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Leden kunnen met korting naar 
Landbouwvakbeurs in Groningen
Leden van LTO Noord mogen met korting naar de Land-
bouwvakbeurs in Groningen. De beurs wordt gehouden 
van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 januari in 
Martiniplaza in Groningen. Normaal gesproken kost een 
kaartje 10 euro, maar leden van LTO Noord betalen 5 
euro. Koop uw kaartje op www.expo-tickets.nl/ltonoord 
en gebruik als relatiecode Lbvb-rc-ltoleden-20. Koopt 
u liever aan de kassa een kaartje? Knip dan de bon, te 
vinden in deze Nieuwe Oogst, uit en ontvang 5 euro 
korting aan de kassa. U kunt LTO Noord vinden op 
standnummer 310.

Veiligheidsregio Drenthe bespreekt 
brandveiligheid bij Midden-Drenthe 
‘Brandveiligheid, een kleine moeite?’ is het onderwerp 
op de jaarvergadering van LTO Noord-afdeling Midden-
Drenthe. Deze wordt op dinsdag 21 januari om 20 uur 
gehouden in zaal Diggels, Hoofdstraat 8 in Westerbork. 
De Veiligheidregio Drenthe gaat in op dit thema.

Bijeenkomst over hazelnotenrassen 
en rassenkeuze in Zwolle
Bob Wertheim, voormalig onderzoeker fruit- en noten-
teelt van het Proefstation Wilhelminadorp en adviseur 
van de Nederlandse Notenvereniging, verzorgt in 2020 
een aantal workshops over rassenkeuze hazelnoten, 
de achtergronden van de rassen en de bestuiving voor 
noten uit Overijssel. De eerste workshops zijn dinsdag 
28 januari en donderdag 6 februari. Beide bijeenkom-
sten worden gehouden in het LTO Noord-gebouw aan 
de Zwartewaterallee 14 in Zwolle en beginnen om 17 
uur. Deelname aan deze workshops is gratis. Aanmel-
den kan via www.projectenltonoord.nl.

LTO Noord-leden maken kennis 
met nieuwe faunaschade-app
LTO Noord-afdelingen De Betuwe en Bommeler-
waard houden maandag 20 januari een gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst. Het thema van deze avond is 
‘Faunabeleid en landbouwschade’. Hans van Beuze-
kom van LTO Noord regio Oost presenteert deze avond 
de nieuwe faunaschade-app en vertelt over de inzet 
van LTO Noord. Erik Koffeman van de Faunabeheer-
eenheid Gelderland vertelt wat agrariërs zelf kunnen 
doen bij schade en overlast en wat de jager hierin kan 
betekenen. Tijdens het tweede deel van de avond wordt 
Betuws Best toegelicht, het nieuwe streekmerk voor 
streekproducten uit de Betuwe. De nieuwjaarsbijeen-
komst begint om 20 uur en is in Brasserie De Veiling, 
Deilseweg 7 in Geldermalsen.

LTO Noord 

 Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
(088) 888 66 66 info@ltonoord.nl www.ltonoord.nl

Op www.ltonoord.nl is informatie te vinden over 
de onderwerpen waar LTO Noord zich voor inzet, 
de contactgegevens van bestuursleden van afdelingen 
en de mogelijkheid om contact op te nemen met 
regiobesturen, vakgroepen, commissies en de 
aan LTO Noord gerelateerde bedrijven.

 

 

EDWIN SLOOT 

belastingadviseur Flynth

Het plaatsen van zonneweides op landbouw-
grond is een actueel thema. Bekende situa-
ties zijn de zonneweides waaronder grazend 
vee loopt. 

De stemming heerst dat de landbouwvrij-
stelling geen toepassing kan vinden op de 
ondergrond van die panelen, omdat het ver-
eiste van geheel of nagenoeg geheel gebruik 
in het kader van een landbouwbedrijf voorals-
nog een te hoge horde zou zijn om te overko-
men. Gelet op ontwikkelingen in de sector zou 
hierin weleens verandering kunnen komen.

De waardeontwikkeling van landbouw-
grond is in beginsel vrijgesteld van de inkom-
sten- en vennootschapsbelasting. In beginsel, 
omdat wel vereist is dat de grond geheel of 
nagenoeg geheel wordt gebruikt in het kader 
van de uitoefening van een landbouwbedrijf. 
In de rechtspraak is dit criterium gesteld op 
minimaal 90 procent.

