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Verplichte toepassing bufferstroken 
langs waterlopen 
 
Vanaf dit jaar moeten langs waterlopen bufferstroken 
toegepast worden waarop geen meststoffen en chemi-
sche gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen 
worden. Dit geldt voor alle landbouwpercelen onge-
acht die gewassen die hierop staan. De verplichting 
geldt voor alle landbouwers, ongeacht of  een land-
bouwer wel of geen aanvraag doet voor derogatie of 
GLB. 

 

Mestplaatsingsruimte 
Op de bufferstrook mogen geen meststoffen gebruikt 
worden. Dat betekent ook dat deze strook niet meetelt 
voor de mestplaatsingsruimte. 
 
Start van de bufferstrook 
De bufferstrook wordt gemeten vanaf de insteek van 

een waterloop, waarbij de insteek het snijpunt is van 
de raaklijnen van het talud en het horizontale maai-
veld. De insteek is dus de ‘knik’ tussen talud en maai-
veld. 
 
In een situatie van een flauw talud wordt de buffer-
strook gemeten vanaf 100 cm vanaf de waterlijn in de 
richting van het perceel. De waterlijn is aangeduid op 
kaarten in de basisregistratie grootschalige topografie. 
Pas na die 100 cm begint de bufferstrook. Een flauw 
talud wordt gedefinieerd als een talud dat ten minste 
200 cm breed is (schuin met het talud mee gemeten, 
op de grond) en een hellingshoek die niet steiler is dan 
1:3. 
 
In de applicatie Mijn Percelen van RVO staan de buf-
ferstroken inmiddels ingetekend zoals deze volgens 
RVO gelden. Dit is echter slechts een hulpmiddel. De 
landbouwer is er zelf voor verantwoordelijk dat langs 
waterlopen de juiste breedte wordt toegepast. 
 
Breedte bufferstroken 
De breedte van de bufferstrook hangt af van het type 
waterloop waarlangs het landbouwperceel ligt en 
waarop een bufferstrook moet worden aangehouden. 
Hiervoor verwijzen wij naar de vorige nieuwsbrief. 
 
Overtredingen 
Overtredingen van deze regeling kunnen strafrechtelijk 
worden gehandhaafd via de Wet op de economische 
delicten (WED). 
 

 
 
 
Verkorting uitrijdperiode drijfmest op 
bouwland    
 
Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart 
(was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib 
worden uitgereden. Hierdoor zal de bemesting dichter 
op de inzaai van het gewas plaatsvinden en wordt tus-
sentijdse uit- en afspoeling naar grond- en oppervlak-
tewater verminderd. Dit heeft een positief effect op de 
waterkwaliteit.  
 
Voor een aantal gewassen is het vanwege de fysieke 
ontwikkeling van de plant nodig dat deze eerder be-
mest worden. Er wordt nog een lijst met gewassen op-
gesteld die wel voor 16 maart bemest mogen worden. 
Wanneer men één van deze gewassen al vóór 16 
maart wil bemesten, moet dit uiterlijk de dag vooraf-
gaand aan het gebruik van drijfmest of vloeibaar zui-
veringsslib gemeld worden via mijn.rvo.nl. 
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Striktere voorwaarden vergunning-
verlening emissiearme stalsystemen 
 
Al langere tijd wordt door milieuorganisaties bestreden 
dat emissiearme stalsystemen niet de reductie hebben 
die ze beloven. Uit recente uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat 
er inderdaad te veel onzekerheid is over het stikstofre-
ducerend effect van drie stalsystemen. De minister 
voor Natuur en Stikstof heeft in een kamerbrief aange-
geven dat deze onzekerheid gevolgen heeft voor alle 
typen emissiearme stalsystemen uit de Regeling am-
moniak en veehouderij (Rav). Vergunningverlening 
waarbij een emissiearm systeem wordt aangevraagd, 
zal alleen nog onder striktere voorwaarden mogelijk 
zijn. 
 
