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Subsidieregeling milieuvriendelijke maatregelen 
 
De subsidieregeling voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen wordt in de periode 15 augustus tot en met 
16 september opengesteld voor zeven investeringscategorieën. 
 
Categorie 1: mestbewerking 
Subsidiabel zijn apparatuur, installaties of machines voor het scheiden van de op het landbouwbedrijf geproduceerde 
mest, waarbij ten minste 60% van de hoeveelheid stikstof op eigen bedrijf geplaatst kan worden. 
 
Categorie 2: precisielandbouw 
Een rijenbemester, een bemester voor vloeibare meststoffen, een spuit, een schoffel, een ploeg en een kunstmest-
strooier uitgerust met een GPS-systeem komen voor deze subsidieregeling in aanmerking. Landbouwtrekkers en 
zelfrijdende land- of tuinbouwmachines zijn niet subsidiabel. 
 
Categorie 3: mestopslag 
Vergroting van de mestopslagcapaciteit vanaf 7 maanden naar minimaal 12 en maximaal 14 maanden is subsidiabel. 
Mestkelders en de afdekking van de opslag zijn niet subsidiabel. 
 
Categorie 4: energie-efficiëntie 
De apparatuur, installaties en machines in deze categorie zijn bedoeld om energie of warmte te besparen of opnieuw 
te gebruiken. Subsidie wordt verstrekt indien de energie of warmte uitsluitend wordt gebruikt door het landbouwbedrijf 
dat de aanvraag heeft gedaan. 
 
Categorie 5: hernieuwbare energie 
In deze categorie vallen de apparatuur, installaties en machines, die zijn bedoeld om hernieuwbare energie te 
produceren. De opgewekte energie mag uitsluitend worden gebruikt op het landbouwbedrijf zelf en niet meer 
bedragen dat het energieverbruik volgens de laatste jaarafrekening. 
 
Categorie 6: waterkwantiteit 
Subsidiabel is computergestuurde apparatuur met vochtsensoren, die precisieberegening mogelijk maakt en wordt 
gestuurd met behulp van GPS. 
 
Categorie 7: energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 
De apparatuur, installaties of machines in deze categorie hebben tot doel hernieuwbare energie te produceren of 
energie of warmte te besparen of te hergebruiken in de glastuinbouw. 
 
 
Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt 25% van de kosten (excl. btw). Per categorie is het bedrag ten minste € 5.000 en ten hoogste 
€ 50.000. Bij de investeringscategorie ‘energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw’ is het maximale 
subsidiebedrag afhankelijk van de soort investering. 
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Overige voorwaarden 
- het bedrijf moet een omvang van 25.000 Standaard Output of meer hebben; 
- er mogen pas investeringsverplichtingen worden aangegaan na de toewijzing van de subsidie; 
- de investering moet voor 1 juli 2015 zijn afgerond. 
 
Aanvragen 
Aanvragen moeten ingediend worden bij Dienst Regelingen. Bij een overschrijding van het budget wordt er geloot 
onder alle aanvragen die ingediend zijn tijdens de openstelling. 

 
Aangepast wetsvoorstel mestverwerking gepubliceerd 

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft het gewijzigde wetsvoorstel stelsel verantwoorde mestafzet naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel van juli 2012 heeft, na opmerkingen van de Tweede 
Kamer en uit het bedrijfsleven een aantal wijzigingen ondergaan. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel blijft 
hetzelfde: veehouders die onvoldoende grond tot hun beschikking hebben om alle op hun bedrijf geproduceerde 
dierlijke meststoffen op aan te brengen, zullen een percentage van het bedrijfsoverschot ter verwerking moeten 
aanbieden. 
 
Achteraf aantonen 
Een belangrijk verschil ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel is dat het volledig vooraf moeten vastleggen 
van de plaatsing van het bedrijfsoverschot door middel van mestplaatsings- en mestverwerkings-overeenkomsten, 
wordt vervangen door een controle achteraf. Daarbij wordt bepaald of bij een veehouder met een bedrijfsoverschot 
voldoende mest is verwerkt. Het bedrijfsoverschot is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen de op het bedrijf 
geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen en de plaatsingsruimte, gedurende een kalenderjaar. De mest wordt 
uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, de plaatsingsruimte wordt bepaald door de bij het bedrijf behorende landbouw-
grond en de in gebruik zijnde natuurterreinen waarop meststoffen mogen worden aangewend. 
 
