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Fosfaatreductieplan  
Op 01-03-2017 is de ‘Regeling fosfaatreductieplan 2017’ 
in werking getreden. Doel van de regeling is om de 
fosfaatproductie in 2017 te reduceren, om de derogatie van 
het jaar 2017 en vanaf 2018 veilig te stellen. 

Het fosfaatreductieplan bestaat uit drie onderdelen, 
namelijk een voerspoor, reductie van de melkveestapel en 
reductie via de ‘GVE-reductieregeling’.  Met het voerspoor 
hebben de diervoederbedrijven (Nevedi) afgesproken het 
fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee in 2017 te 
verlagen. Doelstelling is om een fosfaatreductie te realiseren 
van 1,7 miljoen kg.  

Het doel van de ‘subsidieregeling beëindiging melkvee 
houderij’ is om middels stoppers ca. 2,5 miljoen kg fosfaat te 
reduceren. Voor de eerste openstelling van 27 februari 2017 
bleek grote belangstelling te zijn, de maximaal aanvraag 
was op dezelfde dag al bereikt. Volgens de Staatssecretaris 
worden alle 497 aanvragen in behandeling genomen en is 
hiermee de doelstelling met 52% van deze maatregel behaald.  
Medio mei 2017 wordt de laatste tranche opengesteld.
De ‘GVE-reductieregeling’ zou eerst alleen gelden voor 
melkleverende bedrijven.

Voor u ligt onze nieuwsbrief, de eerste aan het begin 
van een nieuw agrarisch seizoen. De lammerperiode 
is in volle gang, voorbereidingen op het land zijn 
reeds getroffen. Ondanks dat wet- en regelgeving 
bepalend is, begint ieder seizoen, elk jaar opnieuw 
met dezelfde gebeurtenissen. Dat is ook hetgeen 
waar wij als agrariërs de energie uit halen en in staat 
zijn om door te gaan. De stofwolken rondom het 
fosfaatreductieplan zijn grotendeels opgetrokken. 
Ook hebben we dit voorjaar al in het stemhokje 
gestaan en wellicht het vakje ingekleurd van de 
politieke partij met veel affiniteit voor een gezonde 
landbouwsector. Zijn we een tevreden mens? Houden 
we plezier in ons werk? Een bekend spreekwoord 
luidt: ‘schoenmaker, blijf bij je leest’, steek energie 
in het werk, waar je goed in bent. Wij doen dat 
namelijk ook, dit jaar kunt u op ons rekenen! In deze 
nieuwsbrief willen wij u bijpraten over het laatste 
nieuws en belangrijke ontwikkelingen. 
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Per 17 februari is onverwachts gebleken dat ook andere 
bedrijven met vrouwelijk rundvee zich hieraan dienen te 
houden. 

Melk producerende bedrijven  
Onder een melk producerend bedrijf wordt verstaan 
‘een houder die producent is van koemelk bestemd voor 
consumptie of verwerking’. Deze bedrijven hebben als 
referentie het aantal vrouwelijke runderen op 2 juli 2015. 
Voor niet grondgebonden bedrijven is deze referentie minus 
4%.

Een melk producerend bedrijf is grondgebonden indien het in 
2015 niet meer fosfaat produceerde dan de plaatsingsruimte 
in 2015. De fosfaatproductie is in deze regeling forfaitair 
berekend. Voor bedrijven die net niet grondgebonden zijn 
en een lage melkproductie hebben, komt er een wijziging. 
Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de fosfaatportaal bij de 
zuivelonderneming.  

Melk producerende bedrijven die meer GVE hebben dan het 
referentieaantal (of niet grondgebonden minus 4%) moeten 
in 5 perioden terug naar het referentieaantal.  

In periode 1 (maart/april) moet 5% van het aantal GVE’s 
zijn gereduceerd; voor periode 2 (mei/juni) geldt een 
reductiepercentage van 10% en voor periode 3 (juli/augustus) 
komt het percentage neer op maximaal 20%. Voor de periode 4 
en 5 (september t/m december) geldt een maximale reductie 
van 40%, dit percentage wordt vastgesteld door RVO aan de 
hand van het verloop van de reductie gedurende het jaar. 
 