Geen gevolgen voor verleende natuurvergunningen 
Voor natuurvergunningen die al zijn verleend en waar-
bij het niet meer mogelijk is om bezwaar of beroep in 
te stellen, zijn er in principe geen gevolgen. Hetzelfde 
geldt voor agrarische ondernemers die op basis van 
intern salderen een emissiearm stalsysteem hebben 
gebouwd en een positieve afwijzing voor hun vergun-
ningaanvraag hebben gekregen van het bevoegd 
gezag. In beide gevallen is er voor bevoegde instan-
ties volgens de minister geen aanleiding om te hand-
haven. 
 
Nieuwe aanvragen 
Agrarische ondernemers die van plan zijn om een 
nieuw emissiearm stalsysteem te bouwen, moeten nu 
een natuurvergunning aanvragen en een passende 
beoordeling uitvoeren. Als sommige stalsystemen eer-
der met voldoende zekerheid reduceren, zal het mak-
kelijker zijn om vergunningen te verlenen. Het kabinet 
en de provincies hechten er aan de aanvraagprocedu-
re zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen en de agra-
rische ondernemers hier zo goed mogelijk bij te onder-
steunen. In overleg met provincies en de agrarische 
sector wordt een handreiking geschreven waaruit blijkt 
wat er momenteel mogelijk is; het streven is om deze 
medio 2023 gereed te hebben. Enkel de berekening in 
AERIUS Calculator, op basis van de Rav-factoren, is 
niet meer voldoende. 
 

 
 
 
Intern salderen weer vergunning-
plichtig, beperken latente ruimte 
 
Intern salderen 
Sinds enkele jaren is het zogenaamde intern salderen 
niet meer vergunningplichtig. Dit leidt in de praktijk tot 
knelpunten op het gebied van toestemmingverlening, 
toezicht en handhaving. Het gevolg is dat initiatiefne-
mers moeilijker kunnen aantonen dat zij toestemming 
hebben voor hun activiteit. Dat kan ook problemen op-
leveren voor de financiering van investeringen. Het ka-
binet wil het intern salderen daarom weer vergunning-
plichtig maken per 1 januari 2024. 
 

Latente ruimte 
Het kabinet wil verder het gebruik van latente ruimte in 
natuurvergunningen beperken. De minister kiest er 
niet voor om een wettelijke actualisatieplicht in te voe-
ren, maar de in te voeren vergunningplicht bij intern 
salderen maakt het mogelijk de natuurvergunning in 
lijn te brengen met de gehele activiteit. Ook zou er een 
realisatietermijn kunnen gaan gelden bij intern salde-
ren. Verder wil het kabinet afspraken maken met pro-
vincies om salderen met zogenaamde slapende ver-
gunningen te voorkomen. 

 

 

Vorming herinvesteringsreserve 
mogelijk voor verkoop onbenutte 
fosfaatrechten 
 
Een belastingplichtige exploiteerde samen met zijn 
partner een vleesvarkenshouderij in combinatie met 
een jongvee-opfok- en akkerbouwbedrijf. Op 2 juli 
2015 werden 182 stuks jongvee op het bedrijf gehou-
den, waarvoor begin 2018 fosfaatrechten werden toe-
gekend. In 2017 was de jongveestapel al ingekrompen 
en in 2018 werd maar 10% van de rechten benut. In 
de loop van 2018 werden alle toegekende fos-
faatrechten verkocht, waarvoor belastingplichtige een 
herinvesteringsreserve vormde. Volgens de belasting-
inspecteur kon er echter alleen maar een reserve ge-
vormd worden voor het in 2018 benutte deel van de 
rechten. 
 
In geschil voor de rechtbank was of de fosfaatrechten 
konden worden aangemerkt als een bedrijfsmiddel. 
 