Aan het einde van het jaar zal op basis van daadwerkelijke productiegegevens worden gecontroleerd of een 
veehouder voldoende dierlijke meststoffen heeft laten verwerken. Indien dat niet het geval is, kan dit leiden tot een 
bestuurlijke boete van € 11 per kilogram fosfaat. Dit staat los van de vraag of de gebruiksnormen zijn overschreden. 
 
Vervoersbewijs geldt als bewijs mestverwerking 
Een veehouder met een bedrijfsoverschot hoeft geen mestverwerkingsovereenkomsten meer in te sturen naar Dienst 
Regelingen. Het vervoersbewijs dierlijke meststoffen, waarop aangegeven moet worden dat het transport heeft 
plaatsgevonden in het kader van de mestverwerkingsplicht, zal als bewijs dienen dat er een 
mestverwerkingsovereenkomst is. 
 
Het is ook mogelijk dat de mest via een bewerker of intermediair naar een verwerker wordt gebracht. In dat geval zal 
een zogenaamde driepartijenovereenkomst opgemaakt moeten worden, die gemeld moet worden bij Dienst 
Regelingen. 
 
Uitzonderingen 
In het wetsvoorstel is verder opgenomen dat er een drempelwaarde voor de verwerkingsplicht ingesteld kan worden, 
om te voorkomen dat veehouders met een minimaal overschot een geringe hoeveelheid mest moet laten verwerken. 
Het wetsvoorstel biedt tevens de mogelijkheid de verwerkingsplicht over te dragen aan een andere veehouder. Waar-
schijnlijk zal de bepaling worden opgenomen, dat veehouderijen uit andere sectoren de verwerkingsplicht niet kunnen 
overdragen aan pluimveebedrijven.  
 
Er komt ook een uitzondering voor zogenaamde grensboeren, die mest brengen op bij het bedrijf behorende grond 
vlak over de grens in Duitsland of België. 
 
Deze zaken worden apart geregeld via een ministeriele regeling of een algemene maatregel van bestuur. 
 
Registratie intermediairs 
De intermediaire sector speelt een cruciale rol bij de distributie van dierlijke meststoffen, maar is in de afgelopen jaren 
een risicogroep (frauduleuze handelingen) gebleken. Daarom wordt de registratieverplichting van intermediaire 
ondernemingen aangescherpt. In de wet wordt de mogelijkheid opgenomen de registratie te schorsen of te 
schrappen. Dit laatste heeft als gevolg dat de intermediair geen mest meer mag verhandelen, verwerken en 
vervoeren. 
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Voorbeeldberekening (in kg fosfaat) 
 
 Beginvoorraad mest 1.500 
 Bij: productie 4.000 
  -------- 
 Subtotaal 5.500 
  
 Af: plaatsingsruimte 2.500 
  eindvoorraad mest 2.000 
   ------- 
    4.500 
    ------- 
 Af te voeren  1.000 
 
Stel 10% van het bedrijfsoverschot moet verwerkt worden. Voor dit bedrijf komt dit overeen met: 
  
 Productie  4.000 
 Af: plaatsingsruimte  2.500 
    ------- 
 Bedrijfsoverschot  1.500 
 
Daarvan moet 10% verwerkt worden: 150 kg fosfaat. Dat is 15% van de geplande afvoer! Het hogere percentage 
komt doordat bij de hoeveelheid te verwerken mest geen rekening wordt gehouden met voorraadverschillen. Bij een 
afnemende voorraad is het percentage uiteraard lager dan 10%. 
 
 
Let op: Wettelijk is het niet vereist dat voorafgaand aan het jaar een mestverwerkingsovereenkomst wordt 

afgesloten. Het is echter wel raadzaam om tijdig afspraken met een mestverwerker te maken over de 
afname van mest. Daarbij komt dat ook mestverwerkers gebaat zijn bij duidelijkheid over welke hoeveelheid 
mest zij moeten verwerken. 

