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Ammoniak kopen nu het nog kan
1
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Onlangs is het wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
goedgekeurd. De grote vraag hierbij is: komt er voldoende ontwikkelingsruimte
beschikbaar voor uw groeiplannen? Kunt u wachten op de PAS of kunt u nu
beter ammoniakrechten kopen?
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PAS en ontwikkelingsruimte
De PAS moet ervoor zorgen, dat bedrijven rondom Natura 2000-gebieden weer
kunnen groeien. Doordat de stikstofdepositie de komende jaren zal dalen (o.a.
door stoppers en emissieverlagende maatregelen), ontstaat er ruimte. Deze
ruimte moet wel verdeeld worden tussen industrie, verkeer en landbouw.
Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel ontwikkelingsruimte per gebied
voor de landbouw beschikbaar komt.
Het is niet zeker of er straks voldoende ontwikkelingsruimte voor u
beschikbaar komt bij het Natura 2000-gebied bij u in de buurt.

Meer informatie en/of advies
Via AgroActualiteiten houden
wij u op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen
die
mogelijk
belangrijk kunnen zijn voor uw
bedrijfsvoering.
Mocht deze informatie aanleiding
geven om tot actie over te gaan?
Overweeg dan altijd of extra
advies gewenst of misschien
zelfs noodzakelijk is.
Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief treft u onze
contactgegevens aan.
Tot uw dienst.
De redactie

Extern salderen
Op dit moment kunt u een Nb-vergunning krijgen met behulp van ‘externe
saldering’. Met externe saldering gebruikt u de depositieruimte van uw ‘buurman’,
die (gedeeltelijk) met het bedrijf stopt. Uitruil van ‘depositie’ via een provinciale
depositiebank valt ook onder externe saldering. Na invoering van de PAS komt
externe saldering in principe te vervallen. U moet bij uitbreiding dan gebruik
maken van de ontwikkelingsruimte binnen de PAS. Als er dan bij u in de buurt
geen ruimte is, dan heeft u pech!
Wachten op de PAS of nog snel ammoniak aankopen?
Heeft u vanwege een bedrijfsuitbreiding of -aanpassing een Nb-vergunning
nodig? U kunt wachten op de ontwikkelingsruimte die mogelijk vanuit de PAS
beschikbaar komt. Met alle onzekerheden van dien. Wellicht is daarom voor uw
situatie veiliger om nu ammoniak aan te kopen.
Wacht hier niet mee! U moet een volledige vergunningsaanvraag hebben
ingediend, voordat de PAS in werking treedt. Dit kan 1 januari 2015 zijn, maar
eventueel ook eerder (wat overigens niet de verwachting is).
Heeft u een Nb-vergunning nodig? Nu ammoniakrechten aankopen geeft
wellicht meer zekerheid dan straks de PAS.
Raadpleeg voor een goede keuze een (ROM-) specialist.
Wacht niet te lang, want anders heeft u geen keuze meer!
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Pachtnormen voor gebouwen
De pachtprijzen voor agrarische
bedrijfsgebouwen zijn dit jaar t.o.v.
2013 met 1,2% gestegen.
De pachtnormen voor agrarische
bedrijfswoningen stijgt met 2,5%
voor contracten vanaf 1 september
2007 en met 4% voor oudere
contracten.
Afdekking mestsilo’s
Heeft u een mestsilo die gebouwd is
voor 1 juni 1987? Dan gold hiervoor
tot op heden geen afdekplicht.
Dit gaat nu veranderen. Ook deze
mestbassins moeten uiterlijk op 1
januari 2018 van een afdekking zijn
voorzien.
Grond uit gebruik geven
Als u tussen 15 mei en 1 november
grond in gebruik neemt, moet u dit
binnen 30 dagen bij RVO melden.
Wanneer u in deze periode grond
aan een niet-landbouwer uit gebruik
geeft, dan bent u als oude gebruiker
verplicht dit te melden.
Grasland en derogatie
Wanneer u derogatie toepast, moet
80% van uw landbouwgrond, die u
op 15 mei in gebruik had van 15 mei
t/m 15 september, onafgebroken
grasland zijn. Maakt u gebruik van
de overgangregeling, dan mag dit
percentage grasland niet beneden
de 70% uitkomen.
Let hierop, indien u eventueel grond
uit gebruik geeft.
Bemestingsplan derogatie
In 2014 moet u uw bemestingsplan
uiterlijk 13 juni gereed hebben.
Vervolgens moet u iedere wijziging
binnen 7 dagen hierin opnemen.
Heeft RVO uw KvK nummer al?
Vanaf volgend jaar gaat RVO over
op eHerkenning. Zie ook elders in
deze editie. Hiervoor moet RVO
over uw KvK nummer beschikken.
Soms betekent het doorgeven van
uw KvK nummer aan RVO een
bedrijfsoverdracht
met
alle
aandachtspunten van dien. Komt u
er niet uit? Vraag dan van te voren
advies.
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Controleer uw pachtnota
Elk jaar worden de pachtnormen (voor reguliere pacht en geliberaliseerde
pacht langer dan 6 jaar) opnieuw vastgesteld. Zie tabel 1.
Door de grote schommelingen in bedrijfsresultaten laten ook de pachtnormen
grote schommelingen zien. Dit ‘jojo-effect’ is een beeld dat we waarschijnlijk
nog wel lang zullen houden. Het betekent ook, dat er sneller fouten gemaakt
worden in de pachtnota’s.
Tabel 1: Pachtnormen per 1 juli 2014
Pachtprijsgebied
Regionorm
(contracten vanaf 1
september 2007)
Euro/ha
2014
2013

