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Nog 200 gratis erfemissiescans voor Flevoland

LTO Noord, waterschap Zuiderzeeland en Agrodis werken samen in het 
project ‘Erfemissiescans Flevoland’, dat in het najaar van 2015 van start 
ging. Via dit project krijgen boeren met open teelten de kans om met 
hun teeltadviseur een gratis erfemissiescan te laten uitvoeren. Doel van 
het project is boeren bewust te maken van erfafspoeling van gewasbe-
schermingsmiddelen, bijvoorbeeld bij het reinigen van spuitmachines. 
Afgelopen zomer stond de teller op 125 uitgevoerde erfemissiescans. Er 
is binnen het project nog ruimte voor 200 gratis erfemissiescans. 

De erfemissiescan is een digitaal hulpmiddel dat de adviseur van ge-
wasbeschermingsmiddelen samen met de ondernemer op het bedrijf in-
vult. De scan maakt inzichtelijk waar op het bedrijf wel of nog niet wordt 
voldaan aan de milieuregels. Vervolgens bespreekt de adviseur met 
de ondernemer de knelpunten en mogelijk te nemen maatregelen. De 
gegevens van de erfemissiescans komen in een afgeschermde database 
en zijn niet inzichtelijk voor het waterschap. Meer informatie via www.
erfemissiescan.nl. Foto: Studio Kastermans

Energiebesparing in de stal
BERRIE KLEIN SWORMINK

Melkveehouder Nik Mulder uit Wijhe 
bouwde twee jaar geleden een nieuwe stal 
en besteedde daarbij veel aandacht aan 
energiebesparing. De komende jaren gaat 
hij mogelijk energie winnen uit mest om het 
bedrijf energieneutraal te maken.

PROJECTEN LTO NOORD

‘We hebben een stal gebouwd voor onge-
veer tweehonderd koeien. Als mijn 
vader in de toekomst een stapje terug-

doet, komt het meeste werk op mij neer. Daar-
om heeft arbeidsgemak een grote rol gespeeld 
bij de gemaakte keuzes’, vertelt Mulder.

‘We melken de koeien met drie melkro-
bots en voeren met een volautomatisch voer-
systeem. Energieverbruik was hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben 
we geïnvesteerd in een frequentiegeregelde 
vacuümpomp en een warmteterugwinnings-
systeem in combinatie met een voerkoeler. 
Het automatisch voeren kost 5 euro per dag 
aan elektriciteit. Daar staat tegenover dat we 
behoorlijk besparen op het verbruik van die-
selolie. We hoeven niet dagelijks een trekker 
voor een voermengwagen te laten draaien.’ 

Als lichtbron in de stal heeft Mulder 
gekozen voor energiezuinige ledverlichting, 
die volgens hem ‘volwassen is geworden en 
een prima optie is voor koeienstallen’. Hij 
heeft het dak van zijn werktuigenberging vol 
gelegd met zonnepanelen. Daarmee wekt hij 
ongeveer 30.000 kilowattuur per jaar op en 
voorziet daarmee in een deel van zijn elektri-
citeitsbehoefte.

Dit jaar kreeg de melkveehouder bezoek 
van René Jansen, toezichthouder bij de Regi-
onale Uitvoeringsdienst IJsselland en Wou-

ter Veefkind van Projecten LTO Noord. Het 
bezoek was onderdeel van de pilot ‘Experti-
secentrum Energiebesparing’. ‘Met de pilot 
willen we helder krijgen waar de ondersteu-
ningsbehoefte van agrarische ondernemers 
ligt en een aanpak ontwikkelen die onderne-
mers stimuleert om energiebesparende maat-
regelen te nemen’, vertelt Veefkind.

Projecten LTO Noord coördineert deze 
pilot in de agrarische sector en werkt daarbij 
samen met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) en verschillende Regionale 
Uitvoeringsdiensten. 

BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN
Jansen merkt dat ondernemers die hun 

bedrijf ontwikkelen, doorgaans openstaan 
voor het toepassen van energiebesparende 
maatregelen. ‘Mulder is een goed voorbeeld. 
Op dit bedrijf kom je bijna alle best beschik-
bare technieken tegen.’

Volgens Jansen kan het nog beter als 
bedrijfsadviseurs meer kennis over energie-
besparende mogelijkheden zouden hebben.

‘Als toezichthouder bespreek ik ook ener-
giegunstige keuzes met ondernemers. Het 
Activiteitenbesluit verplicht bedrijven met 
een verbruik van meer dan 50.000 kilowatt-
uur elektriciteit of 25.000 kuub gas om te 
kiezen voor de best beschikbare technieken. 
Maar wij komen pas bij een boer op bezoek 
als hij al vergevorderd is met zijn plannen. 
Een bedrijfsadviseur zit in het voortraject met 
een ondernemer om tafel. Daar verdient ener-
gieverbruik meer aandacht.’