 

Wetsvoorstel PAS gepubliceerd 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel wordt geregeld door een aanpassing van de Natuurbeschermingswet. 
Het streven is de PAS op 1 januari 2014 in werking te laten treden. 
 
In Nederland zijn er meer dan 130 Natura 2000-gebieden, die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt 
door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. De PAS moet enerzijds de stikstofbelasting in 
Natura 2000-gebieden verminderen en anderzijds economische activiteiten rondom deze gebieden mogelijk maken. 
De wetswijziging is nodig omdat het huidige beleid te veel problemen geeft met de vergunningverlening. 
 
Invoering grenswaarde 
Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het gebruik van een zogenoemde grenswaarde voor de stikstofdepositie. 
Bedrijven of projecten die minder depositie veroorzaken op gevoelige natuurgebieden, worden vrijgesteld van de 
vergunningplicht. De hoogte van de grenswaarde wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en kan de vorm hebben 
van een maximale hoeveelheid stikstofdepositie of een minimumafstand tot een Natura 2000-gebied. In de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel wordt vermeld, dat gedacht wordt aan een algemene grenswaarde van één mol 
stikstofdepositie per hectare per jaar. 
 
Toetsing aan grenswaarde 
Of de stikstofdepositie van een project of een andere handeling lager is dan de grenswaarde, moet door de 
initiatiefnemer (aanvrager) en het bevoegd gezag voor elk Natura 2000-gebied apart worden bezien. Het kan dus 
voorkomen dat een project in relatie tot het ene Natura 2000-gebied niet vergunningplichtig is, maar in relatie tot een 
ander, nabij gelegen gebied wel. 
 
Halvering vergunningaanvragen 
De staatssecretaris verwacht dat het instellen van een grenswaarde van één mol per hectare per jaar zorgt voor een 
halvering van de vergunningaanvragen voor zowel landbouw als industrie. 
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Tip: De huidige mogelijkheden worden mede bepaald door provinciaal beleid. Als het mogelijk is met de huidige 

regels een Nbw-vergunning te verkrijgen, wacht dan niet op de PAS. Het is nog onzeker hoe groot de 
ontwikkelruimte binnen de PAS zal zijn. Soms zijn nu nog oplossingen mogelijk die na de invoering van de  

          PAS niet meer kunnen. 
 

Willekeurige afschrijving mogelijk in tweede helft 2013 

 
Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het eind van dit jaar direct de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen 
afschrijven en van de belasting aftrekken.  
 
De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor 
ondernemers in de vennootschapsbelasting. Willekeurig afschrijven betekent dat een ondernemer het eerste jaar  
zelf bepaalt hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de winst. Voorwaarde is dat de investering voor 
1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Er kan niet meer worden afgeschreven dan het betaalde bedrag, tenzij het 
betreffende middel al in gebruik is genomen. 
De regeling leidt vooral tot een liquiditeitsvoordeel door het uitstellen van belastingbetaling.  
 
Willekeurige afschrijving is niet mogelijk voor gebouwen, personenauto’s en immateriële activa (quota). 

 
Extra eisen hygiëne en uitloop legpluimvee 
 
Het Productschap Pluimvee en Eieren heeft begin juli een pakket eisen vastgesteld voor de afrastering en inrichting 
van vrije-uitloopterreinen en een aantal hygiëne-eisen aangescherpt. Doel hiervan is het risico op uitbraken van de 
milde variant van de vogelgriep te verminderen. 
 
Leghennenbedrijven met uitloop moeten het uitloopterrein met gaas van ten minste 1 meter hoogte afrasteren, 
zodat pluimvee van een naburig bedrijf het terrein niet kan betreden. Afrastering is ook noodzakelijk als langs het 
uitloopterrein zich water bevindt, waarin zich in het wild levende vogels ophouden. 
Daarnaast worden de hygiëne-eisen voor alle leghennenbedrijven aangescherpt. 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft een budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het afdek- 
ken van een buitenuitloop met netten. Deze subsidieregeling is opengesteld van 15 juli tot en met 14 oktober 2013. 
De subsidie bedraagt 35% van de materiaal- en installatiekosten. Aanvragen worden gerangschikt op volgorde van 
ontvangstdatum. 
 