Indien een melk producerend bedrijf in de maand de 
doelstelling (GVE’s op 01-10-2016 minus reductiepercentage) 
niet behaald, wordt er een geldsom in rekening gebracht. 
De hoogte van de geldsom bedraagt 240 euro per GVE dat 
overtollig is ten opzichte van het referentieaantal. 
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Zolang bedrijven wel voldoende dieren verminderen op 
basis van de reductiedoelstelling voor een periode, maar 
nog boven hun referentie-aantal zitten, betalen zij een 
zogeheten solidariteitsheffing van 56 euro per boventallige 
GVE per maand. 

Niet-melk producerende bedrijven   
Bedrijven die geen melk produceren mogen de referentie 
periode kiezen. Kiezen kan tussen het aantal vrouwelijke 
dieren op 15 december 2016 of dezelfde periode, het 
maand gemiddelde, een jaar geleden.  

benadeeld bent kunnen we u bijstaan in het maken van 
bezwaar tegen deze regelingen.

Fosfaatrechten  
Deze worden naar verwachting per 1 januari 2018 ingevoerd. 
De peildatum voor de rechten is 2 juli 2015. Vooralsnog zijn 
de rechten bedoeld voor de categorieën 100, 101 en 102. 
Mogelijk dat het fosfaatreductieplan gevolgen heeft voor de 
fosfaatrechten.

Bedrijfsbegeleiding  
Als ondernemer bent u continu bezig met uw 
bedrijfsontwikkeling. Wilt u groeien, afbouwen of zoekt 
u naar optimalisatie. Op dit moment worden we geremd 
door de GVE-reductieregeling, maar we moeten ons 
ook voorbereiden op 2018. Investeren in fosfaatrechten, 
huisvestiging, grond en voldoen aan nieuwe milieu- en 
welzijnseisen. Er is een grote groep die hun bedrijf komende 
jaren wil afbouwen of overdragen en een groep die besloten 
heeft om met de stoppersregeling mee te doen. Bij hen gaan 
er al op korte termijn veranderingen plaatsvinden. 

De GVE-reductieregeling is niet van toepassing voor 
bedrijven die na 15 december 2016 (t/m 31 december 2017) 
niet meer dan 2 vrouwelijke runderen aanvoeren. 

Aanwas en overgangen tussen de categorieën hebben 
hierdoor geen consequenties. Daarnaast is de regeling niet 
van toepassing wanneer in een periode niet meer dan 5 
vrouwelijke runderen per dag worden gehouden.

De regeling is wel van toepassing voor bedrijven die meer 
dan 2 vrouwelijke runderen aanvoeren. Onder aanvoer wordt 
verstaan het bijschrijven van vee op een relatienummer. 
Wanneer vee naar bijvoorbeeld een keuring is geweest, is dit 
ook van toepassing.

RVO zal in elke tweede maand van de periode contoleren of 
er aan de GVE-norm wordt voldaan. Bij een overschrijding 
wordt een geldsom opgelegd van € 480,- per maand 
voor elke overtollige GVE ten opzichte van 15-12-2016.   
De GVE’s per categorie zijn hetzelfde als voor melk 
producerende bedrijven. (vrouwelijk rund gekalfd = 1 GVE, 
jongvee < 1 jaar = 0,23 GVE en jongvee ouder dan 1 jaar en 
niet gekalfd = 0,53 GVE).

Bezwaren  
Bij zowel de melk producerende maar ook zeker bij de 
niet-melk producerende bedrijven hebben de regelingen 
invloed op de bedrijfsvoering. Het is daarom allereerst 
goed te controleren of gegevens goed geregistreerd zijn.   
Als u van mening bent dat u onrechtmatig en onrechtvaardig 
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Bent u op zoek naar iemand die eens met u mee kijkt 
op uw bedrijf naar de juiste bedrijfsontwikkeling, om zo 
rendement en resultaat te vergroten? Aan de hand van een 
helder en gefundeerd stappenplan, op maat gemaakt voor 
uw situatie, kunnen wij u helpen de juiste keuze te maken. 
Samen zie je meer dan alleen. Samen ben je beter in staat 
het bedrijf te optimaliseren en uw leverancier uit te dagen de 
beste prestatie te leveren. We gaan geen moeilijke situatie 
uit de weg en hebben het doel samen deze situatie te 
herstructureren. 

