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In deze nieuwsbrief aandacht voor:  

 Watersparen 

 Dierproductierechten overdragen  

 Opkoopregeling kalverhouderijen Gelderland 

 Controle fosfaatrechten door de NVWA  

 Uitrijtermijn mest op maisland naar 15 maart 

 

Watersparen 

Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan maatregelen in het landelijk gebied om water 

vast te houden en zo droogte tegen te gaan.  

Het jaar 2020 is het derde jaar op rij waarbij er sprake is van ernstige droogte in ons land en zeker in 

ons werkgebied. Het waterschap doet al het mogelijke om water vast te houden. Dat is echter niet 

voldoende; extra water vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is dringend 

noodzakelijk. Daarbij is de hulp nodig van grondeigenaren en deze worden uitgenodigd om 

maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden 

van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad, “watersparen”.  

De regeling “watersparen” is bestemd voor eigenaren van grond in het landelijk gebied van ons 

waterschap. Het waterschap betaalt de voorgestelde maatregel volledig tot een maximum van 

€10.000, mits de maatregel aan enkele spelregels voldoet. U kunt tot en met 31 december 2020 

gebruik maken van deze regeling.  

Er is totaal €400.000 beschikbaar en dit 

is bedoeld om op korte termijn 

concrete maatregelen te realiseren. 

Een voorwaarde is onder andere dat de 

effectiviteit van de maatregel objectief 

aantoonbaar is.  Er is een lijst met 

voorbeelden van “Effectieve 

maatregelen” opgesteld, zoals  

bijvoorbeeld het afsluiten van 

bestaande duikers, of het plaatsen van 

stuwen.  Men staat ook open voor 

andere vernieuwende ideeën.  

 

Meer informatie zie website www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/watersparen/ 

Wij hebben al ervaring met deze regeling en kunnen u ondersteunen met uw aanvraag en benodigde 

bijlagen.  

  

http://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/watersparen/


Dierproductierechten overdragen  

Zo tegen het einde van het kalenderjaar moeten we de balans opmaken hoeveel productierechten er 

nodig zijn.  Vervolgens worden vooral in november en december vraag en aanbod bij elkaar gebracht. 

Door ons uitgebreide klantenpakket kunnen we veel transacties intern, dus tussen klanten onderling, 

bemiddelen. Daarnaast beschikken we over goede contacten met derden zodat we ook extern kunnen 

voorzien in vraag en aanbod.  

Vanaf 1 november neemt RVO alleen nog digitale 

overdrachten in behandeling. Dat betekent dat 

vanaf dat moment geen papieren 

overschrijfformulieren meer gebruikt kunnen 

worden. Om varkensrechten, pluimveerechten en 

fosfaatrechten over te dragen moet u dus kunnen 

inloggen bij RVO. U moet dan de beschikking hebben 

over een actuele E-herkenning of, wanneer u 

particulier bent, DigiD. Wanneer u ons heeft 

gemachtigd, kunnen wij de overdracht voor u 

verzorgen.  

Overdracht van productierechten kan vanaf 1 november alleen nog digitaal, zorg dat u ons machtigt of 

zorg voor een actuele E-Herkenning of Digid met bijbehorende actuele TAN-codes.  

 

Opkoopregeling kalverhouderijen Gelderland 

Gelderse kalverbedrijven kunnen tot 1 december 2020 aangeven of ze mee willen doen met een 

vrijwillige bedrijfsbeëindiging. De provincie heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling. 

Deze vrijwillige regeling is onderdeel van de Gelderse Maatregelen Stikstof, die is ontstaan in het kader 

van de gebiedsgerichte aanpak in het stikstofdossier.  

Naast de opkoop wordt ook € 10 miljoen uitgetrokken voor investeringen in en modernisering van de 

bedrijfstak, met name voor innovatie zoals onderzoek naar emissiearme stalsystemen. De provincie 

moet nog komen met een specifieke regeling voor dit onderdeel van het beleid.  

Met de opkoopregeling wil de provincie de stikstofbelasting vanuit de kalverhouderij op Natura 2000-

gebieden terugbrengen en ruimte creëren voor diverse Gelderse economische en maatschappelijke 

initiatieven.  

 

 

  



Het is de bedoeling dat niet alleen de 

stallen, maar ook de omliggende 

grond en de woning worden 

opgekocht, tenzij speciale 

voorwaarden worden bedongen. De 

provincie brengt de vrijkomende 

ruimte onder in de provinciale 

stikstofbank. De opgekochte gronden 

worden ook ingezet om verder te 

kunnen saneren en verduurzamen.  