Akkoord over hervorming Europees landbouwbeleid 

 
De Europese Commissie, de Landbouw- en Visserijraad en het Europees Parlement hebben op 26 juni 2013 een 
akkoord bereikt over de hervorming van het Europese landbouwbeleid voor de periode 2014 t/m 2020. Het beleid 
bestond tot nu toe uit vastgestelde quotaregelingen, maatregelen die ingrepen op de markt toestonden en inkomens-
steun die breed werd verdeeld. Nu komen vergroening en marktoriëntatie meer centraal te staan. Als gevolg van het 
akkoord zal het budget voor Nederland vanaf 2014 aanzienlijk verlaagd worden. 
 
Andere verdeling gelden 
Kern van het beleid is een andere wijze van verdeling van de directe inkomenssteun. De verdeling zal niet meer 
worden gebaseerd op historische referenties, maar plaats vinden via een systeem met een gelijke hectarepremie 
binnen een land of een regio. De gehele periode tot 2020 kan worden gebruikt voor een geleidelijke overgang naar 
het nieuwe systeem. De hectarepremie bestaat uit een basispremie en een vergroeningspremie. Lidstaten mogen 
in 2020 het maximum verlies aan bedrijfstoeslag per bedrijf beperken tot 30%. Dit zou het verlies aan toeslag voor 
bedrijven met speciale toeslagrechten (voornamelijk kalver- en schapenhouders) nog enigszins kunnen beperken. 
De inzet van Nederland tijdens de onderhandelingen is echter voortdurend geweest dat in 2019 een gelijke 
hectarebetaling gerealiseerd wordt. Het is daarom maar de vraag of Nederland van deze mogelijkheid gebruik gaat 
maken. 
 
Basispremie 
70% van de rechtstreekse betalingen zal worden uitgekeerd als basispremie. De lidstaten zijn verplicht om jonge 
landbouwers in de eerste vijf jaar na overname een toeslag van 25% bovenop de basispremie uit te keren. Facultatief 
kunnen lidstaten besluiten om kleine landbouwers een minimale ondersteuning met een bedrag tussen € 500 en 
€ 1.250 te geven, ongeacht de grootte van het bedrijf. 
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Gekoppelde betalingen 
Met het oog op de negatieve effecten op specifieke sectoren in bepaalde regio’s, krijgen de lidstaten de mogelijkheid 
in beperkte mate ‘gekoppelde betalingen’ (betaling gekoppeld aan specifiek product) te verstrekken. 
 
Vergroeningspremie 
Bedrijven kunnen bovenop de basispremie een vergroeningspremie krijgen. De eisen hiervoor zijn: 

• Onderhouden van permanent grasland. Als referentiejaar wordt 2012 gehanteerd. Dit mag op nationaal niveau 
worden bekeken. 

• Gewasdiversificatie. Landbouwers die tussen 10 en 30 ha bouwland hebben, moeten minimaal twee gewassen 
telen. Boven de 30 ha moet men minimaal drie gewassen telen. Melkveebedrijven met 75% grasland én minder 
dan 30 ha bouwland hoeven niet te voldoen aan gewasdiversificatie. 

• Bedrijven met een oppervlakte groter dan 15 ha (exclusief blijvend grasland) moeten vanaf 2015 ten minste 5% 
van het areaal aanhouden als ecologisch aandachtsgebied (akkerranden, heggen, bomen, braakland, 
landschapselementen, biotopen, bufferstroken, bebost gebied). Dit percentage wordt mogelijk in 2017 verhoogd 
naar 7%. 

 
Als niet voldaan wordt aan de vergroeningseisen, zal ook een korting op de basispremie toegepast worden. 
Deze korting kan oplopen tot 125% van de vergroeningspremie. 
 