Bij het plaatsen van zonnepanelen op 
landbouwgrond waarbij de oorspronkelijke 
landbouwactiviteit volledig ophoudt te be- 
staan, zal dit vereiste tot problemen leiden. 
De waardeontwikkeling van de grond in de 
periode dat deze wordt gebruikt voor niet-
agrarische activiteiten, zal daardoor buiten de 
landbouwvrijstelling vallen.

Stel nu dat de zonnepanelen worden ge- 
plaatst in de uitloop van biologische leghen-
nen. Vanuit Europese en nationale regelge- 
ving zijn biologische pluimveehouders ver-
plicht om een uitloop te hebben met voldoen-
de begroeiing en beschutting. Het plaatsen 
van zonnepanelen in de uitloop is toegestaan, 
mits deze de kippen niet belemmeren in hun 
scharrelmogelijkheden.

Controle-instantie KAT schrijft voor dat de 

zonnepanelen gelijkmatig verdeeld moeten 
zijn over de uitloop en maximaal 20 procent 
hiervan mogen bedekken. Bovendien moeten 
ze minimaal 1,5 meter boven de grond staan.

De vraag is of dit gevolgen heeft voor de 
toepassing van de landbouwvrijstelling, nu 
de oorspronkelijke landbouwactiviteit vol-
ledig en onveranderd blijft voortduren. De 
landbouwgrond wordt evenveel gebruikt in 
het kader van de landbouwactiviteit als voor 
plaatsing van de panelen, maar er vindt wel 
een ‘verwatering’ plaats van het agrarisch 
gebruik. Dit kan niet meer 100 procent zijn nu 
er een niet-agrarisch gebruik bij is gekomen. 
De mate van verwatering is echter sterk afhan-
kelijk van de omstandigheden van het geval.

Bij de biologische pluimveehouder kan 
worden verdedigd dat de vermindering van 
het agrarisch gebruik overeenkomt met het 
deel van de grond dat waar de paaltjes staan, 
waarop de panelen rusten. Berekeningen lei-
den tot de conclusie dat maximaal 1 procent 

van het oppervlak van de uitloop niet meer 
in het kader van de landbouwactiviteit wordt 
gebruikt, dus onder de grens van 10 procent.

BESCHERMEN
Bovendien wordt dit onderbouwd door de 

verwachting dat de zonnepanelen de uitloop 
juist ondersteunen. Ze beschermen tegen 
roofvogels, weersomstandigheden en vangen 
ontlasting van overvliegende vogels op waar-
door de kans op ziektes wordt verlaagd. De 
zonnepanelen als vervanger van begroeiing 
hebben in die zin ook nog een zekere agrari-
sche functie.

Het laatste woord over de landbouwvrij-
stelling ten aanzien van zonneweides is nog 
niet gezegd. Het zal bij de toepasbaarheid 
sterk afhangen van de omstandigheden. Dat 
geldt niet alleen voor een zonneweide in de 
uitloop van biologische leghennen, maar voor 
elke landbouwgrond. Dit vergt enig reken-
werk, maar het kan voldoende opleveren. 

Zonneweides in uitloop kippen

Is bij een zonneweide in de uitloop toepassing landbouwvrijstelling mogelijk? Foto: Twan Wiermans

Toepasbaarheid 
landbouwvrijstelling hangt 
af van omstandigheden

Fiscale Zaken

Accountants en adviseurs van leden van de 
Vereniging van Accountants en Belastingad-
viesbureaus (VLB) schrijven in deze rubriek.

GENDAA
DRENTHE
MAANDAG 20 JANUARI
• LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten. Van der Valk, 

Assen, 19.30 uur. Jaarvergadering kring Noord.

DINSDAG 21 JANUARI
• Afdeling Noord-Drenthe. Dorpshuis De Hoeksteen, 

Noordlaren, 20 uur. Ledenbijeenkomst.

FLEVOLAND
DONDERDAG 23 JANUARI
• LTO-vakgroep Akkerbouw. Shortgolf, Swifterbant, 20 

uur. Ledenbijeenkomst.

