Toelichting op investeringslijst Jonge Boeren regeling
Als er voor de investeringen, bij de voor u geldende lokale overheid vergunningen noodzakelijk zijn ligt de verantwoordelijkheid voor
informatie-inwinning daarover en het verkrijgen van vergunningen bij uzelf. Bij het vaststellen van de subsidie beschouwen wij de
investeringen pas gebruiksklaar als deze ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden. Dit houdt ook in dat eventueel noodzakelijke
vergunningen afgegeven moeten zijn. Dit geldt ook voor de door de lokale overheid gestelde voorwaarden voor gebruik. U moet zelf op de
hoogte zijn van de lokale voorwaarden voor het gebruik van de investeringen. Als u door handhaving van een (lokale) overheid een
investering niet mag gebruiken, wordt de investering niet als gebruiksklaar beschouwd en is dan niet subsidiabel.
Onderstaand vindt u per investering een toelichting op wat wel en niet subsidiabel is.
Investering
1 Zonnepanelen

Toelichting voor aanvragers
Subsidiabel:

-

Zonnepanelen
Zonnecollectoren inclusief zonneboiler. Natuurlijk zijn de kosten van de boiler niet subsidiabel zonder de
werkelijke aanschaf van zonnecollectoren.
Bijbehorende installatiekosten.

Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming) zijn niet subsidiabel.

2 Windmolen

* De opgewekte energie vanuit zonnepanelen moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van
energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.
Subsidiabel:

-

Windmolen
Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door
deze investering is niet subsidiabel.
3 Mestvergister
(inclusief
mestverwerkingsinst
allatie als extra
mogelijke kosten,
levert geen extra
score op)

4 Warmte kracht

Subsidiabel:
-

Mestvergister

-

Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestvergister nodig zijn. Hieronder kunnen ook
volledige composteerinstallaties vallen. Deze kosten zijn niet subsidiabel zonder de werkelijke aanschaf
van een mestvergister.
Bijbehorende installatiekosten.

-

Een aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering (8).
Subsidiabel:

werkend op
biomassa

-

5 Warmte kracht
regulier, niet
geschikt voor
biomassa)

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier
met deze investering is niet subsidiabel.
Subsidiabel:

-

6 Kleine windturbine
(zonder vergunning)

Warmtekrachtinstallatie op biomassa (o.a. Bio-WKK met verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken
van warmte én mechanische of elektrische energie door verbranding van biomassa of uit biomassa
verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers.
Bijbehorende installatiekosten.

Warmtekrachtinstallatie op fossiele brandstof waarmee efficiënt energie wordt opgewekt (o.a. WKK met
verbrandingsmotor). Het gelijktijdig opwekken van warmte én mechanische of elektrische energie door
verbranding van fossiele brandstof.
Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie of warmte moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier
met deze investering is niet subsidiabel.
Subsidiabel:
Windturbine met een maximale hoogte van 15 meter waarvoor geen vergunning nodig is.

-

Bijbehorende installatiekosten.

* De opgewekte energie moet voor gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van leverancier met
deze investering is niet subsidiabel vanuit deze subsidie.
7 Systemen voor
precisiebemesting
en/ of
gewasbescherming
inclusief GPS/GIS
apparatuur

Subsidiabel:
-

Alle soorten precisiebemesters.
Alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw.
GPS/GIS apparatuur voor beide systemen. GPS en GIS apparatuur voor deze systemen mag ook apart
worden aangeschaft en is subsidiabel.

Bijhorende software (bijvoorbeeld software om de rijpaden uit te stippelen) is niet subsidiabel.
8
Mestscheidingsinstall
atie (inclusief
mestverwerkingsinst
allatie, levert geen
extra score op)

Subsidiabel:

9 Machines voor niet

Subsidiabel:

-

Mestscheidingsinstallatie: scheidingsapparatuur voor mest.
Alle mestverwerkingsinstallaties die voor de aangevraagde mestscheidingsinstallaties nodig zijn. Deze
kosten zijn niet subsidiabel zonder de werkelijke aanschaf van een mestscheidingsinstallatie.
Bijbehorende installatiekosten.

kerende
grondbewerking

-

Machines voor niet kerende grondbewerking.
Bijbehorende installatiekosten.

10 Machine voor
spitten en zaaien
tegelijk

Subsidiabel:

11 GPS voor koeien
en automatische
selectiepoort weiden

Subsidiabel:

-

Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien, poten of planten
Bijbehorende installatiekosten.
Alle soorten GPS systemen voor koeien (mogelijke doelen: tracking in veld of stal, bijhouden gezondheid
koe, bijhouden afgifte melk etc.).
Automatische selectiepoorten voor koeien voor toegang richting de wei.
Bijbehorende installatiekosten.

Computersoftware, laptops/ computers, tablets etc. voor het ontvangen, invoeren en/of sturen van GPS gegevens is niet
subsidiabel .

12 Koematras,
waterbed

Subsidiabel:

-

Matrassen voor koeien om op te rusten.
Waterbedden voor koeien om op te rusten.
Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden is niet subsidiabel. Het gaat alleen om koematrassen of waterbedden voor
koeien. Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren zijn niet subsidiabel.
Ook de stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen is niet subsidiabel.
13
Varkensvriendelijke
vloeren
14. Open
watervoorzieningen
voor pluimvee,
inclusief aanleg
waterleidingen e.d.

Zie aparte uitwerking hieronder

Subsidiabel:
- Open water voorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm
van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen
poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld
ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen.
- (Aanleg) waterleidingen voor de open water voorziening voor pluimvee.
- Bijbehorende installatiekosten.
-

zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet

-

-

subsidiabel.
Drinknippels en een daarbij horend waterleidingsysteem is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en
dus niet subsidiabel.
Een open water voorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open water
voorziening moet binnen de stal plaatsvinden.
Een open water voorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiëne voorschriften voldoen. Voor
wettelijke voorschriften moet u zelf de (lokale) overheid raadplegen.

Aparte uitwerking varkensvriendelijke vloeren
Subsidiabele investeringen varkensvriendelijke vloeren
1. Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen:
Dichte vloer* met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 per dier.
2. Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen:
Een dichte vloer* van minimaal 1,40 m Lengte en 0, 60 m breedte per zeug.
(De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar is niet verplicht).
3. Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen.
Dichte vloer* met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per dier.
4. Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens .
Dichte vloer* met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per dier.
5. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters:
Betonroosters of composietroosters** voor mestplaats vleesvarkens.
Gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters zijn niet subsidiabel.
6. Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer:
Dichte beton/composietvloer** met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering voor mestplaats vleesvarkens.
(De dichte vloer mag ingestrooid worden, maar is niet verplicht).
7. Verblijfvloer / stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen.
Dichte vloer* met een oppervlakte van
minimaal 76 % per dier.
* Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6 :
Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:
a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en
b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.
** Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat. Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.
(zie ook Bijlage 1 pag. 235 volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij van SMK, 1 januari 2016).