Alternatieve vergroeningsmaatregelen 
In het akkoord is de mogelijkheid opgenomen voor alternatieve vergroeningsmaatregelen (bijv. boerencollectieven  
via agrarische natuurverenigingen of bepaalde duurzaamheidscertificaten). Gecertificeerde biologische bedrijven 
komen automatisch in aanmerking voor de vergroeningspremie. 
 
Subsidiabele hectaren 
Het jaar 2014 wordt als nieuw referentiejaar gehanteerd voor de grondoppervlakte. Om speculatie te voorkomen, 
wordt er een link gelegd naar de begunstigden van het systeem van rechtstreekse betalingen in 2013. De 
staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven dat deze groep kan worden aangevuld met fruit- en 
groentetelers, telers van consumptie- en pootaardappelen en van siergewassen (zoals bollen en bomen).  
Ook zouden volgens de staatssecretaris alle bedrijven die kunnen aantonen dat ze in 2013 actief landbouwer waren 
en nooit eerder over toeslagrechten hebben beschikt, eveneens toegang hebben tot het nieuwe systeem. 
 
Einde suikerquotering in 2017 
Er is afgesproken dat de suikerquotering op 30 september 2017 eindigt. 
 
2014 wordt overgangsjaar 
Het is de bedoeling dat alle nieuwe verordeningen op 1 januari 2014 ingaan. Gezien de nodige voorbereidingen voor 
de uitvoerende instanties, erkent de Europese Commissie dat de lidstaten hiervoor onvoldoende tijd hebben. 
Het jaar 2014 wordt daarom als een overgangsjaar gezien voor de rechtstreekse betalingen. De huidige 
toeslagrechten vervallen per 31 december 2014. De nieuwe elementen zoals de vergroeningspremie en de toeslag 
voor jonge landbouwers, zijn alleen van toepassing vanaf 2015. 
 
Uitwerking op nationaal niveau 
Op basis van de overeengekomen verordeningen zal de Europese Commissie uitvoeringsbepalingen vaststellen. 
Naar verwachting zullen deze in de loop van september en oktober gepresenteerd worden. Op grond hiervan zal 
Nederland vervolgens besluiten nemen over een gedetailleerde invulling van de afspraken. De staatssecretaris van 
Economische Zaken wil hierover uiterlijk begin november de Tweede Kamer informeren. 

 
Begrotingsnormen veehouderij 
 
Bij het opstellen van begrotingen voor de lange termijn, bijvoorbeeld bij investeringsplannen, zal voor toekomstige 
prijsontwikkelingen uitgegaan moeten worden van objectieve gegevens. Daartoe worden jaarlijks begrotingsnormen 
voor de diverse veehouderijsectoren vastgesteld. De hieronder genoemde prijzen zijn steeds exclusief 
omzetbelasting. 
 
Zeugenhouderij 
De biggenproductie per zeug per jaar is vastgesteld op 27,8. De voerwinst voor de lange termijn is vastgesteld op € 
483 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. De overige toegerekende kosten zijn begroot op € 179, waardoor een 
saldo van € 304 resulteert. 
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Prijsverwachtingen 
Omschrijving Prijs 
Biggenprijs € 39,25 per big 
Zeugenvoer € 23,50 per 100 kg 
Biggenvoer € 35,00 per 100 kg 
 
Vleesvarkenshouderij 
In de vleesvarkenshouderij wordt uitgegaan van een groei van 795 gram, een voederconversie van 2,61 en een 
geslacht gewicht is 92,5 kg. De voerwinst is begroot op € 75 per jaar en het saldo op € 62 per gemiddeld aanwezig 
vleesvarken. 
 
Prijsverwachtingen 
Omschrijving Prijs 
Vleesprijs €  1,31 per kg 
Biggenprijs € 40,20 per big 
Voerprijs € 23,00 per 100 kg 
 
Leghennen 
Het saldo voor de lange termijn per hen, inclusief berekende rente, is voor witte hennen in koloniehuisvesting 
vastgesteld op € 3,05, voor bruine scharrelhennen op € 3,53, voor bruine hennen met vrije uitloop op € 5,03 en voor 
biologische hennen op € 9,02. Het gaat hierbij om de saldo’s per geplaatste hen per jaar. 
 
