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Gecombineerde opgave 2023 vergt veel tijd
Het invullen van de Gecombineerde opgave vergt dit jaar veel meer tijd dan voorgaande jaren.
Dat heeft vooral te maken met het intekenen van de landschapselementen, de extra vragen per
perceel in verband met de eco-regeling en de bufferstroken en de vragen voor de Europese
landbouwstructuurenquête 2023.
Veiligheidsplan
In de opgave wordt gevraagd of er een veiligheidsplan aanwezig is. Hiermee wordt een Risico-
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bedoeld, waarbij de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor
werknemers in kaart worden gebracht. Het plan is verplicht voor alle bedrijven waar mensen
onder gezag werken. Hiervan is niet alleen sprake bij werknemers in loondienst, maar ook bij
meewerkende kinderen, stagiaires, bedrijfsverzorgers en tijdelijke hulpen.
Doorgeven BTW-nummer
In de Gecombineerde opgave moet, indien aanwezig, het BTW-nummer doorgegeven worden in
verband met het aanvragen van subsidies. Het is echter geen vereiste om te worden gezien als een
actieve landbouwer.
Extra hectaresteun jonge landbouwers
In voorgaande jaren kon er een extra hectaresteun voor jonge landbouwers aangevraagd worden.
Vanaf 2023 is dit alleen nog mogelijk voor jonge landbouwers die deze steun al eerder hebben
aangevraagd en waarbij de vijfjaarstermijn nog niet voorbij is. In plaats van een toeslag per hectare
zal dit een vast bedrag van ongeveer € 2.800 zijn.
Landschapselementen
Vanaf dit jaar is het verplicht om landschapselementen die tot het bedrijf behoren op te nemen in
de perceelsregistratie. Landschapselementen zijn hout, water en overige elementen, waarop geen
landbouwactiviteiten worden uitgeoefend. Zij tellen mee voor de basispremie en kunnen ook een rol
spelen in de eco-regeling.
Bufferstroken
In de perceelsregistratie zijn de bufferstroken te vinden, zoals deze volgens RVO toegepast zouden
moeten worden. De aanvrager moet zelf de oppervlakte van deze stroken in mindering brengen op
de oppervlakte welke meetelt voor de mest. In de opgave kan de aanvrager aangeven het niet eens
te zijn met de toegepaste bufferstroken.
Eco-activiteiten
Bij deelname aan de eco-regeling moet per perceel aangegeven worden welke eco-activiteiten
hierop toegepast (gaan) worden. Een eco-activiteit kan niet meer toegevoegd worden na 15 mei,
maar nadien kan een aangemelde activiteit wel teruggetrokken worden. Bij twijfel of een bepaalde
activiteit wordt uitgevoerd, is het daarom raadzaam deze wel aan te melden. Bedenk daarbij wel
dat dat ertoe kan leiden dat in de opgave een te rooskleurige uitkomst van de hoogte van de eco-
premie wordt gegeven.

GLB: actieve landbouwer
Een bedrijf moet voldoen aan het begrip ‘actieve landbouwer’ om voor GLB-subsidies in
aanmerking te komen. In de volgende gevallen is hiervan sprake.
Hoofdactiviteit landbouw
Het landbouwbedrijf staat uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, onder vermelding van de verkorte omschrijving van de landbouwactiviteit
met een SBI-code beginnend met 011 t/m 016 of 1051 als hoofdactiviteit. Bij SBI-code 1051
(vervaardiging van zuivelproducten) moet het bedrijf minimaal 50% van de verwerkte melk op het
eigen melkveebedrijf produceren.
Nevenactiviteit landbouw, ten minste een derde van inkomsten uit landbouwactiviteiten
Wanneer de landbouwactiviteit een nevenactiviteit is, kan de landbouwer toch als actieve
landbouwer worden beschouwd, als uit een accountantsverklaring blijkt dat tenminste een derde
van het totale bedrag aan inkomsten wordt behaald uit landbouwactiviteiten. Het gaat daarbij om de
inkomsten uit het meest recente belastingjaar, dan wel het gemiddelde bedrag over de drie meeste
recente belastingjaren. De accountantsverklaring moet uiterlijk 15 mei ingediend worden bij RVO.
Minder dan € 5.000 aan betalingen
Een landbouwer voldoet automatisch aan de voorwaarde ‘actieve landbouwer’, indien deze in het
voorgaande aanvraagjaar minder dan € 5.000 aan rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. Ook
een particulier kan daarmee in aanmerking komen voor GLB-subsidies.

