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Kabinet wil stelsel van mestverwerking voortzetten 

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven het door het 
vorige kabinet aangekondigde beleid te willen voortzetten. 
 
Mestverwerkingsplicht 
De staatssecretaris ziet de mestverwerkingsplicht als een noodzakelijke maatregel om het stelsel van 
gebruiksnormen te ontlasten. Zij stelt daarom aan de Tweede Kamer voor deze plicht zo spoedig mogelijk in te 
voeren. Er komt geen vrijstelling voor mestverwerkingsovereenkomsten bij afzet in de regio. Wel wordt voorgesteld 
bedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 100 kg vrij te stellen. Tevens wil de staatssecretaris gebruik 
maken van de mogelijkheid om de plicht tot mestverwerking over te dragen aan een andere veehouder. 
 
Mestplaatsingsovereenkomsten 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel bestond voor ondernemers met een mestoverschot tevens de plicht om het restant 
van het mestoverschot via mestplaatsingsovereenkomsten te verantwoorden. Na bespreking in de Tweede Kamer 
had het vorige kabinet al besloten deze verplichting niet van kracht te laten worden, omdat mestplaatsingsovereen-
komsten onvoldoende waarde zouden hebben als sturingselement zolang de varkens- en pluimveerechten en 
melkquotering nog van kracht zijn. Deze lijn wil de huidige staatssecretaris voortzetten. 
 
Dierrechten voor rundvee 
Mocht mestverwerking niet van de grond komen, dan is sturing door middel van dierrechten vanaf 2015 noodzakelijk. 
Daarom is de datum waarop het stelsel van varkens- en pluimveerechten reeds uit de Meststoffenwet geschrapt en 
vervangen door op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Nog dit jaar wil de staatssecretaris een wetsvoorstel 
voorbereiden waarmee de werking van het stelsel van dierrechten naar rund-/melkvee kan worden uitgebreid. 
 
Realisatie voldoende mestverwerkingscapaciteit 
Het bedrijfsleven moet volgens de staatssecretaris binnen enkele maanden komen met concrete plannen voor de 
realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit. Als de sector deze verantwoordelijkheid niet kan waarmaken, 
 is ingrijpen van de overheid in de omvang van de veehouderij volgens haar onvermijdelijk. 
 
Aanvullende instrumenten vanaf 2015 
Vanaf 2015 ziet de staatssecretaris drie oplossingsrichtingen: 
1. Alleen mestverwerkingsplicht. 
2. Mestverwerkingsplicht in combinatie met mestplaatsingsovereenkomsten. 
3. Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten voor varkens, pluimvee en rundvee. 
 
Het is de bedoeling om uiterlijk eind 2013 de keus te maken voor eventueel aanvullende instrumenten voor de 
periode vanaf 2015, gehoord de Tweede Kamer en gelet op de concrete plannen van het bedrijfsleven voor realisatie 
van mestverwerkingscapaciteit. 
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Boete voor de fout van een ander 
 
Een akkerbouwer kreeg in 2009 een randvoorwaardenkorting van 20% opgelegd, omdat op een gepacht perceel 
medio februari 2009 dierlijke meststoffen op niet-emissiearme wijze waren aangewend. Hij pachtte het betreffende 
perceel echter pas vanaf 1 maart 2009. De overtreding was nog gepleegd door de vorige gebruiker, de eigenaar van 
het perceel. Volgens Dienst Regelingen moest de overtreding toegerekend worden aan de ondernemer die de grond 
op de peildatum voor de bedrijfstoeslag (15 mei) in gebruik had. De akkerbouwer was het hiermee niet eens en stelde 
beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). 
 
Het was het CBB niet duidelijk hoe de EG-regels in dergelijke gevallen uitgelegd moesten worden. Zij verzocht 
daarom om duidelijkheid bij het Europese Hof van Justitie. Het hof heeft eind vorig jaar geoordeeld dat niet-
nalevingen van de randvoorwaarden door de persoon aan of door wie de landbouwgrond is overgedragen, volledig 
moeten worden toegerekend aan de landbouwer die de steunaanvraag heeft ingediend. 
 