Prijsverwachtingen 
Omschrijving  Prijs 
Eieren (witte hennen) €  4,99 per 100 eieren 
Eieren (scharrel) €  5,85 per 100 eieren 
Eieren (vrije uitloop) €  6,60 per 100 eieren 
Eieren (biologisch) € 12,10 per 100 eieren 
Slachthennen (wit) €  0,14 per kg 
Slachthennen (scharrel) €  0,18 per kg 
Slachthennen (vrije uitloop) €  0,18 per kg 
Slachthennen (biologisch) €  0,25 per kg 
Jonge hennen (wit) €  3,40 per stuk 
Jonge hennen (scharrel) €  4,00 per stuk 
Jonge hennen (vrije uitloop) €  4,10 per stuk 
Jonge hennen (biologisch) €  6,72 per stuk 
Voer (biologisch) € 42,50 per 100 kg 
Voer (overig) € 23,50 per 100 kg 
 
 
 
Vleeskuikens 
Het saldo inclusief berekende rente is voor de lange termijn vastgesteld op € 17,50 per 100 opgezette kuikens of 
€ 28,00 per m

2
. 

 
Prijsverwachtingen 
Omschrijving Prijs 
Opbrengstprijs  €   0,81 per kg 
Aankoopprijs €   0,32 per kuiken 
Voerprijs € 29,50 per 100 kg 
 
Vleeskuikenouderdieren 
Voor vleeskuikenouderdieren is het saldo vastgesteld op € 5,22 per 22-weekse hen. 
 
Prijsverwachtingen 
Omschrijving Prijs 
Broedeieren € 17,70 per 100 eieren 
Slachthennen €  0,40 per kg 
Aankoopprijs hennen € 10,20 per stuk 
Productievoer € 24,50 per 100 kg 
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Melkveehouderij 
De gemiddelde melkprijs tot en met 2023 wordt ingeschat op € 33,50 per 100 kg melk bij 4,40% vet en 3,50% eiwit. 
Bij afwijkende gehalten wordt de volgende formule gehanteerd: 
(€ 3,26 x %vet) + (€ 6,52 x %eiwit) - € 3,65. 
 
Prijsverwachtingen 
Omschrijving Prijs 
Standaardbrok € 20,00 per 100 kg 
Eiwitrijke brok € 22,75 per 100 kg 
Zeer eiwitrijke brok € 28,50 per 100 kg 
Snijmaïs (incl. oogsten) € 50 per ton 
K.A.S. (8 ton bulk) € 33 per 100 kg 
NP 26-7 (8 ton bulk) € 40 per 100 kg 
 
Mestafzetkosten 
De mestafzetkosten zijn niet in de saldo’s opgenomen. Deze kosten zijn onder meer afhankelijk van de regio en de 
periode waarin mest afgezet moet worden. 
 
Verwachte kosten mestafzet 
Omschrijving Prijs 
Pluimveemest € 15,00 per ton 
Varkensmest € 18,00 per ton 
Rundveemest 
- lange afstand € 15,00 per ton 
- korte afstand € 12,00 per ton 
 
 
Let op  Bovengenoemde normen zijn vastgesteld voor de lange termijn. Ze kunnen daarom niet gebruikt worden 

voor een liquiditeits-begroting voor de korte termijn. 
 

Omgevings- of milieuvergunning kan (gedeeltelijk) ingetrokken worden 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Milieuvergunningen 
worden vanaf deze datum gelijkgesteld met vergunningen ingevolge Wabo (omgevingsvergunning). In de Wabo staat 
onder meer dat een gemeente een vergunning geheel of gedeeltelijk kan intrekken als langer dan drie jaar geen 
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. 
 