frank
Stempel




Tel. 0570 657 417 3

Aanvraag derogatie 2023 mogelijk tot en met 7 april
Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode 2 maart tot en met 7 april
derogatie aanvragen. De verhoogde gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen bedraagt maximaal
240 kg stikstof per hectare per jaar, met uitzondering van het areaal gelegen in de ‘met nutriënten
verontreinigde gebieden’. Voor deze gebieden bedraagt de verhoogde gebruiksnorm maximaal
220 kg stikstof per hectare per jaar. De verhoging mag uitsluitend worden ingevuld met dierlijke
meststoffen afkomstig van graasdieren.
Met nutriënten verontreinigde gebieden
Als met nutriënten verontreinigde gebieden worden aangewezen:

• De zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en
Limburg;

• De gebieden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap
van Delfland en Waterschap Brabantse Delta.

Geen derogatie voor gronden in Natura 2000-gebied of grondwaterbeschermingsgebied
Er wordt geen derogatievergunning verleend voor percelen die liggen in Natura 2000-gebieden en
in grondwaterbeschermingsgebieden. Als een bedrijf waarvan een deel van de percelen hierin is
gelegen, beschikt over een derogatievergunning voor de andere percelen, gelden de verplichtingen
die voortvloeien uit deze beschikking wel voor alle percelen.
Derogatiebedrijven op klei- en veengrond in met nutriënten verontreinigde gebieden
Derogatiebedrijven met landbouwgrond gelegen op klei- en veengronden in met nutriënten
verontreinigde gebieden, krijgen ook te maken met regels ten aanzien van graslandvernietiging en
de teelt van een aangewezen gewas na de teelt van maïs. In de periode van 1 februari tot en met
20 juni mogen deze bedrijven na het vernietigen van grasland wel een ander gewas dan gras telen.
Korting stikstofgebruiksnormen
Voor derogatiebedrijven op zand- en lössgrond golden al kortingen op de stikstofgebruiksnormen
bij het scheuren van grasland. Deze bedraagt 50 kg stikstof per hectare, als na graslandvernietiging
in de periode 1 juni t/m 31 augustus aansluitend weer gras wordt geteeld en 65 kg als na
graslandvernietiging maïs, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen worden geteeld. Deze
kortingen gaan ook gelden voor derogatiebedrijven op klei- en veengrond. De stikstofgebruiksnorm
wordt met 50 kg stikstof per hectare gekort als grasland wordt vernietigd (ook na 31 augustus) en
gevolgd wordt door de teelt van gras. De korting bedraagt 65 kg stikstof per hectare bij vernietiging
van gras gevolgd door de teelt van maïs.
Bemestingsplan en opgave aanvullende gegevens
Bedrijven die deelnemen aan derogatie moeten uiterlijk 6 april een bemestingsplan opstellen. Voor
zover dat nog niet is gebeurd, moet de opgave aanvullende gegevens 2022 uiterlijk 7 april worden
ingediend.
Grondmonsters
De grondanalyses mogen op 7 april 2023 niet ouder zijn dan vier jaar. Bij de bemonstering van
grond moet gebruik gemaakt worden van een methode waarin per vijf hectare van de tot het bedrijf
behorende oppervlakte landbouwgrond ten minste één stikstof- en fosforanalyse wordt uitgevoerd.
Let op!
Bij de berekening van de 80%-graslandeis telt alleen grond mee die beschikbaar is voor het op of
in de bodem brengen van dierlijke meststoffen. Dit betekent dat de bufferstroken niet meetellen in
deze berekening.