Veranderpercentage
(oudere contracten)
%
2014

2013

Bouwhoek en Hogeland

604

633

-5

-11

Veenkoloniën en
Oldambt
Noordelijk weidegebied

575

522

10

+9

652

693

-6

+15

Oostelijk
veehouderijgebied
Centraal
veehouderijgebied
IJsselmeerpolders

527

573

-8

+5

497

527

-6

-15

941

786

20

-28

Westelijk Holland

542

462

17

-10

Waterland en
Droogmakerijen
Hollands/Utrechts
weidegebied
Rivierengebied

315

373

-16

-4

708

722

-2

+24

760

823

-8

+11

Zuidwestelijk
akkerbouwgebied
Zuidwest Brabant

638

522

22

-30

607

583

4

-6

Zuidelijk
veehouderijgebied
Zuid Limburg

645

671

-4

+6

854

751

14

+5

Ingangsdatum 1 juli
De nieuwe pachtprijzen gaan in per 1 juli. Dit betekent, dat de nieuwe
pachtprijs geldt vanaf het eerst volgende pachtjaar dat na 1 juli 2014 in gaat.
Voorbeeld
Stel, uw pachtcontract loopt van 1 november tot 31 oktober en u betaalt
halfjaarlijks achteraf. Uw nieuwe pachtjaar gaat dan in op 1 november 2014.
De pachtnota van 1 november 2014 betreft dan het nu lopende pachtjaar en
dus nog de oude pachtprijs. Pas op de nota van 1 mei 2015 wordt de nieuwe
pachtprijs in rekening gebracht.
Afstand van pachtverhoging
Wat als een verpachter de pachtprijs niet heeft verhoogd? De verpachter kan
hier later nog op terugkomen en alsnog de pachtverhoging doorberekenen.
Alleen wanneer hij schriftelijk afstand heeft gedaan van de
pachtprijsverhoging, is dit niet het geval. Omgekeerd geldt ook. Wanneer een
verlaging van uw pachtprijs niet is doorgevoerd, dan kunt u in een later
stadium de teveel betaalde pacht nog terugvorderen.
Controleer uw pachtnota’s. Let hierbij goed op de betalingscondities.
Maakt u een liquiditeitsbegroting, houd dan rekening met de
pachtprijsveranderingen.
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Derogatie? Let op de details
Vanaf dit jaar gelden voor de derogatie een aantal aanscherpingen, zoals het
verbod op kunstmestfosfaat en de 80% graslandverplichting. Door de late
bekendmaking van de nieuwe regels gelden voor 2014 overgangsmaatregelen voor bedrijven die al verplichtingen waren aangegaan.
Bewijslast
Wanneer u van de overgangsregelingen gebruik wilt maken, heeft u dat bij de
aanmelding voor derogatie (uiterlijk op 13 juni) moeten aangeven.
Belangrijk is hierbij de bewijslast voor het feit dat u al verplichtingen was
aangegaan. Een factuur is een belangrijk bewijsmiddel. Heeft u de factuur
later ontvangen, dan is bijvoorbeeld ook een schriftelijke verklaring van de
loonwerker, dat u het maïszaad voor 21 maart heeft besteld, van belang.
Kunstmestnota
Wanneer u voor 1 mei fosfaatkunstmest heeft gekocht en deze voor 16 mei
heeft gebruikt, heeft u het bewijs niet met de ontheffingsaanvraag mee
hoeven zenden. Van belang is wel dat u dit bewijs (bijv. de factuur) in uw
eigen administratie bewaart. Bij controle moet u dit bewijs kunnen tonen.
Spuiwater en schuimaarde
Spuiwater waar fosfaat in zit, valt onder het fosfaatkunstmestverbod. Dit
speelt alleen wanneer uit de analyse blijkt, dat er daadwerkelijk fosfaat in zit.
Meestal is dit echter niet het geval. Schuimaarde mag wel worden gebruikt.
Zorg ervoor dat u uw gebruiksnormendossier goed op orde heeft.
Er is een intensievere controle op de naleving aangekondigd.
Hierdoor is de kans op controle veel groter geworden.