Vanaf 2010 zijn de regels enigszins aangepast door Dienst Regelingen: de korting wordt wel toegerekend aan de 
overtreder, als deze GLB-subsidies of bedrijfstoeslag heeft aangevraagd. Als de overtreder geen steunaanvrager is, 
blijft de gebruiker van de grond op 15 mei wel verantwoordelijk. Wij gaan er op dit moment van uit dat de EG akkoord 
gaat met de wijziging van deze regels. 
 
Tip: Neemt u in de loop van het jaar een perceel grond in gebruik van een ander of draagt u het gebruik over? 

Bepaal dan in de overeenkomst dat de gevolgen van een eventuele overtreding van de randvoorwaarden in 
           de periode voor de ingebruikname geheel voor rekening komen van de vorige of opvolgende gebruiker. 
 

Nertsenhouderij verboden vanaf 2024 

 
Op 14 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij gepubliceerd in de Staatscourant en op 15 januari 2013 de 
bijbehorende Regeling uitvoering Wet verbod pelsdierhouderij. Op grond van die wet is het houden, doden of doen 
doden van een pelsdier verboden. Omdat in Nederland alleen nog nertsen als pelsdier worden gehouden, heeft de 
wet alleen gevolgen voor nertsenhouders. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, mogen zij tot 1 januari 2024 
nertsen blijven houden (de overgangstermijn). 
 
Aanmelden voor overgangstermijn 
Diegenen die op 15 januari 2013 nertsen als pelsdier houden, kunnen melden dat zij gebruik willen maken van de 
overgangstermijn. De melding moet plaatsvinden in de periode 15 januari tot en met 11 februari 2013 en elektronisch 
of schriftelijk worden ingediend bij Dienst Regelingen door middel van een door Dienst Regelingen verstrekt formulier. 
De volgende gegevens moeten worden gemeld:  

• het aantal nertsen dat volgens de omgevingsvergunning mag worden gehouden; 

• het aantal huisvestingsplaatsen; 

• het aantal gehouden nertsen op het tijdstip van de melding; 

• de locatie waar de huisvestingsplaatsen zich bevinden. 
 
Geen nertsen, wel vergunning en huisvestingsplaatsen 
Een ondernemer die op 15 januari 2013 geen nertsen hield, kan ook in aanmerking komen voor de overgangstermijn 
tot 1 januari 2024. Voorwaarde is dat hij op 15 januari 2013 beschikt over een omgevingsvergunning en huisvestings-
plaatsen en zich binnen de hiervoor genoemde periode heeft aangemeld. 
 
Bijzondere omstandigheden 
Er kan tevens gebruik gemaakt worden van de overgangstermijn als iemand gedurende die periode een 
nertsenhouderij heeft verkregen in verband met een bijzondere omstandigheid van de overdrager. Onder een 
bijzondere omstandigheid wordt verstaan de omstandigheid dat de nertsenhouder groot financieel nadeel leidt 
doordat: 

• hij door plotselinge arbeidsongeschiktheid niet langer in staat is het houden van nertsen voort te zetten; 

• de nertsenhouderij deel uitmaakt van een te verdelen gemeenschap en de nertsenhouderij als 
vermogensbestanddeel te gelde moet worden gemaakt om de gemeenschap te kunnen verdelen; 

• hij wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar de nertsenhouderij niet wil of kan voortzetten. 
 
