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Subsidieregeling Jonge Landbouwers  

Neemt u een bedrijf over en wilt u daarbij duurzame investeringen doen? Met de POP3-
subsidie Jonge landbouwers 2019 vraagt u als landbouwer onder 41 jaar subsidie aan. Deze 
subsidie valt onder het plattelandsontwikkelingsprogramma POP en de aanvraag loopt via de 
provincie. Eén van de voorwaarden is dat u langdurige zeggenschap heeft en niet eerder een 
landbouwbedrijf heeft gehad. De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. U 
kunt maximaal €20.000 subsidie ontvangen. Het subsidiebedrag is minimaal €10.000. U 
moet dus minimaal voor €33.333 investeren. Voorbeelden van investeringen zijn o.a.: 
zonnepanelen, kleine windturbine, precisie-bemesting, mestscheidingsinstallatie, schijveneg, 
koematras, veegmachine, emissie arme vloer, luchtwasser, elektrische machines, 
luchtdrukwisselsystemen.   

De aanvraag moet uiterlijk 7 februari 2020 binnen zijn.  

Benieuwd of deze regeling ook voor u interessant is en of uw investering er onder kan vallen, 

neem dan even contact op! 

  



Derogatie 2020 

Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer Nederland opnieuw derogatie voor 2020 
krijgt. Dit wordt mogelijk pas in de loop van 2020 bekend. De aanvraag voor de 
derogatievergunning wordt dus uitgesteld en daarmee ook het moment van het tijdig 
beschikbaar hebben van het actuele bemestingsplan met geldige grondmonsters. Zijn uw 
huidige monsters te oud voor 2020, (monsters genomen voor 1 februari 2016) dan is het nu 
wel verstandig om tijdig nieuwe monsters te nemen en niet te wachten tot het laatste 
moment.  

Twijfelt u over de geldigheid van de grondmonsters, wij hebben het in beeld! 

 

Fosfaatgebruiksnormen  

Met ingang van 2020 veranderen de fosfaatgebruiksnormen. De fosfaatgebruiksnormen bij 

de fosfaattoestand ‘hoog’ worden verlaagd. De normen voor de fosfaattoestand ‘neutraal’ 

en ‘laag’ worden juist verhoogd. Daarnaast wordt er een nieuwe fosfaatklasse ‘ruim’ 

toegevoegd. 

In het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de verfijning van de fosfaatklasse-indeling en 

de aanpassing van de normen al aangekondigd. In de onderstaande tabel staan de nieuwe 

klasseindeling en de nieuwe gebruiksnormen vermeld (met de oude norm tussen haakjes). 

 

De gronden in ons werkgebied vallen vaak onder fosfaatklasse hoog. Dit betekent dat u op 
grasland dus 5 kg en op bouwland 10 kg per ha minder fosfaat mag aanwenden.  

Wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn, vraag ons voor een prognose en u weet waar u 
aan toe bent! 

  



Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt een nieuwe invulling voor de periode 
2021-2027. Het oorspronkelijke plan voor invoering vanaf 2021 is echter onhaalbaar 
gebleken en de invoering wordt uitgesteld naar 2022 of nog later.  
 
In het nieuwe beleid komt meer ruimte voor eigen invulling door lidstaten, met meer eigen 
verantwoordelijkheid en een verlaging van het budget. Iedere lidstaat moet voor het nieuwe 
GLB een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen. Hierin komt te staan hoe Nederland de 
Europese doelstellingen gaat invullen en welke financiële keuzes worden gemaakt, onder 
andere op het gebied van klimaat en milieu. 
Het uitgangspunt voor het nieuwe GLB is een drielagenmodel bestaande 
basisinkomenssteun, ecoregelingen en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor 
doelgerichte betalingen 

Minder inkomenssteun, meer doelgerichte betalingen 

De minister wil het nieuwe GLB minder richten op inkomensondersteuning en meer op 
doelgerichte betalingen. Het nieuwe stelsel kan stapsgewijs worden ingevoerd, zodat 
agrarische ondernemers aan het nieuwe systeem kunnen wennen. 

Om straks basispremie te ontvangen moeten agrarische ondernemers aan bepaalde 
basisvoorwaarden voldoen. Naast de bestaande randvoorwaarden voor goede 
landbouwpraktijk, moet ook aan een deel van de vergroeningseisen worden voldaan. De 
minister kiest voor een lagere basispremie per hectare, zodat er meer budget overblijft voor 
doelgerichte betalingen. 

Ecoregelingen kunnen worden ingezet voor klimaat- en milieumaatregelen. De minister wil 
deze laagdrempelig en breed toegankelijk houden en wil deze extra beloningen, in plaats van 
straf, als vertrekpunt nemen. Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen welke maatregelen bij 
hen passen.  

Basispremie fors verlaagd 

De minister kondigt aan dat de huidige hectarepremie van ongeveer 370 euro per hectare 
(inclusief vergroeningspremie) “onvermijdelijk significant omlaag zal gaan”. Op basis van 
enkele scenario-berekeningen wordt uitgegaan van een halvering van de basispremie. 
Hierbij komt nog de bijdrage via de ecoregelingen en via het ANlb. De uiteindelijke bedragen 
worden daarnaast sterk bepaald door de politieke keuzes die in Nederland worden gemaakt.  

Voor de komende twee jaar is de inschatting dat het systeem van de huidige 
betalingsrechten nog ongewijzigd zal blijven. Het blijft nog steeds interessant om uw vrije 
hectare grond te benutten met betalingsrechten. U kunt deze nog steeds aankopen of 
huren.  

Ondanks de onduidelijkheid over het nieuwe GLB, is een ding wel duidelijk, de komende 
jaren blijft het interessant om uw grond vol te leggen met betalingsrechten, wij kunnen dit 
voor u regelen!.  

 

 