Het uitwerken van de plannen op papier geeft overtuiging. 
Niet alleen anderen, maar ook uzelf of uw partner.  
Dit maakt het nemen van beslissingen eenvoudiger. 
Het geeft steun en vergroot de kans bij derden voor het 
verkrijgen van financiering of bij de gemeente voor een 
omgevingsvergunning bij bouwplannen. 

Wilt u eens kritisch kijken naar de toekomst van uw 



organisatie of wilt u een bedrijfsproces optimaliseren?  
Neem contact met ons op. Wij hebben op verschillende 
vlakken ervaring met deze zaken, wij denken met u mee en 
kijken met een boerenblik naar uw situatie. 

Kringloopwijzer  
Vanaf 2016 zijn alle melk leverende bedrijven via de 
zuivelondernemingen verplicht de kringloopwijzer in te 
vullen. Per 1 maart 2017 hebben ruim 3.500 van de 16.000 
aangemelde melkveehouders de KringloopWijzer 2016 al 
ingediend. Uiterlijk 15 mei 2017 moeten melkveehouders de 
KringloopWijzer verstuurd hebben.

Verbod sleepvoet bemester  
Het verbod op het gebruik van sleepvoet bemesters, is 
op klei- en veengrond een jaar uitgesteld. Het onderzoek 
naar alternatieven is nog niet afgerond. Daarnaast zijn de 
aanpassingen van de regelgeving op zijn vroegst pas gereed 
op 1 januari 2018.

Het bemesten met de sleepvoet bemester waarbij de 
mest verdund met water aangewend wordt d.m.v. een 
sleepslang systeem valt vooralsnog niet onder het verbod. 
In de toekomst moet wel geborgd kunnen worden dat 
de verhouding water/mest een bepaalde waarde heeft.  
De ontwikkelingen daarover zijn in volle gang. Het gebruik 
van de sleepvoet bemester op zand en löss gronden is sinds 
2010 verboden.

betreffende stuk grond. Alleen de volgende gewassen tellen 
mee voor het GLB: N10.01 Nat schraalland | N10.02 Vochtig 
hooiland | N12.01 Bloemdijk | N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland | N12.03 Glanshaverhooiland | N12.05 Kruiden- 
en faunarijke akker | N13.01 Vochtig weidevogelgrasland | 
N13.02 Wintergastenweide.

Ecologisch aandachtsgebied  
Wanneer u meer dan 15 ha bouwland gebruikt, bent u verplicht 
om 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) in te richten. Doet 
u dit niet, dan krijgt u niet de volledige vergroeningspremie. 
Veel vormen van EA zijn vanggewassen, stikstof bindende 
gewassen, bomen en boomrijen en akkerranden. 

Belangrijkste veranderingen voor dit jaar zijn dat bredere 
akkerranden voor 20 meter meetellen en ook het gewas soja. 

Gecombineerde Opgave 2017  
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk vanaf 1 maart uw GDI 
in te vullen. Dit gold vooral voor bedrijven die geen dieren 
en agrarisch natuurbeheer hebben. Wanneer u in deze 
categorie valt heeft u van RVO een uitnodiging ontvangen.  
Sowieso zijn alle bedrijven in groepen uitgenodigd. Dit om 
druk op de systemen en bijbehorende ergernis te voorkomen. 
Inhoudelijk zijn er de volgende aandachtspunten:

Natuurbeheerplan  
Het natuurbeheerplan kan elk jaar wijzigen. Wanneer je als 
landbouwer belanghebbende bent door bijvoorbeeld het 
gebruik van landbouwgrond met een natuurbestemming, 
is het raadzaam om ieder jaar het natuurbeheerplan te 
bekijken en zo nodig een zienswijze in te dienen voor het 
komende jaar. Als een perceel in het natuurbeheer plan 
onjuist is ingetekend, kan dit gevolgen hebben voor het 
al dan niet benutten van uw betalingsrechten op het 