FRIESLAND
DINSDAG 21 JANUARI
• Afdeling Weststellingwerf. Dragt Houtkonstruktie, 

Kobaltstraat 6, Wolvega, 20 uur. Excursie.
• Afdeling Ameland en LTO-vakgroep Melkveehouderij. 

Hotel De Klok, Buren, 20 uur. Ledenbijeenkomst.

WOENSDAG 22 JANUARI
• LTO Noord en samenwerkende partijen. Gemeente-

huis gemeente Noardeast-Fryslân, Kollum, 19.30 
uur. Informatieavond ‘Boef zoekt boer’.

DONDERDAG 23 JANUARI
• LTO-vakgroep Schapenhouderij, Gezondheidsdienst 

voor Dieren en vakblad Het Schaap. Gorredijk, 19 
uur. Kennisavond. Meer informatie en aanmel-
den via www.hetschaap.nl.

VRIJDAG 24 JANUARI
• Afdeling Opsterland. Dorpshuis Uthôf, Siegerswou-

de, 20.15 uur. Nieuwjaarsreceptie.

GELDERLAND
DINSDAG 21 JANUARI
• Afdeling Zuid-Oost Veluwe. Familie Boekesteijn, 

Noord Emperweg 3, Voorst, 20 uur. Ledenavond 
‘Veiligheid in het buitengebied’.

WOENSDAG 22 JANUARI
• Afdeling Oost Betuwe. Loonbedrijf Tilleman, Rijks-

weg Noord 123, Elst, 20 uur. Nieuwjaarsbijeen-
komst. Met Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord.

• Afdeling Oost Achterhoek. De Radstake, Heelweg, 20 
uur. Ledenbijeenkomst ‘Buitengebied Alert’.

• Afdeling Achterhoek Noord, ForFarmers en gemeente 
Lochem, Schouwburg Lochem, Lochem, 20 uur. Bijeen-
komst ‘Lekker, leuk, landbouw’. Aanmelden via 
www.schouwburglochem.nl.

NOORD-HOLLAND
MAANDAG 20 JANUARI
• LTO Nederland. Café Bleeker, Heerhugowaard, 19 

uur. Leden- en sectorbijeenkomst ‘Praat mee 
over het nieuwe GLB’, voor de akkerbouwsector 
en vollegrondsgroenteteelt. Aanmelden via 
www.glbuitdepraktijk.nl.

WOENSDAG 22 JANUARI
• LTO Noord en samenwerkende partijen. De Kerck-

haen, Westbeemster, 19.30 uur. Informatieavond 
‘Zon op dak’ Beemster.

VRIJDAG 24 JANUARI
• Afdeling Kennemerland-Zaanstreek. Brasserie In ‘t 

Groen, Heiloo, 18.30 uur. Feestavond.

UTRECHT
DONDERDAG 23 JANUARI
• Afdelingen Bodegraven en Woerden. VIC, Zegveld, 20 

uur. Ledenavond over het veenweidegebied.
• LTO Nederland. Fruitteelt Vakbeurs, Meidoornkade 

24, Houten, 16 uur. Sectorbijeenkomst Fruitteelt 
‘Praat mee over het nieuwe GLB’. Aanmelden via 
www.glbuitdepraktijk.nl.

ZUID-HOLLAND
MAANDAG 20 JANUARI
• Afdeling Krimpenerwaard en AJK Krimpenerwaard. De 

Zwaan, Berkenwoude, 20 uur. Ledenavond ‘Ener-
gie’.

DONDERDAG 23 JANUARI
• Afdeling Duin- en Bollenstreek, LTO Noord Vrouw & Be-

drijf en KAVB. Restaurant De Engel, Lisse, 20 uur. 
Ledenavond ‘De zakelijke kant van je privéleven’.

VRIJDAG 24 JANUARI
• Afdeling Duin- en Bollenstreek en KAVB. Victorhuis, 

Noordwijkerhout, 20 uur. Kaartavond.

LANDELIJK
WOE 22 T/M DO 23 JANUARI
• Bionext en samenwerkende partijen. IJsselhallen, 

Zwolle. Bio-beurs.

DONDERDAG 23 JANUARI
• LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, NAJK en Agri-

terra. Bio-beurs, IJsselhallen, Zwolle, 12 uur. Lan-
delijke netwerkdag ‘Nederlandse boerenlobby en 
het werk van Agriterra’.