De rechtbank overwoog dat bedrijfsmiddelen goede-
ren zijn die voor het drijven van een onderneming 
worden gebruikt. Voorwerpen die voor de omzet be-
stemd zijn kunnen geen bedrijfsmiddelen zijn. In be-
ginsel kunnen fosfaatrechten worden aangemerkt als 
een bedrijfsmiddel. Dat in de loop van 2018 de fos-
faatrechten zijn vervreemd, doet daar in beginsel niets 
aan af. 
 
Volgens de belastinginspecteur was er geen sprake 
van een bedrijfsmiddel, omdat bij de toekenning van 
de fosfaatrechten op 1 januari 2018 de belastingplich-
tige niet de intentie had de rechten duurzaam voor de 
onderneming te gaan gebruiken. Hij had de intentie 
deze rechten (direct) na toekenning te verkopen. 
 
De rechtbank oordeelde dat de belastingplichtige vol-
doende aannemelijk had gemaakt dat hij op 1 januari 
2018 nog steeds de intentie had een melkveehouderij 
te exploiteren en zelfs uit te breiden. De fosfaatrechten 
konden daarom worden aangemerkt als bedrijfsmiddel 
en voor de boekwinst op de verkoop van de benutte 
én onbenutte fosfaatrechten kon in 2018 een herinves-
teringsreserve worden gevormd. 
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Invoering rVDM per 1 januari 2023 

 
Per 1 januari 2023 is de manier waarop het vervoer 
van mest moet worden doorgegeven aan RVO gewij-
zigd. Tot op heden waren ondernemers verplicht een 
Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te 
houden en te registreren welk vervoer met dierlijke 
mest plaatsvond. Dit systeem gaf de ondernemers de 
mogelijkheid het vervoer van dierlijke meststoffen tot 
30 werkdagen en bij specifieke activiteiten (maatwerk-
vervoer: geen wegen/bemonsteren, niet verplicht door 
intermediair) 10 werkdagen na het daadwerkelijk 
plaatsvinden van het vervoer de gegevens van het 
VDM elektronisch in te dienen bij RVO. Dit belemmer-
de de handhaving en controle. Daarom is per 1 januari 
2023 een volledig digitaal systeem ingevoerd, waar-
mee real time meldingen over het vervoer kunnen wor-
den verzonden: real time Vervoersbewijs Dierlijke 
Meststoffen (rVDM). 
 
rVDM verplicht voor elk vervoer van dierlijke meststof-
fen 
Het gebruik van rVDM is verplicht voor elk vervoer van 
mest, met uitzondering van mest geproduceerd door 
dieren die niet voor gebruiks- of winstdoelen worden 
gehouden en transporten binnen een bedrijf. Ook als 
regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststof-
fen mag plaatsvinden door een ander dan een geregi-
streerde intermediair, zal van rVDM gebruik gemaakt 
moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zoge-
naamde boer-boer transport of afvoer van mest naar 
particulieren. 
 
Opzet rVDM 
De belangrijkste wijziging is dat straks voor, tijdens en 
na het vervoer digitaal gegevens moeten worden door-
gegeven aan de overheid: via GR-apparatuur (inter-
mediairs), het systeem e-CertNL of via een bedrijfsma-
nagementsysteem (BMS). Bij het gebruik van GR-ap-
paratuur vinden de meldingen automatisch plaats. Bij 
de twee andere systemen moet de vervoerder voor en 
tijdens het transport meldingen doen.  
 
Leveranciers en afnemers moeten het vervoer van 
mest binnen 7 dagen na het vervoer digitaal bevesti-
gen. Daarvoor moeten zij een account aanmaken bij 
e-CertNL. 
 
Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 
Bij het vervoer van mest wordt onderscheid gemaakt 
tussen: 

• het vervoer door een geregistreerde intermediair 
met een transportmiddel dat is uitgerust met gere-
gistreerde GR-apparatuur (waarbij elke vracht 
mest gewogen, bemonsterd en geanalyseerd 
wordt); 

• maatwerkvervoer waarbij niet alle eisen die gel-
den voor het vervoer van dierlijke meststoffen van 
toepassing zijn met daarbij de uitwerking van de 
voorwaarden voor het gebruik van rVDM. 