Elk jaar zijn er veel vragen over het gebruik van vang 
gewassen. Er dient een zichtbare bedekking te zijn op het 
veld. De hoeveelheid zaaizaad is minimaal 75% van het 
advies, de daadwerkelijke inzaaidatum dient opgegeven te 
worden op de dag van zaaien. Het vanggewas dient vanaf de 
melddatum bij RVO 10 weken te staan, wanneer onderzaai 
wordt toegepast, bijvoorbeeld gras onder tarwe, wordt de 
datum van de tarwe oogst opgegeven. Maaien, weiden en of 
ploegen is in de periode van 10 weken niet toegestaan.

Stikstof differentiatie en fosfaat verrekening  
U kunt zich elk jaar tot 15 mei apart melden voor stikstof 
differentiatie. U komt hiervoor in aanmerking als u over 
de afgelopen 3 jaar gemiddeld hogere opbrengsten heeft 
dan de norm. Deze normen zijn: 9 ton voor wintertarwe en 
wintergerst, 8 ton voor zomertarwe, 7 ton voor zomergerst, 
75 ton voor suikerbieten en voor aardappelen meer dan 50 
ton per hectare. De bewijslast van deze gegevens ligt bij u 
zelf en dient u 5 jaar te bewaren.

Heeft u gedurende het seizoen te veel fosfaat aangevoerd 
op bouwland? Dan mag u, mits u onder de 20 kg fosfaat 
per hectare blijft, deze verrekenen met het volgende jaar. 
Aanmelden kan tot 31 december.

Bijzondere voorwaarde  
Bedrijven zijn uitgesloten van het GLB wanneer zij 
geen actief landbouwer zijn. Een inschrijving bij de KvK 
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Nieuwsbriefmet hoofdfunctie als landbouwactiviteiten is vereist.  
Bij controle moeten stukken beschikbaar zijn waaruit blijkt 
dat er daadwerkelijk landbouw wordt uitgevoerd. Wanneer 
de hoofdactiviteit bij de KvK geen landbouwactiviteit is kan 
met een accountsverklaring worden aangetoond dat u wel 
recht heeft op betalingsrechten. In de accountsverklaring 
staat tenminste het volgende:

A) Uw jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit 
het GLB meer is dan 5% van uw totale inkomsten uit niet-
landbouwactiviteiten, of het bedrag aan inkomsten uit uw 
landbouwactiviteiten is meer dan 1/3 deel van uw totale 
bedrag aan inkomsten.

B) De accountsverklaring is ook nodig indien u 
zeggenschap heeft in een verbonden bedrijf, u bent daar 
eigenaar van of heeft een meerderheidsbelang. Met een 
andere worden heeft u naast uw landbouwbedrijf nog een 
bedrijf welke geen landbouw activiteiten heeft? Dan dient u 
dus ook een accountsverklaring te overleggen.

Grondgebruik -> betere luchtfoto’s RVO  
Ieder jaar maakt RVO gebruik van meerdere luchtfoto’s om 
het grondgebruik in kaart te brengen. Ook rond 15 mei.  
De foto’s zijn van dusdanige kwaliteit dat een klein verschil in 
gewas, Engels en Italiaans raaigras, zichtbaar is uit de lucht. 
Er worden ook infrarood foto’s genomen om perceelgrenzen 
vast te stellen en de bedekking van vanggewassen te 
controleren.

Een deel van deze controles wordt automatisch uitgevoerd. 
Het dus altijd van belang om bij de opgave naar de 
daadwerkelijke grenzen te kijken. Een GPS-meting in het veld 
kan soms uitsluitsel bieden. Vaak zijn foto’s van slootkanten 
en onder bomen net zo effectief om te bewijzen dat de 
perceelsgrens anders is dan vastgesteld door RVO.

de gelegenheid hun persoonlijke situatie te bezien en waar  
nodig een wijziging of inspraakreactie in te dienen. 

Voor meerdere klanten hebben wij een inspraakreactie 
opgesteld. Voor veel agrariërs bestond nu de mogelijkheid 
om een groter bouwvlak aan te vragen, dit echter wel 
onder voldoende motivatie van bedrijfsefficiëntie en 
bedrijfsvolwaardigheid. 

