b.v. fosfaatproductie
Het aantal fosfaatrechten dat u nodig heeft, is mede afhankelijk van de
fosfaatproductie van uw melkkoeien. De fosfaatproductie van uw melkkoeien
moet u baseren op de werkelijke melkproductie.
Wat telt mee bij melkproductie?
Naast de aan de melkfabriek afgeleverde melk moet u ook de melk, die aan
uw kalveren is gevoerd, meetellen. Dit telt ook voor zelfverzuivelde melk,
separatiemelk, privégebruik en huisverkoop. Daarnaast blijkt uit controle dat
de NVWA ook rekening houdt met uw melkleveranties rondom de
jaarwisseling.
Afroming bij overdracht fosfaatrechten
Als geen sprake is van een overdracht van fosfaatrechten in familieverband
(max. derde graad bloed-of aanverwant), dan worden fosfaatrechten
afgeroomd met 20%.
Uitzonderingen op afroming bij lease tussen ‘derden’
Is er sprake van lease en rond u de ‘heen- en teruglease’ binnen het
kalenderjaar af? Dan wordt alleen de heenlease afgeroomd. Volgend jaar
wordt het vrijwel zeker mogelijk om volledig afromingsvrij te leasen tot max.
100 kg. De heen- en teruglease moet binnen het kalenderjaar geregeld zijn.
Heeft u extra rechten nodig? Laat u zich dan goed informeren naar de
mogelijkheden, zeker als u fosfaatrechten wilt leasen.

Gebruik juiste gehalten mestvoorraden
Binnenkort moeten veel bedrijven de mestvoorraden doorgeven aan RVO.
Soms moet u, bij uw gebruiksnormenberekening, echter rekenen met andere
gehalten dan u opgeeft. Wanneer geldt dat voor u?
Opgave gelijk aan berekening
Baseert u jaarlijks de gehalten in de mestvoorraad op basis van
analyseresultaten (vanwege bemonsterde afvoer van mest)? Of voert u
normaal geen mest af of alleen forfaitair? Dan mag u rekenen met de
opgegeven gehaltes in de mestvoorraad. Hierbij is de beginvoorraad gelijk
aan de eindvoorraad van het voorgaande jaar.
Anders bij wisseling ‘systeem’
Wijzigt u van forfaitair naar analyse of andersom? Let dan op:
 Heeft u voorgaand jaar mest bemonsterd afgevoerd en dit jaar niet? Dan
moet u voor dit jaar rekenen met de analyseresultaten van vorig jaar. Bij
de ‘Aanvullende gegevens’ geeft u forfaitaire gehalten door.
 Heeft u voorgaand jaar geen mest bemonsterd afgevoerd en dit jaar wel?
Dan moet u bij de berekening uitgaan van forfaits. Bij de ‘Aanvullende
gegevens’ geeft u de analyseresultaten door.
Hanteer bij uw berekening bovenstaande werkwijze van RVO.
Raadpleeg indien nodig uw adviseur voor alle details.

Over ons
trippel aaa
Tinnegieter 9b
9502 EX STADSKANAAL
tel.nr. 0599-696490
info@trippelaaa.nl
www.trippelaaa.nl

Trippel aaa 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 als u tot actie overgaat.

Blad 5 van 6

Om de landbouwsector sterker te maken heeft de Europese Unie 52,4 miljoen beschikbaar gesteld aan de
Nederlandse landbouwsector. Hiervoor is de er een subsidieregeling in het leven geroepen: groen-economisch
herstel landbouw. De regeling bestaat uit 2 delen, de eerste is een investeringssubsidie, de tweede regeling is
bedoeld om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren, om samen te komen tot een duurzaam verdienmodel
voor de hele sector.

1. Subsidie investeren in groen-economisch herstel
Investeringscategorieën; allen een budget van € 7,1 mln
a. Precisielandbouw en smart Farming
b. Digitalisering
c. Water (waaronder droogte en verzilting)
d. Duurzame bedrijfsvoering
e. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Publicatie van de lijst met investeringen volgt nog, maar om alvast een indruk te geven hieronder een aantal
investeringen die naar verwachting op deze lijst zullen staan.








Bovengrondse wateropvang (water)
Pijlgestuurde drainage (water)
Software voor irrigatie (precisielandbouw)
Machines voor niet kerende grondbewerking (kringlooplandbouw)
Monitoringssystemen: opsporen van plagen etc. (precisielandbouw)
Stalsystemen zoals potstallen (duurzame bedrijfsvoering)
Mesttechnieken zoals mestverwerkingsinstallaties (duurzame bedrijfsvoering)

Verkorte ‘spelregels’:
-

Per landbouwbedrijf maximaal twee aanvragen voor elk één concrete investering.

-

Subsidiebedrag is 60% van subsidiabele investeringskosten,

-

Jonge landbouwer, verhoging van 15%, tot maximaal 75%

-

Minimale subsidiebedrag bedraagt € 25.000 (mag lager zijn bij aanvraag voor 1 of 2

Investeringen op de shortlist met eenheidsbedragen). Dit is bij een investeringsbedrag van minimaal € 41.667,--

Maximum subsidiebedrag is € 150.000. Dit is bij een investeringsbedrag van minimaal € 250.000,--

-

Aanvraag kunt u vanaf 20 december tot en met 14 februari indienen

-

Bij overtekening krijgt u geen voorrang op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt', maar op basis van de
duurzaamheidsscore van uw investeringen

2. Samenwerken aan groen-economisch herstel

Wilt u samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector?
Of wilt u in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verhogen van de biodiversiteit?
Dan zou u in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Wat de voorwaarden voor deze regeling zijn is nog niet
bekend.
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Wat kunt u zelf alvast doen?

Kijk of de voor u gewenste investeringen op de lijst staan, en met welke van deze investeringen u de grootste kans
maakt om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze regeling.
Doet u de aanvraag als jonge landbouwer? Wacht dan niet tot het laatste moment. U heeft dan namelijk een
relatienummer (BRS) bij RVO nodig en dit vergt wat tijd.
Ook als u met uw ouders in het bedrijf zit, mag u als jonge landbouwer een aanvraag indienen.
Het is zinvol om offertes van de investering mee te sturen. Dit versnelt de beslissing.

Meer weten?
Heeft u plannen om investeringen te doen in de genoemde richting? Kijk dan samen met uw adviseur naar de
subsidiekansen of ga naar RVO- Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

