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Het nieuwe GLB

Nederland heeft eind vorig jaar het concept van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) gepubliceerd,
waarin staat hoe zij invulling wil geven aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). Kern van dit beleid is dat toekomstbestendig boeren sterker beloond wordt. De subsidies
zijn gericht op agrariërs die zich inspannen om de omslag te maken naar een duurzame
bedrijfsvoering.
Inkomensondersteuning
De inkomensondersteuning komt uit het eerste pijlerbudget en bestaat uit een basispremie en een
toeslag via de ecoregelingen. Van het beschikbare budget wordt in 2023 (het eerste jaar van het
nieuwe GLB) 25% gereserveerd voor de ecoregelingen. Het budget voor de ecoregelingen wordt
elk jaar gelijk gehouden. Omdat er stapsgewijs budget wordt overgeheveld van de eerste naar de
tweede pijler (plattelandsfonds), zal de basispremie jaarlijks afnemen.
Basispremie
De verwachting is dat in 2023 de basispremie € 255 per hectare bedraagt, aflopend naar € 194 in
2027. Voor de eerste 60 hectare krijgt men een toeslag van € 40 per hectare. Voor het ontvangen
van de basispremie moet aan een aantal voorwaarden (conditionaliteiten) worden voldaan. De
belangrijkste zijn:
•
•
•
•

bescherming veengebieden en wetlands;
toepassing bufferstroken;
gewasrotatie en diversificatie;
aanleg niet-productief areaal (4% van oppervlakte bouwland).

Ecoregeling
Deelname aan de ecoregeling is vrijwillig. Voor deze regeling is gemiddeld € 106 per hectare
beschikbaar, gebaseerd op de veronderstelling dat 80% van de in aanmerking komende
landbouwers gebruik maakt van de regeling. De daadwerkelijke uitbetaling vindt plaats op niveaus
brons, zilver en goud. Het niveau wordt bepaald op basis van de subsidiabele waarde van activiteiten, nadat is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Er wordt gewerkt met een puntensysteem.
Biologische landbouw krijgt automatisch het niveau goud voor de landbouwgrond die deel uitmaakt
van het SKAL-certificaat.
De ecoregeling bevat in totaal 26 eco-activiteiten, waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn: eiwithoudende gewassen, langjarig grasland (> 5 jaar), bufferstrook of
grasland met kruiden, gras/klaver, strokenteelt en landschapselementen.
Definitieve versie
Het NSP wordt uiterlijk 30 juni 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd, pas daarna is het
definitief.

Aanvragen tegemoetkoming PAS-melders

De PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en de benodigde
diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen tot 30 november 2022 bij RVO een
tegemoetkoming van € 1.600 aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de
kosten van de oorspronkelijk ingediende melding, hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor
de aanmelding tot legalisatie van de melding.
Tip
De PAS-melders kunnen zich nog tot 1 december 2022 aanmelden bij RVO voor legalisatie van hun
activiteiten.

Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Eind november 2021 is de definitieve versie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
gepubliceerd, met daarin diverse maatregelen voor het mestbeleid voor de komende jaren. Ten
opzichte van de conceptversie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd, maar de maatregelen
blijven ingrijpend. De EU heeft echter al aangegeven de maatregelen nog onvoldoende te vinden om waterkwaliteitsdoelen tijdig te kunnen halen. Daarmee is het nog ongewis of Nederland
toestemming krijgt voor het toepassen van derogatie.
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen uit het actieprogramma.
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Rotatie met rustgewassen op zand- en lössgrond
Op zand- en lössgrond moet vanaf 2023 op alle percelen één keer in de vier jaar een rustgewas
geteeld worden, vanaf 2027 zelfs één keer in de drie jaar. Rustgewassen zijn met name grassen
en granen, maar ook luzerne, klaver, diepwortelende sorghum, tagetes en vezelgewassen kunnen
hieronder vallen. Er geldt een uitzondering voor biologische bedrijven en langjarige teelten
(boomteelt, asperges, bepaalde sierteelten). Voor klei- en veengrond geldt geen verplichte rotatie.
Vanggewassen op zand- en lössgronden
Op zand- en lössgrond wordt het vanaf 2023 verplicht om op al het areaal vanggewassen of
wintergewassen te telen of een korting op de stikstofgebruiksnorm voor het volgende jaar toe te
passen.
Voor sommige teelten is het toepassen van een vanggewas onmogelijk i.v.m. teelt gedurende
de winter. Daarnaast zijn er gewassen die heel weinig nutriënten achter laten of meer nutriënten
opnemen in het najaar dan een vanggewas. Deze wintergewassen worden uitgezonderd van
de eisen van vanggewassen. De volgende teelten kunnen hieronder vallen: gras, wintergranen,
meerjarige teelten, wintergroenten zoals winterkolen, bloembollen die in het najaar worden gepoot,
suikerbieten en mogelijk zetmeelaardappelen.
Voor maïsteelt blijft de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas of uiterlijk 31 oktober een
wintergraan als hoofdteelt in te zaaien.
Voor overige teelten geldt de verplichting tot het inzaaien van een vanggewas niet, maar wordt wel
gestimuleerd om dit voor 1 oktober te doen. Bij een latere inzaai vindt een gedifferentieerde en
oplopende korting plaats op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar. Hoe later de inzaai, hoe
hoger de korting. Indien op 1 november geen vanggewas ingezaaid is, geldt de maximale korting.
Bufferstroken langs wateren
Bij ecologisch kwetsbare waterlopen en KRW-waterlichamen zullen 5 meter brede teeltvrije zones
worden toegepast. Bij overige watervoerende wateren geldt een teeltvrije zone van 2 meter breed.
Hierbij geldt een maximum van 5% van het areaal van een perceel.
Waterbeheerders mogen op basis van hun kennis van lokale omstandigheden bepalen waar een
smallere teeltvrije zone afdoende is voor de waterkwaliteit.
Voor overige wateren geldt een teeltvrije zone van 1 meter breed, indien in de teeltvrije zone
kruidenrijk grasland wordt gezaaid.
Beweiding van de teeltvrije zone is toegestaan, maar deze zone telt niet mee voor de
mestplaatsingsruimte.
Grasland areaal bij grondgebonden melk- en rundvleesveehouderij
Bedrijven met melkvee, zoog- en/of weidekoeien moeten vanaf 2023 een nog nader te bepalen
minimumpercentage grasland hebben in het totale areaal. Vanaf 2027 moet ook een deel
permanent grasland zijn. Op termijn moeten deze bedrijven grondgebonden worden.

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen
van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt
toegestaan bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst,
zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (1e teelt), andijvie (1e teelt), winterpeen-/waspeen of bepaalde consumptie- en pootaardappelsoorten. Voorwaarde is dat in de afgelopen drie
jaar bovengemiddelde gewasopbrengsten gerealiseerd zijn.
Er gelden onder meer de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Er mag niet meer dan 75 kg stikstof per hectare per jaar gebruikt worden uit drijfmest
op zandgrond in Limburg of Noord-Brabant en op lössgronden. Op zandgrond in andere
provincies, kleigrond en veengrond is dit maximaal 100 kg.
Het gewas mag na 1 juli niet meer bemest worden met drijfmest. Voor extra bemesting mag
alleen stikstofkunstmest gebruikt worden.
De gewasopbrengst moet rechtstreeks geleverd worden aan afnemers. Gewasopbrengsten
die op het eigen bedrijf gebruikt worden of niet rechtstreeks worden geleverd aan afnemers,
tellen niet mee.
Men moet meewerken aan de monitoring van de milieueffecten.
Uit een samenstellingsverklaring van een accountant moet blijken dat de geleverde
gewasopbrengst overeenkomt met het schriftelijke bewijs van de landbouwer.
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•

Alle gegevens, zoals schriftelijk bewijs en een samenstellingsverklaring, moeten vijf jaar
bewaard worden.

Pas op bij verhuur gebouwen

Voor landbouwers die hun activiteiten hebben afgebouwd, is het vaak lastig een invulling te vinden
voor de bedrijfsgebouwen. Het kan interessant zijn om de gebouwen te verhuren, maar men moet
zich wel realiseren dat verhuren onder de pachtwetgeving valt.
Ongeacht welke ‘titel’ wordt gegeven aan de overeenkomst, zodra gebouwen (of grond) in
gebruik worden gegeven ter uitoefening van landbouw en hiervoor een tegenprestatie (betaling) is
bedongen, is er sprake van reguliere pacht. Dit kan door de gebruiker worden afgedwongen bij de
rechter.
De regels over reguliere pacht zijn dwingend recht, waarvan niet kan worden afgeweken ten
nadele van de pachter. Dat betekent dat de duur van de overeenkomst zes jaar bedraagt en deze
automatisch verlengd wordt.