Na verwerking van de wijzigingen en opmerkingen wordt 
het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad 
verstuurd. In een openbare vergadering beslist de raad over 
de vaststelling van het bestemmingsplan. Wij willen u erop 
wijzen om de ter inzage liggende bestemmingsplannen 
goed in de gaten te houden, voor een aantal klanten houden 
wij de berichtgeving zelf in de gaten. Mocht u vragen hebben 
over de procedures of wat uw mogelijkheden zijn, laat het 
ons weten. 

Subsidieregelingen  
Veel subsidieregelingen komen elk jaar terug. Wij kunnen de 
aanvraag voor u verzorgen. Ook wanneer u meer informatie 
over een regeling wilt, kunt u ons hiervoor benaderen.

Vitaal kalf:  
In de loop van 2017 wordt IKB Vleeskalveren vervangen 
door Vitaal Kalf. Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling 
die de gehele kalverketen beslaat. Vitaal Kalf vormt ook 
de basis voor toekomstige informatie-uitwisseling met de 
melkveehouderij. 

De eerste jaren wordt de deelname aan Vitaal Kalf voor 
kalverhouders ondersteund vanuit de Europese GLB-gelden. 
Kalverhouders kunnen in de periode van 1 maart tot en 
met 30 april 2017 een aanvraag indienden bij de RVO voor 
dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf. De subsidie 
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WERK IN UITVOERING

Waar: 
Wat: 
 
Status:

HRAA: 
 
 

Lexmond 
Uitbreiding sorteer- 
hal (fruit) 
Afbouw

- Ontwerp / tekenwerk 
- Aanvr. bouwvergunning 
- Melding Activiteitenbesl.

Bestemmingsplannen   
Meerdere bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ zijn in de 
afgelopen jaren opgesteld. Veel gemeenten voeren opnieuw 
een herziening uit om bepaalde situaties alsnog te repareren 
of om extra regels aan het bestemmingsplan toe te voegen. 
De afgelopen tijd hebben een aantal bestemmingsplannen 
ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden kregen 
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Nieuwsbriefwordt verstrekt per KvK-nummer en bedraagt maximaal  
€ 3.000,- U kunt SKV machtigen om deze subsidieaanvraag te 
verzorgen of zelf de aanvraag bij de RVO indienen.

SDE+  
SDE+ subsidie is bedoeld ter ontwikkeling en stimulering 
van een duurzame energievoorziening. Aanvragen kunnen 
worden gedaan voor: Biomassa | Geothermie | Water | Wind 
en Zon. SDE+ heeft twee openstellingsrondes, voorjaar 
en najaar. Voorjaarsronde is inmiddels gesloten. Begin juni 
wordt bekend gemaakt hoe en wanneer de najaarsronde van 
start gaat.

Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken (SVA)  
Sinds vorig jaar is het mogelijk om gebruik te maken van 
deze subsidieregeling ten behoeve van het verwijderen van 
asbest daken. Deze mogelijkheid is er voor particulieren, 
(agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of 
overheden. In 2016 is er veel gebruik gemaakt van deze 
subsidiemogelijkheid. Ook in 2017 is er opnieuw een 
budget van 15 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt 
€ 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. De regeling loopt per 
jaar door tot 31 december 2019. Het is van belang dat de 
subsidieaanvraag binnen zes maanden na sanering wordt 
ingediend. Vraag naar voorwaarden en de mogelijkheden, 
wij regelen de aanvraag voor u.

Afdekplicht mestsilo’s  
Tot 1 januari 2018 geldt er nog de uitzonderingsregel dat 
afdekking voor mestsilo’s niet verplicht is, wanneer die zijn 
opgericht voor 1 juni 1987. Alle mestsilo’s moeten dan ook 
na 1 januari 2018 verplicht zijn voorzien van een afdekking. 
Mocht het bij u aan de orde zijn, dan is het goed om daarmee 
rekening te houden. Er kan op worden gehandhaafd. 