Een veehouder had in 2002 een milieuvergunning verkregen voor het houden van zeugen, vleesvarkens, melkkoeien 
en jongvee. Begin 2012 deelde de gemeente hem mede dat zij het voornemen had om het deel van de vergunning 
dat betrekking had op het rundvee, in te trekken omdat bij controles in 2009, 2011 en 2012 was gebleken dat er geen 
runderen werden gehouden. In juni 2012 constateerde de gemeente echter dat er vijf runderen aanwezig waren, 
waarna de gemeente haar voornemen introk. Een omwonende was het hier echter niet mee eens en stelde beroep in 
bij de rechtbank. 
 
Op 1 januari 2013 is het gewijzigde Activiteitenbesluit in werking getreden. Op grond hiervan was er, gezien het 
aantal dieren, voor de inrichting van de veehouder slechts een omgevingsvergunning met een beperkte milieutoets 
nodig. Dit stond er echter niet in de weg voor een (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning. Uit de gedingstukken 
bleek dat er langer dan drie jaar geen runderen waren gehouden. De veehouder had geen diertelgegevens overlegd, 
waaruit het tegendeel kon blijken. 
 
Het beroep van de omwonende werd gegrond verklaard. De rechtbank droeg de gemeente op een nieuw besluit te 
nemen. Daarbij moest de gemeente nog wel het belang van de bescherming van het milieu afwegen tegen het belang 
van de veehouder om van de omgevingsvergunning gebruik te kunnen blijven maken. 

 
Subsidieregeling duurzame stallen 

 
In de periode 15 augustus tot en met 30 september 2013 wordt de subsidieregeling voor investeringen in integraal 
duurzame stallen of houderijsystemen opengesteld voor landbouwbedrijven, die ten hoogste 3.000 meter verwijderd 
zijn van een Natura 2000-gebied. Varkens- en pluimveebedrijven, die gelegen zijn in een extensiveringsgebied komen 
niet in aanmerking. 
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De subsidie bedraagt 40% van de meerkosten. De meerkosten zijn het verschil tussen de norminvestering, die 
berekend moet worden aan de hand van de KWIN (Kwantitatieve Informatie voor de Veehouderij) en de duurzame 
investering. De extra kosten moeten gemaakt worden voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van 
toepassing, voor verbetering van het milieu of diergezondheid. De subsidie bedraagt maximaal € 250.000. 
Aanvragen moeten ingediend worden bij Dienst Regelingen en worden gerangschikt op basis van een punten-
systeem. Bij overschrijding van het beschikbare budget komen hoger gerangschikte aanvragen het eerst in 
aanmerking voor uitbetaling. 
 
 

Derogatie vervalt niet bij overschrijden gebruiksnormen 

 
Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de vraag of derogatie komt te vervallen bij een overschrijding van één 
van de gebruiksnormen. Volgens Dienst Regelingen was dit wel het geval, terwijl sommige rechters daar anders 
over dachten. 
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in deze, heeft onlangs geoordeeld dat 
in de wettelijke voorschriften niet duidelijk is bepaald dat derogatie bij een overschrijding van de gebruiksnormen 
komt te vervallen. 
 
Gevolg van de uitspraak van het CBb is dat in lopende derogatiezaken over voorgaande jaren de mestboete 
aanmerkelijk lager zal uitvallen. Voor gevallen waarbij de mestboete inmiddels onherroepelijk is, biedt de uitspraak 
van het CBb geen soelaas meer. 
 
Let op: Vooruitlopend op het oordeel van de rechter heeft de staatssecretaris van Economische Zaken begin dit 

jaar de mestwetgeving zodanig aangepast, dat vanaf het jaar 2013 derogatie wel vervalt bij een 
overschrijding van de gebruiksnormen. 

 

 
 
 
Belangrijke data 
 
15 juli t/m 14 oktober 2013 
Openstelling subsidieregeling afdekken buitenuitlopen pluimvee 
 
15 augustus t/m 16 september 2013 
Openstelling subsidieregeling milieuvriendelijke maatregelen 
 
15 augustus t/m 30 september 2013 
Openstelling subsidieregeling duurzame stallen en houderijsystemen rond Natura 2000-gebieden 
 
1 oktober t/m 13 december 2013 
Openstelling subsidieregeling jonge landbouwers 
 
 
 
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. 

 
 