Melden maïspercelen op zand- en lössgrond

Op bouw- en grasland mag vanaf 16 februari drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden
uitgereden. Er geldt een uitzondering voor bouwland, gelegen op zand- en lössgronden, waarop
maïs geteeld gaat worden. In dat geval is het uitrijden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas
vanaf 16 maart toegestaan.
Grasland of bouwland
In algemene zin geldt dat er sprake is van grasland als de grond voor tenminste 50% is beteeld met
gras dat gaat worden gebruikt als veevoer door beweiding of door de winning van het gewas voor
vervoedering aan dieren.
Wanneer gras bijvoorbeeld als vanggewas of groenbemester is geteeld, maar niet gebruikt wordt
als veevoer, is er sprake van bouwland. Er mag dan niet voor 15 maart drijfmest of vloeibaar
zuiveringsslib worden uitgereden.
Maïspercelen uiterlijk 15 februari melden
Om handhaving mogelijk te maken, moet de voorgenomen teelt van maïs uiterlijk 15 februari
gemeld te worden bij RVO. Hiervoor moet eerst in de perceelregistratie aangegeven worden op
welke percelen maïs geteeld gaat worden. Daarna kan de melding ingediend worden.
Intrekken of wijzigen vanaf 16 februari tot uiterlijk 14 maart
Vanaf 16 februari tot uiterlijk 14 maart kan de melding nog veranderd worden. De oppervlakte van
een perceel kan dan kleiner gemaakt worden of een perceel kan geheel ingetrokken worden. Een
perceel toevoegen kan na 15 februari niet meer, ook niet als men een perceel pas na 15 februari in
gebruik heeft gekregen.
Als de melding gewijzigd wordt, is het telen van maïs als hoofdteelt op het desbetreffende perceel
voor dat jaar niet meer toegestaan. Het is in dat geval wel mogelijk om het perceel voor 15 maart te
bemesten met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.
Bij twijfel wel aanmelden
Bij twijfel of op een perceel maïs geteeld gaat worden, is het raadzaam het perceel wel aan te
melden. Na de melding geldt geen plicht om er maïs op te telen. De kortere uitrijdperiode blijft wel
gelden, behoudens tijdige intrekking van het perceel.
Uitzondering
Maïspercelen hoeven niet gemeld te worden als de maïs wordt geteeld met de biologische
productiemethode en men hiervoor een Skal-certificaat heeft of als er suikermaís onder folie wordt
geteeld. In deze gevallen is de kortere uitrijdperiode ook niet van toepassing.

Hogere energieprijzen, lagere SDE-subsidie

De hoge elektriciteitsprijzen kunnen gevolgen hebben voor ondernemers die subsidie krijgen via de
regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaattransitie), de SDE+(+).
De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. Hoe
hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie. Er wordt dan namelijk meer ontvangen van de
energieafnemer.
SDE-aanvragers ontvangen ieder jaar een voorschot. Na afloop van het jaar vindt er een correctie
plaats op basis van de marktwaarde en de productiegegevens. Door de hoge elektriciteitsprijzen is
de kans groot dat er te veel subsidie is ontvangen en er terugbetaald moet worden. In het uiterste
geval kan dit oplopen tot het gehele voorschot.

4

www.houtsmabedrijfsadvies.nl

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met
suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof
gebruiken.
De genoemde gewassen moeten zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende
industrie geleverd worden. Zij maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke
consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor menselijke consumptie.
Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor wintertarwe en -gerst een opbrengst van meer dan
9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer
dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hectare.
Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei. Alle relevante gegevens moeten minimaal vijf jaar
bewaard worden.

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond, in de periode van 1 februari tot en met 10 mei, direct na het
vernietigen van grasland, er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen wordt geteeld, wordt de
stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs. Het is dan
niet meer nodig een scheurmonster te nemen.
De korting bij de teelt van maïs is dit jaar eenmalig verhoogd met 20 kg naar 85 kg per ha als
compensatie voor het uitstel van de inzaaidatum van een vanggewas na de teelt van maïs in 2021.
Dit uitstel heeft geleid tot minder stikstofopname door het vanggewas met het risico op een hogere
stikstofuitspoeling.
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de korting op de stikstofgebruiksnorm, als
het vernietigde gras het voorgaande jaar was ingezaaid als vanggewas na maïs of als nietvlinderbloemige groenbemester.