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)  
Ook voor dit jaar zijn de certificatieschema’s voor de Maatlat 
Duurzame Veehouderij weer iets gewijzigd. Wij kunnen u 
informeren over de wijzigingen en aanvullingen voor MDV 
11 of uw certificering verzorgen. Met uw MDV certificering 
komt u in aanmerking voor de fiscale regelingen MIA/ Vamil, 
waarmee u tot 75% variabel kunt afschrijven. 

Wet Natuurbescherming (Wnb)  
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) 
in werking getreden. Deze nieuwe wet verving de Natuur 
beschermingswet 1998. Hoewel de wetgeving in het kader 
van de Habitatrichtlijn inhoudelijk niet veel veranderde, 
zijn naast de Nb-wet ook de Boswet en Flora- en faunawet 
vervangen in deze Wet natuurbescherming. 

Belangrijke wijziging is het bevoegd gezag. De provincie 
waarin het bedrijf is gelegen waarvoor de aanvraag wordt 
gedaan, is bevoegd om over de aanvraag te beslissen.
In de provincie Zuid-Holland is sinds 1 januari 2017 ook in 
de legesverordening opgenomen dat er leges in rekening 
worden gebracht voor een aanvraag Wnb. Dat was voorheen 
nog niet zo. Vanwege het ontbreken van overgangsrecht 
geldt dat alle nog lopende aanvragen die zijn ingediend 
voor 1 januari 2017 onder de nieuwe wet Wnb worden 
afgehandeld.      

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 
werking getreden. Bedoeld om het stikstofprobleem in 
brede zin aan te pakken, is met de PAS ingezet op een 
totaalaanpak van alle overheden. Sinds de invoering zijn 
vele meldingen gedaan en beschikkingen afgegeven.

afgehandeld zijn. Gelukkig kunnen we zeggen dat bij 
het merendeel van de ingediende bezwaren die wel al 
afgehandeld zijn, de onjuiste beslissing is teruggedraaid. 

Afgelopen jaar hebben we de eerste boete gezien voor het 
niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Het ging hierbij 
om een kleine overschrijding van nog geen 40 kg fosfaat. 
Ons advies is daarom als u VVO’s moet kopen: Bezuinig niet 
op het laatste tientje bij de aanschaf hiervan. 

Verder weten steeds meer mengvoerleveranciers en 
intermediairs ons te vinden als het gaat om het begeleiden 
van controles of zienswijzen en bezwaarschriften in het 
kader van de meststoffenwet. Punten die eruit springen 
blijven ieder jaar: grondmonsters, fosfaatkunstmest bij 
derogatiebedrijven en grondgebruik. Let dus goed op deze 
3 punten dit jaar.
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BBR 2015 / 2016  
Dat de invoering van een nieuwe regeling tot onduidelijkheid 
zorgt, was inmiddels wel bekend. Dat de invoering van 
de nieuwe Basis Betalings Regeling in 2015 voor zoveel 
onduidelijkheid zou zorgen was voor ons ook wel een 
verrassing. 

Helaas was dit bij RVO ook het geval met als gevolg dat de 
laatste bezwaarschriften over perceel gegevens, private 
overeenkomsten en totale afwijzingen nog steeds niet 



Zinvol?
U heeft zich vast wel eens heeft afgevraagd: Hoe zit het eigenlijk met mijn 
bestemming? Wat is aan nevenactiviteiten toegestaan? Hoe zit het met 
mijn geurbelasting? Houdt mijn buurman met zijn bouwplan wel voldoende  
rekening met mijn bedrijf? Komt mijn bedrijf door nieuwe ontwikkelingen 
niet op slot te staan? Heb ik überhaupt zelf nog groeimogelijkheden?  
Een quickscan geeft u die helderheid en dat inzicht.
 
Benodigde tijd?
Variërend van 3 tot 5 uur.

Benieuwd? informeer bij:

Adri-Piet Stam
06 - 5383 0552

adri-piet@...