 
Maatwerkvervoer 
In de volgende gevallen kan er sprake zijn van maat-
werkvervoer: 

• boer-boer transport; 

• afvoer van een klein bedrijf; 

• afvoer naar particulieren; 

• afvoer naar natuurterreinen en overige grond; 

• afvoer naar tijdelijk verhuurd land (Vogelaar-
variant); 

• afvoer van en naar grenspercelen; 

• konijnengier; 

• paarden/ponymest naar substraatbereider; 

• afvoer van champost; 

• kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gel-
derland (SMG). 
 

De voorwaarden voor deze vormen van vervoer wijzi-
gen in de meeste gevallen niet of nauwelijks. De af-
voer van paardenmest naar een substraatbereider en 
de afvoer van champost moeten echter vanaf 1 januari 
2023 gedaan worden door een geregistreerde inter-
mediair.  
 
Een belangrijke wijziging is dat een particulier in het 
nieuwe systeem over een relatienummer moet be-
schikken om mest te kunnen ontvangen. Een particu-
lier hoeft het transport echter niet te bevestigen in e-
CertNL. 

 
 
 
 
 
Vanggewas laten staan tot 1 maart 
 
Eén van de eco-activiteiten in het nieuwe Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid is de activiteit ‘groenbe-
dekking’. Bij deze activiteit moeten de percelen van 1 
januari tot 1 maart zichtbaar bedekt worden gehouden 
door de vanggewassen. Voordelen hiervan zijn een 
verhoging van het organisch stofgehalte en een verbe-
tering van de bodemkwaliteit. Deze eco-activiteit kan 
ingevuld worden door de vorig najaar ingezaaide 
vanggewassen te laten staan tot 1 maart. 
 
Het vanggewas (groenbedekker) moet in genoemde 
periode daadwerkelijk aanwezig zijn. Wanneer het ge-
was is doodgevroren, wordt hier niet meer aan vol-
daan. Waarschijnlijk wordt hier dit jaar coulant mee 
omgegaan. Het is raadzaam in volgende jaren te kie-
zen voor een vanggewas dat niet gevoelig is voor 
(strenge) vorst. 
 
Het vanggewas moet machinaal ondergewerkt worden 
en vooraf doodspuiten is niet toegestaan. 
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Extra investeringsaftrek voor milieu-
vriendelijke bedrijfsmiddelen 

 
Ondernemers die investeren in bepaalde milieuvrien-
delijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen 
voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investe-
ring moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst, die 
jaarlijks wordt aangepast. 
 
Hoogte aftrek en afschrijving 
De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. 
De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte 
bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. Bepaal-
de bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking 
komen voor de Vamil-regeling. Met deze regeling kan 
75% van de investering op een willekeurig moment af-
geschreven worden. 
 
Milieulijst 
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en 
tuinbouw die op de milieulijst 2023 staan: 

• kassen voor biologische teelt; 

• groen label kassen die voldoen aan het certificatie-
schema GLK15; 

• proefstallen; 

• stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met 
ammoniakemissiereductie; 

• klimaat- en dierenmonitoringssysteem; 

• formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen 
van vee; 

• apparatuur of voorzieningen voor gescheiden op-
vang van mest en urine in bestaande varkens- of 
rundveestallen; 

• stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Vee-
houderij (MDV14); 

• getrokken elektrische voermengwagen voor rund-
vee; 

• automatisch ruwvoermengsysteem voor herkau-
wers; 

• duurzame varkens- of pluimveestal, eventueel met 
bronmaatregel voor het verminderen van ammo-
niakemissie; 

• stofemissiereducerende technieken voor pluimvee-
stallen; 

• ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koude-
middel; 

• productieapparatuur voor strokenteelt; 

• spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening; 

• apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting; 

• voorzieningen ter voorkoming van verontreinigin-
gen door erfafspoeling bij een veehouderij; 

• kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en 
chemische middelen opnemen; 

• mechanische onkruidbestrijding; 

• regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen 
van mest; 

• bodemdrukverlagend bandensysteem in de open 
teelt; 

• dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor; 

• waterstof aangedreven mobiel werktuig; 

• elektrisch aangedreven werktuigendrager. 