Andere voorwaarden overgangstermijn 
Gedurende de overgangstermijn mogen er niet meer nertsen worden gehouden dan het aantal nertsen waarvoor op 
15 januari 2013 een omgevingsvergunning was verleend. Ook mogen er niet meer nertsen worden gehouden dan het 
aantal huisvestingsplaatsen dat op 15 januari 2013 aanwezig was. Gedurende de overgangstermijn zal de 
nertsenhouder zich moeten houden aan de huisvestingseisen volgens de geldende PVE-verordening. 
Nertsenhouders waarbij nog niet alle huisvesting voldoet aan de eisen, hebben tot 1 januari 2014 de tijd om die aan 
te passen. Ten tijde van de melding moeten de al dan niet aangepaste huisvestingsplaatsen daadwerkelijk en fysiek 
aanwezig zijn. 
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Subsidie samenwerking bij innovatieprojecten 
 
Landbouw- of agro-MKB-ondernemingen die als samenwerkingsverband een innovatieproject willen uitvoeren, 
kunnen hiervoor subsidie krijgen via de regeling Samenwerking bij innovatieprojecten. Deze regeling is opengesteld 
van 1 tot en met 28 februari 2013. Het Ministerie van Economische Zaken stelt € 6 miljoen beschikbaar. Hiervan is  
€ 4 miljoen voor samenwerkingsverbanden waarvan minstens de helft van de deelnemers in de Veenkoloniën 
gevestigd is. 
 
Waarvoor subsidie? 
Bij een innovatieproject staat het creëren van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, technieken, systemen, 
processen, diensten of organisatievormen centraal. Er kan subsidie verkregen worden voor een innovatieproject dat 
de samenwerking binnen en/of buiten de bedrijfskolom vergroot en dat voor de hele sector van belang kan zijn of 
zelfs daarbuiten. Een project moet aansluiten bij één of meer van de volgende thema’s: 

• Klimaatverandering 

• Waterbeheer 

• Hernieuwbare energie 

• Biodiversiteit 
 
Voorwaarden 

• Een samenwerkingsverband van landbouwbedrijven onderling of van één of meerdere landbouw- 
       ondernemingen met één of meerdere agro MKB-ondernemingen voert het project uit. 

• De kosten die onder de subsidie vallen bedragen minimaal € 10.000. 

• De activiteiten worden pas gestart na toewijzing van de subsidie. 

• Het project wordt binnen zes maanden na de subsidietoezegging gestart. 

• De uitvoering van het project duurt maximaal drie jaar. 

• De kennis en informatie die met het project is opgedaan wordt na afloop openbaar gemaakt. 
 
Hoogte subsidie 
Er wordt maximaal 35% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 500.000. 
De subsidie voor kosten van aanschaf van machines en apparatuur en voor investeringen in onroerende zaken is 
samen hoogstens € 400.000. 
 
Aanvragen 
Aanvragen moeten via Mijn dossier ingediend worden. Verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn een projectplan, 
een begroting, de financiering, offertes en een machtiging van de medeaanvragers. 
 
Rangschikking 
Bij overschrijding van het budget worden de aanvragen door een onafhankelijke beoordelingscommissie gerangschikt 
op basis van een aantal criteria. De aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking. 
 

Overschrijden gebruiksnormen leidt tot intrekking derogatie 
 
Op dit moment lopen er een aantal rechtsprocedures over de vraag of derogatie nog toegepast mag worden bij 
overschrijding van de gebruiksnormen. 
 
De EG heeft Nederland onder voorwaarden toestemming verleend om derogatie te mogen toepassen. Een 
voorwaarde is dat de landbouwer die derogatie toepast, de gebruiksnormen niet mag overschrijden. Deze voorwaarde 
stond echter niet of niet duidelijk in de Nederlandse wetgeving. 
 
Desondanks stelt Dienst Regelingen consequent dat derogatie niet toegepast mag worden bij een overschrijding van 
de gebruiksnormen. Dit leidt in veel gevallen tot een forse mestboete. In enkele gevallen heeft de rechter geoordeeld 
dat de werkwijze van Dienst Regelingen correct is. In andere gevallen hebben rechters geoordeeld dat de genoemde 
voorwaarde niet duidelijk in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd, zodat intrekking van derogatie niet terecht is. 
De staatssecretaris heeft in deze zaken hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 
Naar verwachting komt het college binnen enkele maanden met een uitspraak. 
 
De onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris onlangs de mestwetgeving heeft aangepast. Met ingang 
van 1 januari 2013 komt derogatie automatisch te vervallen op het moment dat één van de gebruiksnormen (dierlijke 
mest, stikstof of fosfaat) is overschreden. 
 