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO mestboetes op aan een melkveehouder vanwege overschrijding
van de verschillende gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en
de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het niet naar
waarheid bijhouden van een inzichtelijke administratie en het niet naar waarheid verstrekken van
de gevraagde gegevens in het jaar 2016. Het ging hierbij om een totaalbedrag van bijna € 44.000.
De opgelegde boetes waren met name terug te voeren op de afvoer van één vracht dikke fractie
na mestscheiding (mestcode 13) op 15 december. RVO betwistte niet dat op die dag mest
was afgevoerd, maar had deze vracht buiten beschouwing gelaten omdat sprake zou zijn van
onaannemelijke hoge stikstof- en fosfaatgehaltes en een onaannemelijk hoog percentage droge
stof. Er zou 36 ton dikke fractie zijn afgevoerd met 15,5 kg fosfaat per ton en 33,61 kg stikstof per
ton. Ter vergelijking: forfaitair bevat deze dikke fractie 9,8 kg fosfaat en 16,9 kg stikstof per ton.
De rechtbank oordeelde dat RVO terecht had gesteld dat de opgegeven fosfaat- en stikstofgehaltes
van de afgevoerde dikke fractie niet konden passen bij de gehalten van de rundveedrijfmest die de
mestscheider was ingegaan. Ook werd het de melkveehouder aangerekend dat hij niet beschikte
over een sluitende administratie betreffende de mestscheiding. Daardoor kon de (on)juistheid van
de gehaltes van de afgevoerde mest niet worden geverifieerd.
De melkveehouder slaagde er ook niet in te bewijzen dat de hoge gehalten waren ontstaan door
nadroging van de mest, zoals hij stelde.
Wel mocht RVO de betwistte vracht niet geheel schrappen. Zij had moeten vaststellen wat
de werkelijke situatie was, mede omdat niet betwist werd dat op die dag een vracht mest was
afgevoerd. De melkveehouder had terecht gesteld dat het uiterst onaannemelijk was dat deze
dikke fractie helemaal geen fosfaat of stikstof bevatte. De rechtbank droeg RVO op hierover een
standpunt in te nemen en hield iedere verdere beslissing aan.

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen
voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investering moet daarvoor vermeld staan op de
energielijst. De EIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek.
Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet
minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt 45,5% (2021: 45%).

Tel. 0570 657 417
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Energielijst
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die in 2022 voor deze regeling in
aanmerking komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR-luchtverwarmer;
warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers;
verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen;
energiezuinige ventilator;
warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht;
isolatie voor bestaande constructies;
LED-verlichting in of bij bedrijfsgebouwen;
droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen;
warmtepomp;
energiezuinige koel- en vriesinstallatie;
energie-efficiënte melkkoeling;
energie-, gevel- en buitenschermen;
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 RVO. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is
bepalend voor welke energielijst van toepassing is.

Subsidie voor groen-economisch herstel

Landbouwers kunnen tot en met 14 februari 2022, 17.00 uur, bij RVO subsidie aanvragen via de
Subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel.
Subsidiabele investeringen
Er kan subsidie worden aangevraagd voor een investering, die opgenomen is in de bijbehorende
investeringslijst, in een van de volgende categorieën:
•
•
•
•
•

Precisielandbouw en Smart Farrming (bijv. precisiebemesting, -beregening en gewasbescherming);
Digitalisering (bijv. digitale voorzieningen voor weidegang, beslissingsondersteunende
(software)systemen, robotisering duurzame bestrijding);
Water (bijv. materieel voor reductie kans op erfafspoeling, klimaat-adaptieve peilgestuurde
drainage, voorziening voor verlaging risico’s erfafspoeling, ondergrondse waterberging en
bovengrondse wateropvang, stuwen en omgekeerde osmose bij biologische luchtwassers);
Duurzame bedrijfsvoering (bijv. elektrische voertuigen, klimaatbestendige fruitteelt,
kleinschalige mestvergisters, mestopslag, potstallen, potafdekinstallatie, mechanische
mestscheiders);
Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw (bijv. machines voor ondiepe, niet kerende
grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding, machines/installaties voor verwerken
enkelvoudig krachtvoer, hooidrooginstallatie).