Derogatie niet voor alle grond
Mogelijk heeft u als derogatiebedrijf grond in gebruik, waarop u geen dierlijke
mest mag uitrijden en ook geen dieren mag weiden.
Deze grond telt niet mee voor uw derogatienorm van 230 of 250 kg N. Ook
tellen deze gronden niet mee voor de bepaling van het percentage grasland.
Alleen landbouwgrond
De beperking geldt alleen voor landbouwgrond. Denk hierbij aan bepaalde
gronden met een zwaar agrarisch natuurbeheerpakket (SNL-a, PSAN) en
enkele soorten akkerranden.
Niet meetellen voor 80%-graslandeis
De uitgesloten grond telt ook niet mee voor de 80%-graslandeis. Voor de
berekening van het percentage grasland moet de oppervlakte geheel buiten
beschouwing worden gelaten.
Wel voor 170 kg N en fosfaat
RVO heeft aangegeven dat, ondanks dat op deze gronden geen mest mag
worden aangevoerd, deze grond wel meetelt voor de ‘standaard’
stikstofgebruiksnorm 170 kg N per ha. Ook blijft deze grond gewoon
meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm.
Regels rond natuurterreinen wijzigen niet
Natuurterreinen telden al niet mee voor de gebruiksnormen en voor derogatie.
Dit verandert niet. Datzelfde geldt voor andere gronden die niet als
landbouwgrond worden beschouwd.
Heeft u landbouwgrond waar geen mest of dieren op mogen?
Neem deze grond alleen mee voor 170 kg N in uw
gebruiksnormenberekening en uw bemestingsplan.
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Vrijstelling stromest
Er komt een vrijstelling voor
verplichte mestverwerking voor
bedrijven met stromest. Deze
vrijstelling gaat alleen gelden
wanneer minimaal 90% van de
dieren op stro zijn gehuisvest.
RVO heeft bekend gemaakt, dat
deze vrijstelling pas vanaf 2015
wordt ingevoerd.
Fosfaatverrekening en mestverwerking
Als u in een bepaald jaar uw
fosfaatgebruiksnorm
overschrijdt,
dan bestaat onder voorwaarden de
mogelijkheid om een deel van uw
gebruikte fosfaat naar volgend jaar
te verschuiven.
Deze ‘fosfaatverrekening’ is niet
toegestaan om te weinig verwerkte
fosfaat te compenseren.
Dus wanneer u dit jaar aan te
weinig mest laat verwerken, dan
biedt de fosfaatverrekening hiervoor
geen oplossing.
Extra stikstof bij extreme regen
Er komt een ontheffing voor het
gebruik van extra stikstof om de
gevolgen van extreme neerslag te
beperken. Hieraan worden wel
strenge voorwaarden verbonden.
Deze regeling moet nog worden
gepubliceerd. Het is de vraag of
deze regeling ook voor dit jaar nog
gaat gelden, Gezien de regionaal
grote neerslaghoeveelheden van de
afgelopen periode zou dit wel
wenselijk zijn.
Extra N-ruimte granen vanaf 2015
De extra stikstofruimte voor granen
op kleigrond wordt waarschijnlijk
pas vanaf 2015 ingevoerd.
U kunt deze ruimte straks alleen
gebruiken wanneer u kunt aantonen
dat uw gemiddelde productie boven
een bepaald referentieniveau ligt.
AGENDA
Subsidies:
Vanaf 14 juli
- Energie efficiëntie glastuinbouw
Nog verwacht
- Jonge landbouwers
- Voorlichting PAS
- Integraal duurzame stallen
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GLB 2015: knopen nu doorgehakt
Na maanden intensief overleg komt het nu aan op de praktische vertaling van
het nieuwe GLB in concrete eisen wat straks wel en niet mag.
EFA
Inmiddels heeft de staatsecretaris in een brief aangegeven hoe de EFA op
bedrijfsniveau ingevuld kan worden. U kunt de EFA in vullen met
akkerranden, een aantal stikstofbindende gewassen en vanggewassen na
vlas of hennep. Landschapselementen tellen, in tegenstelling tot eerdere
berichtgeving, in de meeste gevallen niet mee.
‘Equivalent pakket’
Ook is het mogelijk de EFA in te vullen middels een zogenaamd ‘equivalent
pakket’ met een looptijd van 5 tot 7 jaar. Als basis gelden hiervoor beheerde
akkerranden. Binnen deze pakketten mogen ook sloten worden meegeteld en
telt de oppervlakte van de akkerrand mee voor 150%. Dit lijkt interessant,
echter de exacte voorwaarden hiervoor moeten nog worden ingevuld.
Ondersteuning enkele sectoren
Enkele sectoren die in het nieuwe systeem fors op achteruitgaan, krijgen
extra geld. Het gaat hierbij om de kalfsvlees-, de vleesvee- en de
zetmeelsector. Dit extra geld wordt echter niet als directe inkomenssteun
uitgekeerd, maar in allerlei stimuleringsmaatregelen. Niet iedereen zal hier
dus baat bij hebben.
De brief roept nog veel vragen op. De komende tijd zullen zeker meer
details bekend worden.
Volg de berichtgeving en vraag tijdig om advies!