Kalverbedrijven met een stikstofdepositie worden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te 

maken voor eventuele verkoop van het bedrijf. Uitgangspunt van de provincie is om alleen 

kalverbedrijven aan te kopen met een minimale drempelwaarde voor stikstofdepositie op kwetsbare 

natuur.  De kans is groot dat een selectie van aanmelders nodig is. Hierbij geldt dan dat de keuze 

plaatsvindt op basis van de hoogte van de stikstofbelasting. De meest belastende bedrijven komen het 

eerst in aanmerking voor opkoop.  Aanmelding en eventuele verkoop gebeurt op basis van 

vrijwilligheid. De taxatie verloopt volgens eenduidige criteria. Wanneer er een aanbod volgt, geldt dit 

aanbod zes weken.   

Heeft u serieuze plannen om uw bedrijf af te bouwen of te beëindigen, dan kan deze opkoopregeling 

interessant voor u zijn. Wij kunnen u ondersteunen met de te nemen stappen.  

 

Controle fosfaatrechten door de NVWA  

Het heeft even geduurd, maar bijna drie jaar na inwerkingtreding van het fosfaatrechtenstelsel is de 

NVWA gestart met het uitvoeren van controles met als doel na te gaan of (melk-)veehouders 

beschikken over voldoende fosfaatrechten.  

Wat moet u doen wanneer u 

geconfronteerd wordt met zo’n controle 

door de NVWA? Goed om te weten is dat 

de NVWA erg ruime bevoegdheden heeft. 

De NVWA mag bijvoorbeeld (ook 

onaangekondigd!) het erf en alle 

bedrijfsgebouwen betreden. Dat geldt 

echter niet voor uw woning. U bent verder 

verplicht om documenten te verstrekken, 

zoals de boekhouding, stallijsten e.d.  

De NVWA mag zelfs bij uw boekhouder langsgaan om daar de boekhouding op te vragen/eisen. De 

weigering om medewerking te verlenen is op zichzelf ook strafbaar. Dat neemt echter niet weg dat u 

wel kritisch moet blijven en bijvoorbeeld slechts die stukken dient te verstrekken waar de NVWA 

specifiek om vraagt. U kunt de NVWA vragen om hun verzoek om stukken concreet te maken; op welk 

deel van de boekhouding en/of welk jaar moeten de stukken betrekking hebben? Vraag ook of de 

NVWA dit schriftelijk wil bevestigen. U hebt dan de tijd om alles goed uit te zoeken.     



Voor wat betreft het gesprek met de NVWA geldt: geef slechts kort en bondig antwoord op de gestelde 

vragen en ga vooral niet ongevraagd allerlei feiten naar voren brengen. Onbewust kan daarmee 

informatie worden gegeven, die de NVWA een aanleiding geeft voor verder onderzoek of bewijs voor 

mogelijke tekortkomingen in de bedrijfsvoering.  

Zorg dat u de administratie op orde heeft. Krijgt u te maken met een NVWA controle en moet u stukken 

nazenden, zorg dan dat u de juiste informatie verzamelt. Wij kunnen u daarbij helpen. 

    

Uitrijtermijn mest op maisland naar 15 maart 

De uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maisland op zand en löss wordt vervroegd naar 15 

maart in plaats van 1 april. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op vragen van 

de Tweede Kamer. 

Voor maisteelt op zand- en lössgrond zou in eerste instantie het uitrijden van drijfmest alleen nog 

toegestaan worden van 1 april tot 15 september, om te voorkomen dat de mest onder te natte 

omstandigheden op een ongunstig moment wordt uitgereden. Vanuit de sector kwam veel kritiek op 

deze forse wijziging van de uitrijperiode. De aanpassing van 1 april naar 15 maart geldt voor twee jaar.  

Het verkorten van de uitrijtermijn 

was al een alternatieve maatregel 

voor het invoeren van verplichte 

rijenbemesting in mais om de 

uitspoeling van nutriënten te 

voorkomen. Vanwege twijfels over de 

effectiviteit heeft het ministerie de 

rijenbemesting vervangen door het 

aanscherpen van de uitrijtermijn.  

Bedrijven die eerst nog een snede 

gras van een perceel willen oogsten voordat er mais wordt gezaaid, mogen het perceel in het vroege 

voorjaar wel bemesten. “Het is dan namelijk nog grasland en geen bouwland’, aldus het ministerie.  

Daarnaast zijn telers van mais op zand- en lössgronden vanaf volgend jaar verplicht om uiterlijk 15 

februari te melden bij RVO waar het komende jaar mais wordt geteeld. Vervolgens kan de NVWA 

hierop doelgericht controleren. Het uitrijden van drijfmest op bouwland op zand en löss is namelijk bij 

andere teelten dan mais wel toegestaan vanaf 16 februari. 

Denk nu alvast na waar u het komende jaar mais gaat telen. U moet dit uiterlijk 15 februari doorgeven. 

En houd er rekening mee dat u pas vanaf 15 maart drijfmest op maisland mag uitrijden.  

 