Een landbouwbedrijf kan maximaal twee verschillende investeringen aanvragen.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voor jonge landbouwers (niet ouder dan
40 jaar op moment van aanvraag) bedraagt dit percentage 75%. De jonge landbouwer moet onder
meer daadwerkelijke, langdurige zeggenschap hebben. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en
maximaal € 150.000. Er is geen minimaal subsidiebedrag voor investeringen waarbij gewerkt wordt
met een zogenaamde eenheidsprijs.
Verdeling subsidieplafond en rangschikking aanvragen
Deze subsidiemodule is een zogenaamde tendersubsidie. Dit betekent dat het subsidieplafond
wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. De aanvragen worden per
categorie gerangschikt, op basis van een puntensysteem. Bij elke investering hoort een bepaald
aantal punten. Hoe meer punten, hoe groter de kans dat de subsidie wordt verleend.
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Subsidie samenwerken aan groen-economisch herstel

De subsidiemodule Samenwerken aan groen-economisch herstel is bedoeld voor
samenwerkingsverbanden die een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de
landbouwsector, in een gebied werken aan de klimaatdoelen of de biodiversiteit verbeteren.
Projectcategorieën
Er zijn vijf projectcategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:
1: Duurzame toegevoegde waardeketen;
2: Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw;
3: Gebiedsgerichte pilots voor de ontwikkeling van regionale verdienmodellen en
koolstofvastlegging;
4: Sectorale initiatieven voor het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen ter versterking van de
regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem;
5: Samenwerking bij maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken.
Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en
maximaal € 500.000, voor categorie 3 zijn deze bedragen € 300.000 respectievelijk € 2 miljoen.
Verdeling subsidieplafond en rangschikking aanvragen
Deze subsidiemodule is een zogenaamde tendersubsidie. Dit betekent dat het subsidieplafond
wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Een onafhankelijke commissie
beoordeelt elk project op een aantal onderdelen (selectiecriteria). Het budget wordt verdeeld onder
de aanvragers die hier het hoogst op scoren.
Subsidiabele kosten
Er is subsidie mogelijk voor de kosten van:
•
•
•

het oprichten van het samenwerkingsverband;
het maken van het projectplan;
het uitvoeren van het project.

Realisatietermijn
Het project moet uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond.
Aanvragen
De subsidie kan tot uiterlijk 14 februari, 17.00 uur, worden aangevraagd bij RVO.

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen
voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De
investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast.
De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het
aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen
daarnaast in aanmerking komen voor de Vamil-regeling. Met deze regeling kan 75% van de
investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.
Milieulijst
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die op deze milieulijst 2022 staan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kassen voor biologische teelt;
groen label kassen die voldoen aan het certificatieschema GLK15;
proefstallen;
stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie;
klimaat- en dierenmonitoringssysteem;
formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee;
apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande
varkens- of rundveestallen;
stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV14);
getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee;
automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
duurzame varkens- of pluimveestal, eventueel met bronmaatregel voor het verminderen van
ammoniakemissie;
stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen;
ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel;
spuitmachines voor plaats specifieke toediening;
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apparatuur voor plaats specifieke bemesting;
emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of
boomteelt;
kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen;
mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem;
regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest;
bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.

Let op
Investeringen in luchtwassers komen in 2022 niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil vanwege
de stalbrandveiligheid.
Aanvragen
De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen
worden aangemeld via het eLoket van de RVO. Het jaar van aangaan van de
investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst van toepassing is. Per melding dient de
investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Belangrijke data

T/m 14 februari 2022, 17.00 uur
Subsidieregelingen groen-economisch herstel
15 februari 2022
Uiterste datum aanmelding maïspercelen op zand- en lössgronden
1 maart 2022
Openstelling Gecombineerde opgave
26 maart 2022
Uiterste datum inschrijving UBO-register
T/m 15 mei 2022
Aanmelding stikstofdifferentiatie
T/m 1 juni 2022
Aanmelding equivalente maatregel akkerbouw

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, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze,
zonder schriftelijk toestemming van de uitgever.
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Spoordwarsstraat 23
8271 RD IJsselmuiden
Tel. 038-3337002
info@holtland.eu
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