Heeft u al eHerkenning?
eHerkenning is de Digi-D voor bedrijven. Een door de overheid erkend
systeem, waarmee u zich online kunt identificeren. Er zijn verschillende
beveiligingsniveaus mogelijk. eHerkenning kunt u aanvragen bij een erkende
aanbieder. U moet hiervoor wel een KvK nummer hebben.
RVO over op eHerkenning
Vanaf 1 juli gaat RVO over op eHerkenning. Dat betekent, dat vanaf dat
moment u ook met eHerkenning bij RVO kunt inloggen. Naar verwachting zal
ieder bedrijf vanaf 2015 met eHerkenning moeten inloggen en zullen de
bestaande inlogcodes vervallen.
Hobbybedrijven (zonder een KvK nummer) hoeven niet op eHerkenning over
te gaan, maar kunnen met hun Digi-D inloggen. Dit kan nu ook al.
Vertrouwelijk
Het komt voor dat een ondernemer zijn inloggegevens van RVO aan zijn
adviseur geeft om zaken af te handelen. Doe dit niet met uw eHerkenning.
Deze is namelijk niet alleen te gebruiken voor het inloggen bij RVO, maar ook
bij andere overheidsdiensten en bedrijven. U kunt uw adviseur wel machtigen.
Meer informatie
Op de site van RVO, www.rvo.nl, staat meer informatie over de eHerkenning
Zoek daarbij bijvoorbeeld op ‘inloggen eHerkenning’.
Zorg ervoor dat u voor het einde van het jaar over eHerkenning
beschikt. Ga hier vertrouwelijk mee om.
CEB Overijssel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg
van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten.
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat.
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Over ons
AgroActualiteiten is een uitgave van
CEB Overijssel B.V.
Wij zijn een actief administratie- en
advieskantoor in de agrarische
sector en het MKB.
Korte lijnen, open communicatie en
deskundige mensen vormen de
basis voor een goed contact met
onze cliënten. Het is voor ons een
uitdaging om voor u de administratie
te verzorgen en u met passend
advies te ondersteunen.
CEB Overijssel:

Uw specialist in de
Agrarische sector!

Ons kantoor
CEB Overijssel B.V.
Oerdijk 111-f
7434 RA LETTELE
Tel. 0570 – 55 00 88
info@ceb-overijssel.nl
www.ceb-overijssel.nl

Onze adivseurs
Roelof Hepping
Henk-Jan van Hartskamp
Evelien Dijkgraaf
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<Zet hier uw informatie>