 
Beperking duurzame stallen 
Als gevolg van de voorgenomen stikstofmaatregelen 
zijn er in de Milieulijst 2023 een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de MIA/Vamil-steun voor investeringen 
in duurzame stallen. Het kabinet zet in op grondge-
bonden melkveehouderij. Als gevolg daarvan komen 
investeringen in duurzame melkveestallen alleen nog 
in aanmerking voor MIA/Vamil .De betreffende vee-
houder moet aantonen dat dit het geval is. Investerin-
gen in duurzame varkens- en pluimveestallen komen 
alleen in aanmerking wanneer het aantal gehouden 
dieren niet toeneemt. Daarnaast geldt voor alle stallen 
dat een omgevings- en een natuurvergunning aanwe-
zig moeten zijn, mocht vanuit de wetgeving een derge-
lijke vergunning vereist zijn.  
 
Investeringen in zogenaamde megastallen komen niet 
meer in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat deze 
niet passen binnen de beoogde transitie naar een 
duurzame landbouwsector. Nieuwe varkens- en pluim-
veestallen op een nieuwe locatie komen eveneens niet 
meer in aanmerking voor MIA/Vamil, tenzij het om ver-
plaatsing van een bestaand bedrijf gaat. 
 
Aanvragen 
De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het 
aangaan van de investeringsverplichtingen worden 
aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de 
investeringsverplichtingen is bepalend voor welke mi-
lieulijst van toepassing is. Per melding dient de inves-
tering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmer-
king te komen voor MIA of Vamil. 
 

 

Derogatie 2023 
 
Op het moment van samenstellen van deze nieuws-
brief was het nog niet bekend voor welke datum de 
aanmelding voor deelname aan derogatie voor het 
jaar 2023 moet plaatsvinden. Normaliter had de aan-
melding voor 1 februari 2023 moeten plaatsvinden, 
maar de Nederlandse regelgeving is nog niet gereed. 
Dit heeft onder meer te maken met dat er eerst nog 
gebieden moeten worden aangewezen waarvoor ook 
de lagere derogatienorm (220 in plaats van 240 kg 
stikstof uit dierlijke mest) gaat gelden. 
 
Voor dit jaar zal er verder ook rekening mee moeten 
worden gehouden dat de derogatie niet geldt voor per-
celen gelegen in grondwaterbeschermingsgebieden 
en in Natura 2000-gebieden. Verder geldt voor alle be-
drijven dat de bufferstroken niet meetellen voor de 
mestplaatsingsruimte. 
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Regeling Tegemoetkoming Energie-
kosten 
 
In het eerste kwartaal van 2023 wordt de regeling Te-
gemoetkoming Energiekosten (TEK) opengesteld. De-
ze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven (waaronder 
landbouwbedrijven) met maximaal 250 medewerkers 
en een inschrijving hebben in het Nederlandse Han-
delsregister. Om voor een tegemoetkoming in aanmer-
king te komen, moeten de energiekosten minimaal 7% 
van de omzet zijn. Er is gekozen voor een zogenoem-
de modelmatige aanpak, om de regeling zo snel mo-
gelijk open te kunnen stellen. Dat betekent dat het ver-
bruik van de ondernemer wordt geschat op basis van 
historische gegevens en een gemodelleerde prijs van 
energie, dus niet op basis van het daadwerkelijke ge-
bruik en de actuele prijs van energie. 
 
Standaard jaarverbruik/afname 
Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan 
de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en 
de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Dit zijn 
nauwkeurige prognoses van de netbeheerder voor het 
verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op 
basis van historisch verbruik en verschillende projec-
tiefactoren. De peildatum voor deze gegevens is 1 
januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij 
de netbeheerders. 
 