Robert Versluis
06 - 1063 7028

robert@...www.hansrietveldagrarischadvies.nl
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Ook de PAS stuit op bezwaar en beroep. Momenteel 
behandeld de de Raad van State de ingediende 
beroepschriften. Enkele zaken worden  behandeld als ‘pilot’.  
Nu de PAS ‘onder vuur’ ligt, is het wachten op uitspraken die 
mogelijk van invloed zijn op reeds afgegeven beschikkingen.  
Dezelfde uitspraken kunnen van grote invloed zijn op het 
landelijke Natura-2000 beleid. Het is op dit moment niet 
duidelijk wanneer RvS uitspraak zal doen. Wij volgen de 
ontwikkelingen op de voet en informeren u daarover.

Herziening PAS  
Net als in december 2015 heeft het PAS programma een 
herziening ondergaan. Herziening van de PAS heeft te maken 
met de actualisatie van het rekenprogramma AERIUS. Op 
17 maart 2017 is de herziening van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is 
de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een 
aantal PAS-gebieden gewijzigd. 

Column: ‘No farmers no food’  
Sinds 17 februari is er voor rundvee houdend 
Nederland weer nieuwe wetgeving van toepassing 
geworden. Voor melkvee wisten we dat dit eraan zat te 
komen, voor de niet-melk leverende bedrijven kwam 
de wet als een overval. Door de keuze van de datum 
is er een groep die dit jaar weinig of geen vee kan 
houden. Deze overval, inbreuk op de bedrijfsvoering, 
is schokkend. Het vertrouwen in de overheid en de 
organisaties die namens betrokkenen met de overheid 
spreken, is ernstig geschaad. Naast deze groep zijn er 
ook individuele boeren welke door snel veranderende 
omstandigheden en regelgeving klem komen te zitten. 
(sinds 17 maart is dit aangepast)

Het feit dat de stoppersregeling voor melkveehouders 
binnen een dag overtekend was, werd nieuws voor het 
journaal. In de week erna ben ik door verschillende 
burgers uit mijn vrienden en kennissenkring bevraagd. 
In eerste instantie begreep ik het niet, maar ze bleken  
ongerust over hun voedsel voorziening. Burgers, 
klanten en kiezers, willen voedselzekerheid. Hieruit 
blijkt weer hoe belangrijk contact met de burger is. 
Burgers moeten elke dag eten en daar zorgen boeren 
voor.
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Dit heeft onder andere gevolgen voor het aanvragen van 
vergunningen en het indienen van meldingen in het kader 
van de Wet natuurbescherming. Er zijn ruim 40 gebieden 
bij gekomen waarvan de drempelwaarde is verlaagd. Over 
het algemeen is daardoor de ontwikkelingsruimte minder 
geworden en zal er eerder een vergunning moet worden 
aangevraagd, waar voorheen kon worden volstaan met 
een melding. Uw mogelijkheden kunnen wij vlot in kaart 
brengen.

Besluit emissiearme huisvesting  
Nog steeds bestaat er veel onduidelijkheid over het Besluit 
emissiearme huisvesting. Dit besluit is van toepassing op 
vrijwel alle diercategorieën en bepaalt dat vee emissie 
arm gehuisvest moet worden. Voor melkvee geldt dat 
de traditionele huisvesting (standaard roosters) voor 
nieuwbouw niet voldoet. Zowel met beweiding als bij 
volledig opstallen ligt de waarde te hoog om te voldoen 
aan het besluit. Uitzondering hierop vormt een volledige 
Omgevingsvergunning die voor de bouw al verleend zou zijn 

op uiterlijk 30 juni 2015. Er kan alleen door bevoegd gezag 
een uitzondering worden gemaakt als er al een emissiearm 
systeem in de bestaande stal aanwezig is, als er niet meer 
dan 50% wordt uitgebreid en als blijkt dat er redelijkerwijs 
geen emissiearm systeem kan worden toegepast. Dit komt 
er in de praktijk op neer dat bij nieuwbouw en uitbreiding 
altijd een emissie arm systeem moet worden toegepast.

Quickscan   
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte flyer als 
toelichting op onze ‘Quickscan’. Praktisch document waarin 
de belangrijke onderwerpen zoals het bestemmingsplan, 
geur en ammoniak, met betrekking tot uw locatie worden 
toegelicht.

Uw nieuwsbrief digitaal? Stuur een email naar:    
info@hansrietveldagrarischadvies.nl o.v.v. 
‘nieuwsbrief-digitaal-ja’  