 
 
 
 
 



 

 
VMB-advies  

Maren-Kessel 

                             Tel.0412-610767 - 4 - 

Afdekplicht oude mestsilo’s 

 
Er gold geen verplichting tot het afdekken van mestsilo’s welke gebouwd waren voor 1 juni 1987. Per 1 januari 2013 
zijn agrarische activiteiten echter ondergebracht in het Activiteitenbesluit. In dit besluit is geen vrijstelling meer voor 
de afdekplicht opgenomen. Alle mestsilo’s dienen in principe afgedekt te zijn. Er is wel een overgangsperiode voor 
oude mestsilo’s opgenomen. Deze moeten voor 1 januari 2014 alsnog afgedekt worden. Een uitzondering geldt voor 
silo’s waarvan de referentieperiode (de resterende periode dat de silo nog is goedgekeurd) korter is dan vijf jaar. 
Deze silo’s moeten waarschijnlijk alsnog afgedekt worden als na herkeuring de referentieperiode wordt verlengd. 
 

Lagere aardgasprijs voor glastuinbouw 

 
De Europese Commissie heeft ermee ingestemd dat tuinders ook voor de jaren 2013 en 2014 een verlaagd 
energiebelastingtarief op aardgas krijgen. De Nederlandse regering had gevraagd om het huidige systeem van 
verlaagde energiebelasting op aardgas ook voor de jaren 2013 en 2014 te mogen handhaven. In ruil voor dit 
verlaagde tarief is de sector gebonden aan een jaarlijks plafond voor uitstoot van CO2. Als de glastuinbouwsector 
meer CO2 uitstoot, krijgen alle glastuinbouwbedrijven een heffing opgelegd. 
 
De kosten voor de verlaagde energieheffing voor de schatkist bedragen over de jaar 2 jaar in totaal € 184 miljoen.  
De glastuinbouwsector zit al een paar jaar in zwaar weer, als gevolg van de financieel-economische crisis en de 
EHEC-crisis. 
 

Toeslag uitrijden ruige stalmest 
 
Er kan een toeslag verkregen worden voor het uitrijden van ruige stalmest op grasland waarop een beheerpakket 
weidevogelgrasland rust. Jaarlijks moet minimaal tien en maximaal twintig ton ruige stalmest per hectare uitgereden 
worden om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Het uitrijden is toegestaan in de periode van 1 februari tot  
1 september met uitzondering van de verschillende rustperiodes. Per jaar mag één keer ruige mest uitgereden 
worden per beheereenheid. 
 
Het uitrijden van ruige stalmest moet binnen twee weken na het uitrijden bij Dienst Regelingen gemeld worden.  
Als dit op tijd gedaan wordt en voldaan is aan de voorwaarden, wordt de toeslag tegelijk met de beheervergoeding 
uitbetaald. Het aanvraagformulier èn de topografische kaart kunnen bij het DR-Loket aangevraagd worden. 
 

Verdeling investeringsaftrek bij maatschappen 
 
Een landbouwer voerde in maatschap met zijn vader een rundveebedrijf, waarbij ieder 50% van de winst kreeg. 
In de aangifte voor de inkomstenbelasting werd de investeringsaftrek echter volledig toebedeeld aan de landbouwer. 
De belastinginspecteur ging daarmee niet akkoord. 
 
De rechtbank oordeelde dat goed koopmansgebruik met zich meebrengt dat investeringsaftrek met betrekking tot 
gemeenschappelijke investeringen in beginsel moet worden toegerekend naar rato van de winstgerechtigheid.  
Van deze hoofdregel mag worden afgeweken, mits er sprake blijft van een redelijke verdeling. 
Noch de kapitaalsverhouding, noch de aandelen in stille reserves, noch de winstgerechtigheid rechtvaardigde een 
verdeling van 100%-0%. De gemachtigde van de landbouwer verklaarde dat de verdeling ingegeven was door fiscale 
motieven. Dit maakte de zaak niet sterker. Dat er sprake was van een aanloop naar een bedrijfsovername – zoals 
gesteld namens de landbouwer – leidde niet tot een ander oordeel, omdat dit niet door concrete feiten en 
omstandigheden werd onderbouwd. 
 