Modelprijs 
Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2023 voor 
gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vier-
de kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en 
elektraprijzen voor consumenten exclusief BTW en 
inclusief EB en ODE.  
 
Jaaromzet 
De omzet wordt bepaald aan de hand van de omzet-
gegevens 2022 uit de aangiften omzetbelasting. 
 
Aanvraag tegemoetkoming 
De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en 
met 31 december 2023. Ondernemers kunnen vanaf 
het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag indienen 
bij een digitaal loket van RVO. De exacte openstel-
lingsdatum is nog niet bekend. Na een positief besluit 
ontvangt de ondernemer eerst een voorschot van 60% 
van de maximale subsidie. Daarna vindt een definitie-
ve vaststelling plaats. 
 
 

 
Extra investeringsaftrek voor ener-
giebesparende bedrijfsmiddelen 
 
Ondernemers die investeren in bepaalde energiebe-
sparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking 
komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De 
investering moet daarvoor vermeld staan op de ener-
gielijst. De EIA komt bovenop de ‘gewone’ investe-
ringsaftrek. 
 

Hoogte aftrek 
Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de 
eisen van de Energielijst. De investering moet mini-
maal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA 
bedraagt 45,5%. 
 
Vervallen maatregelen door kortere terugverdientijden 
In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden 
met de invloed van de fors hogere energieprijzen op 
de zogenoemde terugverdientijden van de opties. 
Sommige maatregelen komen niet langer voor EIA in 
aanmerking, omdat de korter dan 5 jaar is of omdat 
ondersteuning reeds via andere wegen plaatsvindt. 
Het gaat hierbij onder meer om investeringen in het 
verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, 
het besparingssysteem voor verlichting, het LED ver-
lichtingssysteem in of bij bedrijfsgebouwen en gevel- 
en buitenschermen in kassen. 
 
Energielijst 2023 
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuin-
bouw die in 2023 voor deze regeling in aanmerking 
komen zijn: 

• HR-luchtverwarmer; 

• warmtepomp; 

• energiezuinige ventilator; 

• koude- of warmteterugwinningssysteem uit vent-
ilatielucht bij veestallen; 

• isolatie voor bestaande constructies; 

• droog- en verwarmingssysteem voor ventilatie-
lucht in bewaarloodsen; 

• energiezuinige koel- en vriesinstallatie; 

• energie-efficiënte melkkoeling; 

• horizontale energieschermen; 

• energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen; 

• bandenspanningsregelsysteem; 

• grondwarmtewisselaar; 

• zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen 
meer dan 15 kW. 

 
Aanvragen 
De EIA moet binnen drie maanden na het aangaan 
van de investeringsverplichtingen worden aangemeld 
via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Het jaar van aangaan van de investerings-
verplichtingen is bepalend voor welke energielijst van 
toepassing is. 
 

 

 
 
Meldplicht maïs op zand- en löss-
grond vervallen 
 
Vanaf 2023 mag op bouwland pas vanaf 16 maart 
drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden 
uitgereden. Deze regel gold al enkele jaren voor 
bouwlandpercelen op zand- en lössgronden waarop 
maïs geteeld zou gaan worden. Daardoor vervalt de 
meldplicht voor het telen van maïs op zand- en 
lössgronden. 
 

 



 

  
 
AGRO-Nieuwsbrief                                                       info@vanderwagensinia.nl  - 6 - 

Positieve weigering natuurvergun-
ning kan waarde verliezen 
 
Een veehouder had een natuurvergunning aange-
vraagd voor het exploiteren van een vleeskuikenhou-
derij. De provincie weigerde de vergunning, omdat er 
sprake was van intern salderen. In het besluit, de zo-
genoemde positieve weigering, was een disclaimer 
opgenomen. Die hield in dat aan de positieve weige-
ring geen rechten meer kunnen worden ontleend als 
de plannen in vorm of omvang veranderen of het 
recht, het beleid of de berekeningsmethodiek wijzigen. 
In dat geval moet de veehouder volgens de provincie 
opnieuw toetsen of er een vergunningplicht is.  
 