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond
Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit
vloeit voort uit de derogatiebeschikking.
Een landbouwer was al verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en
het eind van het kalenderjaar op het bedrijf aanwezige meststoffen in de administratie te bewaren.
In aanvulling op deze bestaande verplichting moet nu voorafgaand aan het bemestingsseizoen een
inschatting worden gegeven van het gebruik van meststoffen voor het komende kalenderjaar. RVO
heeft hiervoor een format dat ingevuld kan worden. Het plan moet jaarlijks voor 14 februari in de
administratie worden opgenomen. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat het bemestingsplan uiterlijk
15 maart gereed moest zijn.
Er moeten twee berekeningen gemaakt worden:
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• Een berekening van de geplande bemesting voor elk perceel vanuit de gewasbehoefte. Dit
moet worden bepaald vanuit de landbouwkundige adviezen. Hierbij mag gebruik gemaakt
worden van bodemanalyses;

• Een berekening waarmee gecontroleerd wordt of de geplande bemesting binnen de
gebruiksnormen past.

Wanneer u nog niet over een dergelijk plan beschikt, is het raadzaam deze per omgaande op te
stellen.

Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgrond
Op alle percelen landbouwgrond op zand- en lössgronden moet per aaneengesloten periode van
vier kalenderjaren, gerekend vanaf 1 januari 2023, ten minste in één kalenderjaar en uiterlijk in
het vierde kalenderjaar, op de desbetreffende grond een rustgewas geteeld worden. Dit is een
maatregel die voortkomt uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en is gericht op een verbetering
van de water- en bodemkwaliteit.
Aan deze verplichting kan elke landbouwer die op de desbetreffende grond landbouw uitoefent
voldoen, maar indien daaraan gedurende de eerste drie kalenderjaren van een aaneengesloten
periode van vier kalenderjaren niet is voldaan, berust de verplichting op elke landbouwer die in
het vierde kalenderjaar op de desbetreffende grond landbouw uitoefent. Bij een wisseling van de
gebruiker van een perceel zal de nieuwe gebruiker dus moeten nagaan welke gewassen er in
de voorgaande jaren op het perceel geteeld zijn. Hiervoor is een hulpmiddel beschikbaar op de
website van RVO.
Uitzondering
De verplichting tot het telen van een rustgewas geldt niet voor:

• Voor de teelten van gewassen die meer dan vier jaar onafgebroken op een perceel staan;
• Voor de teelt van gewassen overeenkomstig de biologische productiemethode.
Rustgewas
Rustgewassen zijn in de eerste plaats niet-uitspoelingsgevoelige gewassen, omdat ze dieper
wortelen en daardoor voedingsstoffen dieper in de bodem kunnen opnemen. Rustgewassen
hebben daarnaast een gunstig effect op de bodemkwaliteit doordat ze vaak veel organische stof
opbouwen in de bodem. Een betere bodemkwaliteit zorgt voor een groter waterbergend vermogen,
betere infiltratiecapaciteit, betere doorworteling en dus een betere nutriëntenopname en daardoor
minder uit- en afspoeling van nutriënten. Tevens hebben rustgewassen een nuttige functie voor
de beheersing van bodemgebonden ziekten en plagen. Bovendien kan door de veelal vroege
oogst van rustgewassen tijdens hetzelfde kalenderjaar ook nog een ander gewas, bijvoorbeeld een
groenbemester, worden geteeld.
Tot de rustgewassen behoren onder meer: winter- en zomergerst, gras, luzerne, rogge en winter-
en zomertarwe.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen
In 2023 geldt een eenmalige regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps-
als inkomstenbelasting. Deze regeling houdt in dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in
2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. Het restant moet regulier worden
afgeschreven.
Voorwaarden
Het moet gaan om een bedrijfsmiddel waarvoor in 2023 bij de aanschaf verplichtingen zijn
aangegaan of bij de voortbrenging voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrijfsmiddel moet
vóór 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Wanneer het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is
genomen, mag er maximaal afgeschreven worden tot het bedrag dat betaald is.
Uitgesloten bedrijfsmiddelen
Onder meer de volgende bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor deze regeling:
gebouwen, immateriële activa (zoals dierrechten), dieren, bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn
bestemd voor verhuur en bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van
een andere regeling (bijvoorbeeld Vamil).
Voordeel
De extra afschrijving vermindert de winst van het betreffende jaar, wat tot een lagere
belastingaanslag kan leiden. Hiermee kan een rente- en liquiditeitsvoordeel gerealiseerd worden of
mogelijk een tariefsvoordeel behaald worden.
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Subsidie behoud grasland derogatiebedrijven
De subsidieregeling behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in
een tijdelijke tegemoetkoming voor een deel van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten
maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie. De regeling wordt opengesteld in de
jaren 2023, 2024 en 2025. De landbouwer kan hiervoor jaarlijks een aanvraag doen. De subsidie
wordt eenmaal per kalenderjaar verstrekt.
Derogatie in aanvraagjaar en in 2021 of 2022
Een landbouwer die in het jaar 2021 of 2022 een derogatievergunning had en in het kalenderjaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een derogatievergunning heeft aangevraagd en
verkregen, kan subsidie aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven die maar voor een gedeelte van
hun percelen derogatie kunnen aanvragen, omdat de andere percelen in of nabij een Natura2000-
of grondwaterbeschermingsgebied liggen.
Bedrijven die geheel in een Natura2000- of grondwaterbeschermingsgebied vallen
Een landbouwer die in 2021 of 2022 een derogatievergunning had, maar deze niet meer kan
aanvragen, omdat alle percelen op zijn landbouwbedrijf gelegen zijn in of nabij een Natura2000-
of grondwaterbeschermingsgebied, kan een subsidie aanvragen als tenminste 80% van de
landbouwgrond die tot zijn bedrijf behoort bestaat uit grasland. Hierbij gaat het om landbouwgrond
die gedurende de periode van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken beteeld is met gras
dat bestemd is om gebruikt te worden als ruwvoer.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt € 20 per tien kg stikstof waarmee de gebruiksnorm dierlijke meststoffen
terugvalt ten opzichte van het jaar 2021, vermenigvuldigd met het aantal hectares landbouwgrond.
Subsidieplafond en aanvraagperiode
Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 30 miljoen. De subsidie kan aangevraagd worden in de
periode 1 tot en met 30 juni 2023. Aangezien het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van
binnenkomst van aanvragen, is het raadzaam de aanvraag direct op 1 juni 2023 in te dienen. De
aanvraag moet vergezeld gaan van een de-minimisverklaring.
Wijzigingen graslandareaal
De subsidieontvanger moet een wijziging in de omvang van het graslandareaal melden, uiterlijk 30
dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan.

Bufferstroken
De derogatiebeschikking 2022-2025 bepaalt dat bufferstroken verplicht zijn op alle landbouwgrond
langs waterlopen, dat op een strook het gebruik van meststoffen is verboden en hoe breed een
strook moet zijn. Dit is vastgelegd in een uitvoeringsregeling die op 1 maart 2023 in werking is
getreden. Een eerdere toezegging van de minister van LNV dat de bufferstroken in 2023 nog niet
zouden gelden voor de mestwetgeving, is daarmee komen te vervallen.
Reikwijdte bepalingen
De bepalingen in de uitvoeringsregeling gelden voor alle landbouwpercelen langs waterlopen,
ongeacht de gewassen op die grond en de gebruikte spuittechniek. Zij gelden voor alle
landbouwers, ongeacht of er wel of geen aanvraag is gedaan voor derogatie.
Mestplaatsingsruimte
De derogatiebeschikking bepaalt dat op de bufferstrook het gebruik van meststoffen is verboden.
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 maaiveld. De insteek is dus de ‘knik’ tussen
talud en maaiveld.
In een situatie van een flauw talud wordt de bufferstrook 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.
Breedte bufferstroken
De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop waarlangs het landbouwperceel ligt
en waarop een bufferstrook moet worden aangehouden (zie nieuwsbrief december 2022).
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Overtredingen
Overtredingen van deze regeling kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd via de Wet op de
economische delicten (WED).
Kaartlagen en bezwaar
In de applicatie Mijn Percelen van RVO zijn aparte kaartlagen te vinden waarop RVO de
bufferstroken heeft ingetekend en waarop te zien is tot welke categorie een sloot/watergang
behoort. Hierin zitten echter veel fouten. Wanneer men het niet eens is met de ingetekende
bufferstroken, kan dit aangegeven worden in de Gecombineerde opgave. Mogelijke redenen zijn:

• Er is een flauw talud;
• De waterloop is van een ander type;
• De waterloop is gedempt.
RVO zal de situatie dan opnieuw beoordelen.

Landschapselementen
Landschapselementen kunnen in het nieuwe GLB meetellen voor de basispremie, voor het voldoen
aan de verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). Ze kunnen ook
gebruikt worden om eco-activiteiten op uit te voeren. Daarnaast kunnen bepaalde elementen
ingezet worden voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
Voorwaarden landschapselementen

• Men heeft de landschapselementen ter beschikking in eigendom, huur, pacht of in gebruik
met toestemming van de eigenaar. Dit hoeft niet schriftelijk te zijn, maar is wel raadzaam;

• Het landschapselement ligt op landbouwgrond of grenst daaraan;
• Grond die geen landbouwgrond is (dus niet-subsidiabel) mag het landschapselement niet

helemaal omsluiten (bijv. een heg midden op een erf).
Aangrenzende landschapselementen
Aangrenzende landschapselementen moeten grenzen aan landbouwareaal of aan andere
landschapselementen. Er mag maximaal vijf meter zitten tussen het landbouwareaal en een
landschapselement. Een landschapselement mag ook direct grenzen aan een landschapselement
dat op maximaal vijf meter van landbouwareaal ligt.
Voorwaarden aangrenzende landschapselementen

• Voor alle landschapselementen met een duidelijke korte en lange zijde geldt dat het element
met minimaal één van de lange zijdes grenst aan landbouwgrond;

• Wanneer een landschapselement langer doorloopt dan de landbouwgrond en/of een
subsidiabel landschapselement, telt alleen dat deel van het element mee dat naast de
landbouwoppervlakte (van aanvrager of een derde) of een ander landschapselement ligt.

Inzet landschapselement als niet-productief areaal
Een landschapselement kan alleen ingezet worden als ‘niet-productief areaal’ (GLMC8) als het
element grenst aan bouwland dat bij het bedrijf zelf in gebruik is.
Toevoegen landschapselementen aan perceelsregistratie
Aan de mogelijkheid ‘Overnemen perceel’ is de mogelijkheid ‘Overnemen landschapselementen’
toegevoegd. Door hierop te klikken en vervolgens een opgegeven perceel landbouwgrond aan te
klikken, krijgt de aanvrager te zien welke landschapselementen bij dit perceel kunnen horen.
Aandachtspunten
Aandachtspunten bij het toevoegen/intekenen zijn:

• Werk eerst de percelen landbouwgrond bij;
• Geef alle percelen landbouwgrond een logische naam en geef het bijbehorende

landschapselement dezelfde naam met de toevoeging sloot, houtwal etc. Daardoor komen
het perceel landbouwgrond en de bijbehorende landschapselementen in de lijst van percelen
direct bij elkaar te staan;

• Maak goede afspraken over de opgave van gedeelde landschapselementen, bijvoorbeeld
een ‘gezamenlijke’ sloot die tussen landbouwpercelen van verschillende gebruikers ligt om
daarmee dubbelclaims te voorkomen. Bij gedeelde elementen kan men ervoor kiezen het
element te splitsen op de kadastrale grens of op de middellijn, maar een eigen intekening is
ook mogelijk.
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Tijdrovend
Het intekenen van de landschapselementen kost veel tijd. Per element zal bekeken moeten worden
of u de gebruiker hiervan bent en of u hiertoe gerechtigd bent. Het overnemen van een volledig
landschapselement gaat snel, maar het overnemen van een gedeeld element kost aanmerkelijk
meer tijd. Niet zelden blijken de kadastrale grenzen niet geheel overeen te komen met de feitelijke
situatie of de situatie waar ‘in het veld’ altijd van uit is gegaan.

