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Programma 
• Opening 

• Actualiteiten 

– GLB 

– Diergezondheid 

– Q koorts claim 

– Productschap Zuivel 

– Melkprijsvergelijking 

– BZV 

– Bokkenproject 

• Pauze 

• Het nieuwe mestbeleid 

• Rondvraag 

 

 



Gemeenschappelijk 

Landbouw 

Beleid 
 



Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

Eerste pijler, 
Markt en inkomens- 
ondersteuning 

Tweede pijler, 
Plattelands- 
Ontwikkeling 

Directe betaling  
aan de boer 
 

•Uitvoerrestituties 
•Interventie 
•Producentenorganisaties 

Structuur van het GLB 



Financiële samenvatting  

 (in 2013 beschikbaar 830 miljoen) 

 

• Beschikbaar vanaf 2019 

 

• Beschikbaar voor basisbetaling 

(af: budget voor vergroening, jonge boeren en kleine 

ontvangers) 

 

 

• Basisbetaling per hectare (1,8 mln. ha) 

 

• + vergroeningspremie 

per jaar, ongeveer: 

 

735 mln. 

 

500 mln. 

 

 

 

 

270 euro per ha 

 

120 euro per ha 



1e pijler en nationale keuzes 

1. Toegang tot GLB 

2. Overgangsbeleid 

3. Vergroening 

  



Toegang tot systeem 

 
Wie krijgt in 2015 toeslagrechten?  

LTO: actieve agrariërs!  

• Doet mee aan de gecombineerde opgaaf in 2015 

• Ingeschreven in Handelsregister KvK 

• Minimaal 500 euro per jaar aan bedrijfstoeslag 

• Staat niet op ‘negatieflijst’ ((semi-) overheidsbedrijven:  

Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeenten, prov. 

Landschappen, ...) 

• Geen bedrijfstoeslag voor glastuinbouw   

• Beschikt in 2015 over “landbouwgrond” 



Vergroening 

 
 

 

a.Gewasdiversificatie 

b.5% van bouwland, eventueel na evaluatie 7% per 

2017 

c. Blijvend grasland 
 

 



a. Gewasdifferentiatie 

 

Besluiten EC 

• <10 ha geen verplichting 

• 10 – 30 ha: 2 gewassen ipv 3 

• indien >75% gras geen verplichtingen 

 

 



 

b. 5% van bouwland, eventueel na evaluatie 7% per 

2017  
Besluiten  

• <15 ha bouwland: geen verplichtingen 

• indien >75% gras geen verplichtingen 

• Wellicht ook via collectieven mogelijk 

 

Keuzes 

•Welke invullingen  

 landschapselementen, bufferstroken, agrarisch natuurbeheer, 

 stikstofbinders (PRI rapport) 

 

 

 



c. Blijvend grasland 

Besluiten 

• nationale monitoring ter behoud aandeel blijvend gras 

• individuele verplichting in Natura-2000 (+ evt 

daarbuiten) 

Keuzes 

• Uitwerking verplichting N2000 in 

beheerplannen  
 



    Bedrijf met toeslagen 

Bedrijfstoeslag: ca. € 40.000 

Bedrijfsareaal: ca. 50 ha 

Voldoet aan randvoorwaarden en vergroeningseisen 

 



Bedrijf zonder huidige 
toeslagrechtenedrijf zonder huidige 
toeslagen  • Bedrijfstoeslag:  n.v.t. 

• Bedrijfsareaal: ca. 50 ha 

• Voldoet aan randvoorwaarden en vergroeningseisen 
 

 



Diergezondheid 

• Antibiotica reductie 

 - Onderzoek GD 

 - Willen we collectief monitoren? 