Mulder benadert energiebesparing vooral 
zakelijk. ‘Natuurlijk willen we zo duurzaam 
mogelijk werken. Maar voor een melkveebe-
drijf is het in de hand houden van de kostprijs 
essentieel. Ik wil energiebesparende maatre-
gelen terug kunnen verdienen. Binnen vijf tot 
tien jaar, anders vind ik het risico te groot.’

Toezichthouder René Jansen (links) en melkveehouder Nik Mulder. Foto: Berrie Klein Swormink

Vraag & Antwoord
Bezwaar maken
ANNEMIJN DIJKSTRA

GVK Adure Advocaten

Wat kan ik doen als een bestuursorgaan, bij-
voorbeeld RVO, niet (op tijd) beslist over mijn 
aanvraag of bezwaar?
Dan kunt u een bestuursorgaan in gebreke 
te stellen met een speciaal formulier of een 
brief. Het bestuursorgaan heeft dan twee 
weken de tijd om alsnog een beslissing te 
nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat auto-
matisch een dwangsom lopen (niet bij een 
Wob-verzoek). Bovendien kunt u direct 
beroep instellen bij de bestuursrechter.
In gebreke stellen is niet altijd de beste 
oplossing. Het risico bestaat dat de ter-
mijn belangrijker wordt dan het besluit en 
dat een bestuursorgaan snel een beslis-
sing neemt waarbij het niet zo zorgvuldig 
is. Zo’n besluit valt vaak uit in het nadeel 
van de belanghebbende waarna alsnog 
bezwaar of beroep wordt ingesteld. Soms 
kunt u het bestuursorgaan ook op een 
andere manier bewegen tot het nemen van 
een beslissing, namelijk door te bellen en 
persoonlijke gesprekken aan te vragen.

Btw verschuldigd
JACK STEEN

MKB Adviseurs Food&Agri

Ik ben een landbouwer (niet-btw’er) en lever 
producten naar het buitenland. Krijg ik te 
maken met btw? 
Wanneer u uw landbouwproducten levert 
aan een ondernemer (niet-landbouwer) 
in een andere EU-lidstaat, geldt de land-
bouwregeling. De afnemer kan bij de 
Belastingdienst binnen zes maanden na 
afloop van het jaar om een teruggaaf vra-
gen van 5,4 procent van het in rekening 
gebrachte bedrag. Wanneer u levert aan 
particulieren in andere EU-landen, geldt 
de landbouwregeling en hoeft de landbou-
wer geen btw in rekening te brengen.
Alleen als u het vervoer regelt naar het bui-
tenland en u de ‘afstandsverkopendrem-
pel’ van dat land overschrijdt, bent u btw 
verschuldigd in die andere EU-lidstaat. U 
moet zich dan ook laten registreren in het 
buitenland. De drempelbedragen voor Bel-
gië, Duitsland en Frankrijk zijn respectie-
velijk 35.000, 100.000 en 35.000 euro.
Omdat u de aan u in Nederland in reke-
ning gebrachte btw niet heeft kunnen 
aftrekken, zou verkoop boven de drempel 
een cumulatie van btw opleveren. Dan 
kunt u verzoeken om teruggaaf van 5,4 
procent btw over het bedrag dat u in reke-
ning heeft gebracht. Levert u producten 
aan een andere landbouwer, dan geldt het 
systeem van de afstandsverkopen ook. Als 
de afnemer de verwervingsdrempel over-
schrijdt, kan hij bij de Belastingdienst om 
een teruggaaf verzoeken van 5,4 procent.

Benoemingen in regio’s
Het algemeen bestuur van LTO Noord heeft Roelof 
Coster uit IJhorst benoemd als lid van het regiobe-
stuur Oost. Coster (48) is momenteel bestuurslid 
van LTO Noord Staphorst. Hij heeft met zijn vrouw, 
twee zonen en een broer een gemengd bedrijf met 
250 melkkoeien, consumptie- en zetmeelaardap-
pelen en 600 jongrosékalveren. 
Henk Smith (35) uit het Groningse Beerta is door 
het algemeen bestuur benoemd als lid van het 
regiobestuur Noord. Smith is momenteel bestuurs-
lid van LTO Noord Oldambt en actief in de sectie 
Akkerbouw. Hij heeft een akkerbouwbedrijf met 
een Oldambtster bouwplan met voornamelijk win-
tertarwe, suikerbieten, luzernegras en agrarisch 
natuurbeheer.


