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In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:  

 Terugblik maisdemo’s 

 Fosfaatrechten; herbeschikking vleesveehouders 

 Vrijstellingsregeling vleesveehouders 

 GLB: vergroening, onderdeel Ecologisch Aandachtsgebied 

 Subsidieregeling Kalverhouders 

 Subsidieregeling loonwerkers (DAW Provincie Gelderland) 

 

Terugblik maisdemo’s 

Afgelopen maand hebben we namens GeDo Veevoeders 2 maïsdemo’s georganiseerd met 

als thema “mais telen in veranderende omstandigheden”.  

Ondanks het uitzonderlijk droge 

groeiseizoen kunnen we terugkijken op 2 

geslaagde maïsproefvelden.  

Tijdens de demodagen was er tevens de 

mogelijkheid voor spuitlicentieverlenging.  

Diverse sprekers hebben de belangrijkste 

zaken voor een succesvolle maisteelt aan 

de orde gesteld, o.a.:  

- Bodem: structuur, CEC, pH, grondonderzoek, bemesting ( o.a. kali- en 

magnesiumvoorziening), rijenbemesting      

- Teelt: zaaidiepte, zaaitijdstip, stress, spuittijdstip en gewasbeschermingsmiddelen, 

luchtvochtigheid en bevruchting, dent- en flinttype, zetmeel en verteerbaarheid    

- Groenbemesters: een geslaagde groenbemester is de basis voor volgend jaar: 

optimale zaaitijdstip, wet- en regelgeving vanaf 2019 

- Alternatieve gewassen: Sorghum, hoge ds-opbrengst, kort groeiseizoen, 

aandachtspunten gewasbescherming en risico legering.  

Benieuwd naar de conclusies van deze demo, neem dan even contact op!  



Fosfaatrechten; herbeschikking vleesveehouders/zoogkoeienhouders 

 

Bent u vleesveehouder en houdt u jongvee voor de vleesproductie? U heeft alleen 

fosfaatrechten nodig als uw jongvee bestemd is om een kalf te krijgen. U heeft geen 

fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en nooit een 

kalf krijgt.  

Begin 2018 heeft u mogelijk van 

RVO de beschikking 

fosfaatrechten gekregen voor 

jongvee dat u alleen houdt voor 

de vleesproductie (en niet voor 

het krijgen van een kalf) Houd 

er dan rekening mee dat RVO 

deze toekenning  opnieuw gaat 

beoordelen en vervolgens gaat 

herzien. U ontvangt dan een 

zogenaamde herbeschikking.  

De eerste herbeschikkingen komen nu bij ons binnen en het blijkt inderdaad dat deze in 

meer of mindere mate afwijkt van de eerste beschikking. Dit kan o.a. grote gevolgen hebben 

bij eventuele verkoop van rechten of bij groei van het aantal stuks vee ten opzichte van 2 juli 

2015.  

Ons advies: neem contact met ons op wanneer u een herbeschikking krijgt!  

 

 

Vrijstellingsregeling vleesveehouders/zoogkoeienhouders 

Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt? Dan kunt u waarschijnlijk 

gebruik maken van de vrijstelling zoogkoeienhouderij. U heeft dan geen fosfaatrechten meer 

nodig voor deze dieren. Zodra het kan, dan kunt u zich aanmelden met het formulier 

Vrijstelling zoogkoeienhouderij bij RVO. RVO geeft aan dat u zich voor  1 november 2018 

moet aanmelden.  



Een van de voorwaarden is dat u, 

naast uw vleesvee, geen jongvee 

voor de melkveehouderij mag 

houden. Zelfs niet wanneer u tijdelijk 

jongvee voor de melkveehouderij 

zou inscharen. Verder mag, wanneer 

u vrouwelijke runderen van uw 

bedrijf afvoert, dat vee niet 

gehouden worden op een 

melkveebedrijf.  

 

Wanneer u meedoet met de vrijstelling zoogkoeienhouderij dan kunt u in principe in de 

toekomst meer vee aanhouden. U moet dan echter wel de toegekende fosfaatrechten laten 

vervallen.  

Binnenkort staat u dus voor de beslissing; vrijstelling of fosfaatrechten aanhouden, laat ons 

meedenken wat voor u de beste keuze is!  

 

 

GLB: vergroening, onderdeel Ecologisch Aandachtsgebied 

Heeft u gekozen om voor de vergroeningsbetaling (een deel van) uw ecologisch 

aandachtsgebied (EA) in te vullen met vanggewassen? Houd er dan rekening mee dat u dit 

vanggewas uiterlijk 15 oktober moet inzaaien. Heeft u gekozen voor onderzaai van gras bij 

de hoofdteelt? Dan moet de hoofdteelt uiterlijk 15 oktober zijn geoogst. 

 

In de Gecombineerde opgave heeft 

u of hebben wij een zaaidatum 

ingevuld. Zaait u een vanggewas 

later dan die datum? Meldt u de 

werkelijke inzaaidatum dan 

uiterlijk op de dag die u had 

ingevuld. Door de uitzonderlijke 

droogte van dit seizoen zijn de 

regels voor dit jaar gewijzigd.  

 

Neem contact met ons op om de juiste beslissing te nemen zodat u aan de regels voor 

vergroening blijft voldoen!  



Subsidieregeling Kalverhouders 

De subsidie Investeringen in kalverstallen is bedoeld voor vleeskalverhouders die investeren 

in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren. Met deze subsidie 

krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls en dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en 

dierenwelzijn.  

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 

oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018 

om 17.00 uur. De subsidie bedraagt 

maximaal 40% van de kosten (exclusief 

btw) die u maakt voor de aanschaf en 

installatie van uw investering.  

Voor ammoniakreducerende apparaten is 

het maximum subsidiebedrag € 100.000 

per vleeskalverhouder. U kunt op dit 

moment alleen subsidie aanvragen voor luchtwassers. Hiermee wordt de uitstoot van 

ammoniak, geur en/of fijnstof in de stal beperkt. Voor welzijnsvriendelijke vloeren geldt 

zover wij kunnen overzien geen maximum bedrag per bedrijf.  De toekenning vindt plaats op 

basis van rangschikking met een aantal afgesproken criteria voor puntentoekenning.  

Benieuwd of dit wat voor u is, wij kunnen de mogelijkheden samen met u in beeld brengen! 

 

 

Subsidieregeling loonwerkers (DAW Provincie Gelderland) 

Voor loonwerkers is er een Subsidieregeling Loonwerkers  die per 1 oktober 2018 open is 

gegaan, via Provincie Gelderland Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.  

In tegenstelling tot andere (POP-) subsidies, geldt 

hierbij “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

Het is dus belangrijk om, wanneer u overweegt om 

te investeren in zaken die passen binnen deze 

regeling, snel te reageren. Sommige investeringen 

zijn gericht op zeer moderne, geavanceerde 

apparatuur, andere investeringscategorieën zijn 

betrekkelijk eenvoudig en simpel uit te voeren.  

Deze regeling is speciaal gericht op loonwerkers met investeringsplannen die bodem- en 

waterkwaliteit ten goede komen.  De loonwerkers zijn al ruim voor de openstelling door ons 

op de hoogte gesteld.  

 

Heeft u nog plannen, laat ons dan even meedenken of u hier nog voor in aanmerking komt!  