• Para project 

• Chlamydia 

• Onthoornen 



Q Koorts claim 

• 10 oktober heeft een groep Q koorts patiënten, 

circa 100 geitenhouders aansprakelijk gesteld 

• Geitenhouders hebben zich gemeld bij hun 

aansprakelijkheidsverzekering 

• LTO heeft de verzekeraars geadviseerd om zo 

spoedig mogelijk de geitenhouders te 

informeren 

  



Productschap Zuivel 

• Vanaf 1 januari 2014 is het Productschap 

opgeheven 

• NGZO en de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij 

hebben de intentie om gezamenlijk het platform 

“melkgeitenhouderij” op te richten 

• Thema’s; Voedselveiligheid, Diergezondheid en 

Duurzaamheid 

• Daarnaast verzoek gedaan om partner te 

worden bij “ZuivelNL” 



Melkprijsvergelijking 

• Opdrachtgever: LTO vakgroep 

Melkgeitenhouderij 

• Uitvoering: Productschap Zuivel 

 

• Vanaf 2014: 

 - Intentie samenwerken met een andere     

 partij 

 -  Inbedden in Platform melkgeitenhouderij 



 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij 





Randvoorwaarden ZLTO 

• BZV is alleen acceptabel als koppen op verordening 

ruimte verdwijnen. 

 

• BZV moet werkbaar en eenvoudig toepasbaar zijn voor 

alle sectoren,  

 

• Normale bedrijfsontwikkelingen moeten doorgang vinden 

 

• Ontwikkelingen zonder dieren erbij niet aan de BZV 

toetsen. 



Pauze 



ZLTO en LLTB Geitenhouderij  

 

Mest en Mineralen:  

een wereld te winnen?! 

 
 

Mark Heijmans  

14 januari 2014  



Het speelveld: schaken op 

meerdere borden 

 



Centrale vraag  
 Hoe behouden geitenhouders Zuid Nederland ontwikkelruimte en/of 

bedrijfsrendement binnen de huidige en toekomstige milieueisen 

(mineralen) in het bijzonder en met inachtneming van eisen van markt en 

maatschappij in het algemeen? 

 Enkele leidende uitgangspunten (op diverse niveaus) 

o Halen waterkwaliteitsdoelstellingen (grond- en oppervlaktewater) 

o Aandacht voor afstemming met andere leidende thema’s in diverse 

regio’s en sectoren: 

 Verdiencapaciteit en financiering 

 Behoud bodemvruchtbaarheid 

 Ammoniak en broeikasgassen  

 Hervorming GLB 

 Landschappelijke inpassing, schaalvergroting, natuur en R.O. en 

vergunningverlening 

 Kosten grond, voer en arbeid 

 Gewasbescherming 

 



Trajecten 

• 5e AP Nitraatrichtlijn (2014-2017) 
 Tijdspad en politieke uitgangspunten 

 LTO inzet 5e AP 

 Actuele stand van zaken 

• Stelsel verplichte mestverwerking  

• Dierrechten 

 

 

 

 



Traject 1: 5e AP Nitraatrichtlijn  



Productie van Mest in 

Nederland 
• Aantal dieren in Nederland 

 
 

 

 

 

 

 
Uit: Ex-ante beleidsevaluatie Toekomstig mestbeleid (PBL, 2013) 

Conclusies 

• Groei van de melkveestapel (9%) 

• Stabilisatie intensieve veehouderij 

• Eventueel concentratie 

Nederland 

(x miljoen) 

2009 2011 2020 

(verwacht) 

Melkvee 1,49 1,47 1,60 

Varkens 7,10 7,10 7,10 

Pluimvee 99,10 98,90 98,90 

Schapen en Geiten 0,80 0,80 0,60 



Productie: 

170 miljoen kg 
P2O5 

Plaatsing: 

134 miljoen kg 
P2O5 

Overschot: 

36 miljoen kg P2O5 

Cijfers: 2011 (PBL, 2013) 
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Grondwaterkwaliteit (nitraat)  

Problemen op Zand en 
Löss 



Beleid: LTO inzet – 7 punten 

1. Algemeen: Minder kwetsbare zones (bv. 

‘grasland’ is niet kwetsbaar), meer codes 

goede landbouwpraktijk 

2. N-totaal normen niet generiek vaststellen  

3. Vrijstelling P uit bodemverbeteraars 

4. Dierlijke mestgebruik anders invullen 

5. Kringloopsystemen voor de toekomst  

6. Pragmatische middelvoorschriften 

7. Op zand en löss  via innovatie doorbraken 

creëren  



Op de goede weg! 