De veehouder was het niet eens met de disclaimer. 
Deze moest volgens hem worden verwijderd uit het 
besluit en de positieve wegering moest worden omge-
zet in een toestemmingsbesluit. Met de positieve wei-
gering had hij geen maximale zekerheid. Een wijziging 
van de regels of het rekenprogramma kan er in het ui-
terste geval toe leiden dat het pluimveebedrijf niet 
meer legaal in werking is. 
 
De rechtbank oordeelde dat als er sprake is van intern 
salderen de provincie geen natuurvergunning kan ver-
lenen. Wat in de disclaimer was vermeld, was geheel 
juist. Het bestuurlijke rechtsoordeel dat geen natuurv-
ergunning nodig is, betekent dat het aangevraagde 
project op grond van de wet mag worden uitgevoerd. 
Als echter gewacht wordt met de uitvoering van het 
project, kan het rechtsoordeel zijn waarde verliezen. 
Het rechtsoordeel gaat namelijk uit van de huidige 
aanvraag, het ten tijde van het rechtsoordeel geldende 
recht en het op dat moment toegepaste programma 
voor de berekening van stikstofdepositie. Als sprake is 
van relevante wijzigingen op één van die punten, kan 
het zijn dat wel een natuurvergunning nodig is. 

 
 
 

Bemestingsplan verplicht voor alle 
bedrijven 
 
Vanaf 2023 zijn alle bedrijven verplicht voorafgaande 
aan het groeiseizoen een bemestingsplan op te stel-
len. Deze eis is gesteld door de Europese Commissie. 
Op het moment van samenstellen van deze 
nieuwsbrief was echter nog niet bekend welke eisen 
gesteld worden aan het op te stellen bemestingsplan. 
Onder meer is niet bekend of dit plan, net zoals bij 
deelname aan derogatie, gebaseerd moet zijn op 
grondmonsters van alle percelen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

TLTO terecht afgewezen vanwege 
deelteeltovereenkomst 
 
Een aardappelteler had medio 2020 een tegemoetko-
ming op grond van de Regeling landbouw- en tuin-
bouwondernemers COVID-19 (TLTO) aangevraagd 
voor zijn fritesaardappelen. RVO wees de tegemoet-
koming geheel af, omdat de aardappelteler geen ge-
dupeerde was in de zin van de regeling. 
 
De aardappelteler had namelijk een deelteeltovereen-
komst afgesloten met de eigenaren van de percelen 
waarop de aardappelteelt had plaatsgevonden. Uit de 
overgelegde stukken concludeerde RVO dat sprake 
was van loonwerk. De aardappelteler had immers alle 
werkzaamheden die door hem waren verricht in reke-
ning gebracht bij de grondeigenaren.  
 
In hoger beroep oordeelde het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven dat RVO de tegemoetkoming te-
recht had afgewezen. Zij achtte van belang dat de 
grondeigenaren zelf de percelen hadden opgegeven in 
de Gecombineerde opgave, dat de aardappelteler de 
door hem verrichte werkzaamheden aan hen in reke-
ning had gebracht en dat de aardappelteler de aardap-
pelen tegen de contractueel overeengekomen prijs 
van de grondeigenaren had gekocht. Ook was van be-
lang dat de beslissingen over de teelt werden geno-
men door de grondeigenaren en dat de aardappelteler 
daarover slechts adviseerde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke data  
 

 
1 maart t/m 15 mei 2023 
Openstelling Gecombineerde opgave en aanmelding 
deelname nieuw GLB 
 
Vanaf 16 maart 2023 
Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op 
bouwland (met uitzondering van gemelde aangewezen 
gewassen) 
 
 
 
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. 