De rechtbank was het daarom eens met de belastinginspecteur dat de investeringsaftrek moest worden verdeeld  
naar winstverdeling. Het beroep van de landbouwer werd ongegrond verklaard. 
 

Subsidie SDE+ in april open 
 
Om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te halen, wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 
(SDE+) in 2013 opnieuw opengesteld. Het Ministerie van Economische Zaken stelt daar een budget van 3 miljard 
euro voor beschikbaar. De SDE+ gaat open op 4 april 2013.  
 
De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame 
energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit) 
instellingen die duurzame energie willen produceren. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze 
energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De totale 
hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 
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De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd: 

• één integraal budgetplafond; 

• een maximum basisbedrag van € 0,15/kWh voor duurzame elektriciteit, € 1,035/Nm
3 
voor groen gas en                 

€ 41,70/GJ voor duurzame warmte; 

• een gefaseerde openstelling, waarbij het bedrag in elke volgende fase hoger wordt; 

• de vrije categorie. 
 
Het is de bedoeling om de SDE+-regeling met ingang van 1 januari 2013 te financieren via een heffing op het  
verbruik van aardgas en elektriciteit bij alle verbruikers.  
 
Resultaten 2012 
De belangstelling voor de SDE+ was groot in 2012. In dat jaar bedroeg het beschikbare budget € 1,7 miljard, terwijl 
er voor ruim € 4 miljard aanvragen werden ingediend. Uiteindelijk kon 99% van de aanvragen, die in de eerste fase 
waren ingediend en aan de eisen voldeden, worden gehonoreerd. Aanvragen in latere fasen konden daarom niet 
meer gehonoreerd worden. De belangstelling SDE+ 2012 kwam van een breed scala aan projecten zoals zon-PV, 
vergisting en geothermie. 
 

Melding of omgevingsvergunning milieu 
 
Per 1 januari 2013 vallen agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit. Dit heeft gevolgen voor het doorgeven 
van wijzigingen in het bedrijf aan de gemeente, bijvoorbeeld bij aanpassingen in het kader van het Actieplan 
Ammoniak Veehouderij. 
 
Vanaf 1 januari 2013 is in veel gevallen geen ‘“omgevingsvergunning milieu’” meer nodig. Bij een aanpassing van  
het bedrijf kan dan met een melding worden volstaan. Meestal moet daarbij wel een milieutoets ingediend worden. 
 
Of met een melding kan worden volstaan, is afhankelijk van het aantal dieren dat maximaal op de locatie kan worden 
gehouden (zie onderstaande tabel). 
 
Tabel:  Maximaal aantal dieren waarvoor een melding van toepassing kan zijn. 
 
 Diercategorie Max. aantal 
 
 Melkrundvee 200 
 Vrouwelijk jongvee 340 
 Vleesrundvee 1.200 
 Schapen  2.000 
 Geiten 2.000 
 Gespeende biggen 3.750 
 Zeugen 750 
 Vleesvarkens 2.000 
 Pluimvee 40.000 
 Pelsdieren 1 
 Konijnen 50 
 Paarden en pony’s 100 
 Struisvogels 50 
 
Bij minder dieren dan de genoemde aantallen in de tabel kan meestal met een melding worden volstaan. In de 
meeste gevallen moet de melding wel vergezeld gaan van een milieutoets, een zogenaamde ‘“omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets’” (OBM). Er bestaat een OBM voor fijn stof en een OBM voor milieueffectrapportage. Een OBM is 
verplicht voor bedrijven met meer dan 50 stuks vleesvee, schapen, geiten, paarden of varkens, of meer dan 2.500 
stuks pluimvee. Een OBM is niet nodig voor bedrijven met alleen melkvee of jongvee. Doel van de OBM is dat het 
bevoegd gezag vooraf instemt met het starten van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. Het bevoegd 
gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden. 
 