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. Dit zijn:

• Het aantal hectares kleigrond waarop u aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe,
wintergerst of zomergerst zijn geteeld;

• De geteelde aardappelsoorten;
• De gewasopbrengst;
• De afnemers van de gewassen.

Maatregel stimuleren gebruik organische stofrijke meststoffen
Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof
(OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is
aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm. Bij deze meststoffen wordt gekeken naar de
verhouding tussen effectieve organische stof en de nutriënten (fosfaat en stikstof) in de meststof.
Het toepassen van OS-rijke meststoffen levert meerdere voordelen op: het verbetert de bo-
demkwaliteit (toename organische stof en bodembiodiversiteit), het stimuleert de opslag van CO2
(in de vorm van stabiele organische stof) en het stimuleert de bovengrondse biodiversiteit van
insecten en weidevogels.
OS-rijke meststoffen
Tot de OS-rijke meststoffen behoren: groencompost, gft-compost, champost en vaste strorijke
mest van rundvee, biologisch gehouden varkens, schapen, geiten en paarden. De hoeveelheid
fosfaat in deze vaste strorijke mest en champost telt voor 75% mee, de fosfaat uit gft-compost en
groencompost voor 25%.
Voorwaarden

• Op een perceel wordt tenminste 20 kg fosfaat van de OS-rijke meststoffen gebruikt;
• Per hectare wordt niet meer fosfaat van de OS-rijke meststof gebruikt dan de fosfaatgebruiks-

norm van het betreffende perceel.
Het blijft mogelijk om meer OS-rijke meststoffen op te brengen dan dit maximum. De hoeveelheid
OS-rijke meststoffen boven het maximum, moet voor 100% meegenomen worden in de berekening
voor de fosfaatgebruiksnorm.

Meer eco-activiteiten toegestaan op bufferstrook
In de Uitvoeringsregeling GLB 2023 staat dat diverse eco-activiteiten niet uitgevoerd mogen
worden op de bufferstroken. Op 27 februari 2023 heeft RVO aangekondigd dat dit jaar bijna alle
eco-activiteiten op een bufferstrook uitgevoerd mogen worden. Alleen de eco-activiteit Groene
braak mag hierop niet toegepast worden. De eco-activiteiten ‘Bufferstrook met kruiden langs
bouwland of blijvende teelt’ en ‘Bufferstrook met kruiden langs grasland’ moeten overlappen met
een verplichte bufferstrook.
Intekenen eco-activiteiten die mogen overlappen
Wanneer op het gehele perceel hetzelfde gewas staat, hoeft in 2023 het overlappende deel op de
bufferstrook niet meer als apart perceel ingetekend te worden. Staat op de bufferstrook een ander
gewas, dan moet deze wel apart ingetekend worden.
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Intekenen Groene braak
Groene braak mag niet overlappen met een verplichte bufferstrook. Dit betekent dat het perceel
gesplitst moet worden in een gewasperceel Bufferstrook en een gewasperceel met de eco-activiteit
‘Groene braak’.
Intekenen Bufferstrook met kruiden
De twee eco-activiteiten die gaan over Bufferstrook met kruiden moeten overlappen met een
verplichte bufferstrook. Daarom moeten deze als apart gewasperceel ingetekend worden. Daarbij
moet de grootte van de bufferstrook met kruiden aangehouden worden. Deze strook mag breder
zijn dan de verplichte bufferstrook.

Belangrijke data
21 maart 2023
Openstelling regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (zie vorige
nieuwsbrief)
T/m 7 april 2023
Aanvraag derogatie en opstellen bemestingsplan
15 mei 2023
Uiterste datum indienen Gecombineerde opgave
15 mei 2023
Uiterste datum aanmelden stikstofdifferentiatie
1 t/m 30 juni
Openstelling subsidieregeling behoud graslandareaal

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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