 



Beleid: inzet – uitwerking  

 Ruimte voor veehouderij 
• N norm omhoog 

• P balans: meer onttrekken = meer geven  

 Derogatie:  
 Meerdere pakketten: standaard (alle mestsoorten) en 

pluspakket(ten) 

 Pluspakket: ruimte voor andere mestsoorten (ook bewerkte 
mest) en gewasniveau  

 Kunstmestvervangers & benutting dunne/dikke fractie. 
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Vijfde Actieprogramma 2014-2017 
Belangrijkste aanpassingen 

1.Verlaging fosfaatnormen voor heel Nederland. 

2.Verscherping N-normen in het Zuidelijk Zand- en 

Löss-gebied door: 

– Aanpassing werkingscoefficient voor varkensmest naar 

80% 

– Verlaging van stikstofnormen voor uitspoelingsgevoelige 

gewassen met 20%. 

 

ONACCEPATBEL!!! 

 



P-normen 



Traject 2: Stelsel van verplichte 

mestverwerking 



Waarom verplichte mestverwerking? 
• Geen herintroductie melkveerechten/afschaffen 

varkens/pluimveerechten (mineralenproducenten-

veehouderij)  Komt terug indien voldoende tijd… 

• Lagere totale mestafzetkosten realiseren (veehouderij) 

• Gegarandeerde aanvoer en structuur creëren 

(economie) 

• Druk op nationale mestmarkt verlagen (milieu) 

• Productie bodemverbeteraars en kwaliteitsmeststoffen 

(mineralengebruikers-plantaardige sectoren) 

 

 

  



Kaders wetsvoorstel 

• Afzet fosfaat ‘buiten de NL dierlijke mestmarkt’ 

(dus ook export pluimveemest en fosfaat as telt 

mee) 

• Op basis van bedrijfsoverschot ondernemer (dus 

geen overschot op bedrijf is geen verwerking) 

• Vooralsnog naast systeem van gebruiksnormen 

en dierrechten    



Mestverwerking: gebieden en % 

15% 

30% 
5% 

5% 

   2014 2015 

         Regio  (indicatief) 

Zuid    30% 50% 

Oost    15% 30% 

Overig      5% 10% 

 



Mestverwerking: nadere invulling  

• Ingangsdatum 1-1-2014 

• Systeem: 

- MVO: mestverwerkingsovereenkomsten 

- VVO: vervangende verwerkingsovereenkomsten 

• Uitzondering klein overschot (100 kg. fosfaat) 

• Regionale afzet: anders invullen  rol LTO en  

Tweede Kamer 

• Uitzondering: biologische veehouderij 

• Uitzondering: afzet vaste stromest  rol LTO en 

Tweede Kamer  

 

 

 



Uitzondering Stromest 

• Tekst wet:  

op zijn bedrijf meststoffen produceert:1° met dieren 

waarvan ten minste 90% behoort tot een diercategorie die 

bij algemene maatregel van bestuur kan worden 

aangewezen of is gehuisvest in een huisvestingssysteem 

dat bij die maatregel kan worden aangewezen, omdat 

hierbij overwegend meststoffen worden geproduceerd met 

een hoog gehalte aan organische stof in de vorm van stro, 

en 2° die voldoen aan regels die bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur kunnen worden gesteld, 



Zelf rekenen: zie   

 



Opties invullen verwerkingsplicht 

 Verwerking van overschot is verplicht, maar wat kunt u 

meer/anders doen: 

 

1.Uitzonderingen van toepassing? 

2.Fosfaatproductie verlagen 

3.Extra grond onder bedrijf 

4.Overeenkomsten mestverwerking 

 a. VDM meldingscode 61 

  - Veehouder + Exporteur / verwerker 

 b. Drie partijen overeenkomst 

  - Veehouder + bewerker + Exporteur / verwerker 

 c. Vervangende Verwerkingsovereenkomst 

  - Veehouder + veehouder 



 

 

 

 

Rondvraag 

 



Bedankt voor uw aandacht 