Bij een melding moet aan alle regels worden voldaan, zoals voor geur en ammoniak. Daarvoor zullen ook 
berekeningen gemaakt moeten worden. Het voordeel van een melding met OBM is een snellere en eenvoudiger 
procedure. 
 
De aanvrager is zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels. De gemeente geeft geen vergunning 
af voor de activiteiten. Wel zal zij controleren of het bedrijf zich houdt aan de voorwaarden. Als dit niet het geval is, 
kan de gemeente tot handhaving overgaan. 
 
Tip: Op de website http://aim.vrom.nl is door het invullen van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) na te 
          gaan of een OBM dan wel een omgevingsvergunning milieu nodig is. 
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Wel recht op teruggave omzetbelasting bij aanbouw stal 
 
Een landbouwer exploiteerde een melkveebedrijf en paste daarop voor de omzetbelasting de landbouwregeling toe. 
In 2006 vroeg hij een bouwvergunning aan voor de vergroting van de rundveestal. Bij de bouwwerkzaamheden werd 
een wand van de bestaande stal afgebroken en een nieuw gedeelte aangebouwd. Pas na ingebruikname van de stal 
verzocht de landbouwer aan de Belastingdienst om de landbouwregeling niet langer van toepassing te laten zijn en in 
de normale regeling voor de omzetbelasting te worden betrokken. Hij diende vervolgens een zogeheten herzienings-
lijst in, waarbij hij verzocht om teruggave van omzetbelasting over de kosten van de aanbouw. De belastinginspecteur 
weigerde de teruggave, omdat de aanbouw niet had geleid tot de vervaardiging van een nieuw goed. 
 
In de beroepsprocedure oordeelde de rechtbank dat de landbouwer voldoende aannemelijk had gemaakt dat er 
sprake was van een nieuw vervaardigde stal. Hij had daarom wel recht op teruggave van de omzetbelasting. De oude 
en de nieuwe stal hadden eigen in- en uitgangen, een afzonderlijke mestafvoer, afzonderlijke voedermogelijkheden 
en een eigen aansluiting op water en elektriciteit. Verder was volgens de rechtbank van belang dat de oude en de 
nieuwe stal geen geheel open verbinding hadden, de stallen eenvoudig van elkaar gescheiden konden worden door 
het plaatsen van een tussenwand, de nieuwe stal grotendeels op een nieuwe fundering was geplaatst en dat het dak 
op de nieuwe stal grotendeels rustte op nieuwe spanten. 
 
Dat de verbinding tussen de oude en nieuwe stal grotendeels open was en er doorgangen tussen beide gedeelten 
waren gecreëerd, leidden niet tot een ander oordeel. Het beroep van de landbouwer werd daarom gegrond verklaard. 
 
Uit deze zaak blijkt eens te meer dat u bij toepassing van de herzieningsregeling niet zonder meer recht heeft op 
teruggave van omzetbelasting. Zo zal de verlenging van een bestaande stal in veel gevallen leiden tot de conclusie 
dat er geen sprake is van een nieuw vervaardigd goed, zodat er geen teruggave van omzetbelasting mogelijk is. 
 
Tip: Heeft u bouwplannen, zorg dan dat u tijdig verzoekt om toepassing van de normale regeling voor de 

omzetbelasting. Bij voorkeur voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden, maar in ieder geval voor de 
ingebruikname van het bedrijfsmiddel. 

 

Aanpassing gedoogbeleid stoppende varkens- en pluimveebedrijven 
 
Begin 2012 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de uitwerking van het beleid voor stoppende 
varkens- en pluimveebedrijven in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij bekendgemaakt. Stoppende 
bedrijven dienden volgens deze uitwerking vanaf 1 januari 2013 emissiereducerende maatregelen te treffen.  
Deze maatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van aangepast voer, het nemen van bepaalde stal- of 
managementmaatregelen of het houden van minder dieren. De stoppersregeling zal tot uiterlijk 2020 gelden. 
 
De staatssecretaris heeft nu aangekondigd om vanaf 1 januari 2013 een overgangstermijn van 3 maanden te 
hanteren. Dat houdt in dat bedrijven de maatregelen vanaf 1 januari 2013 moeten melden bij de gemeente en deze 
uiterlijk op 1 april 2013 moeten hebben gerealiseerd. Hierdoor kunnen de bedrijven hun maatregelen melden onder 
het gewijzigde Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2013 in werking treedt. Tevens krijgen de bedrijven hierdoor enige 
tijd om hun bedrijfsvoering aan de invoering van de stoppersmaatregelen aan te passen. 
 
Het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven zou worden uitgewerkt in een wettelijke regeling, maar de staats-
secretaris ziet hier nu voorlopig van af. Dit houdt in dat de verplichtingen voor stoppende bedrijven gebaseerd blijven 
op het gedoogbeleid van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Dit gedoogbeleid geldt ook voor kleine veehouderijen 
die per 1 januari 2013 aan het Besluit huisvesting moeten voldoen en daarom tot nu toe niet onder het actieplan 
vielen. Vastlegging van het gedoogbeleid in wetgeving bleek vooralsnog te ingewikkeld. Bovendien kan een 
gedoogbeleid, zo nodig, sneller worden bijgesteld en biedt het de gemeenten ruimte om in bijzondere situaties 
gemotiveerd af te wijken. Het is wel de bedoeling het gedoogbeleid op een later moment alsnog vast te leggen in 
regelgeving. 
 
Het bovenstaande laat onverlet dat alle varkensbedrijven per 1 januari 2013 wel moeten voldoen aan de 
dierenwelzijneisen, zoals die op grond van het Varkensbesluit gelden. 
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Maren-Kessel 

                             Tel.0412-610767 - 7 - 

Zorg voor een goede administratie bij mestscheiding 
 
Indien u mestscheiding op uw bedrijf toepast, is het noodzakelijk hiervan een goede administratie bij te houden en 
deze gedurende vijf jaar te bewaren. De volgende gegevens moeten vastgelegd worden: 

• Methode van bewerking of verwerking. 

• Datum bewerking of verwerking. 

• De hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke mest. 

• De hoeveelheid, aard en samenstelling van de stoffen die u samen met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt. 

• De hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking. Maak daar een zo goed 
mogelijke inschatting van. 

 
Werkingscoëfficiënt 
Bij het gebruik van meststoffen rekent de mestwetgeving met de werkzame stikstof voor de totale stikstofgebruiks-
norm (werkingscoëfficiënt). Voor kunstmest is deze 100%, voor dierlijke meststoffen is deze lager dan 100%. Indien u 
de eindproducten op uw eigen bedrijf gebruikt, moet u rekening houden met de juiste werkingscoëfficiënt. Deze zijn te 
vinden in de tabellenbrochure. Zo geldt voor de dunne fractie een werkingscoëfficiënt van 80%. 
Indien u de dunne fractie weer mengt met drijfmest (werkingscoëfficiënt van 45% tot 70, afhankelijk van een aantal 
criteria), moet u voor het gehele mengsel rekenen met een werkingscoëfficiënt van 80%. Een hogere werkings-
coëfficiënt heeft tot gevolg dat de ruimte voor stikstofkunstmest afneemt. 
 

 
 
Belangrijke data 
 
1 t/m 28 februari 2013 
Subsidie samenwerking bij innovatieprojecten 
 

1 t/m 28 maart 2013  
Subsidie praktijknetwerken 
 
11 februari 2013 
Laatste dag aanmelding overgangstermijn nertsenhouderij 
 

15 februari 2013 
Laatste dag indiening tijdelijke overdracht melkquotum (lease) 
 

31 maart 2013 
Laatste dag aanmelding overdracht toeslagrechten 
 

4 april 2013  
Openstelling subsidie SDE+ 
 
 
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. 
 
 

 
 
 


