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Besluit van 10 februari 2023 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit 
van 20 december 2022 tot wijziging van het 
Besluit gebruik meststoffen in verband met de 
implementatie van het zevende Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (Stb. 2022, 546) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, nr. WJZ/22565603; 

Gelet op artikel II van het Besluit van 20 december 2022 tot wijziging 
van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van 
het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Stb 2022, 546); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Het Besluit van 20 december 2022 tot wijziging van het Besluit gebruik 
meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actiepro-
gramma Nitraatrichtlijn (Stb. 2022, 546) treedt in werking met ingang van 
de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit 
wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, aanhef en 
eerste lid, en B, terugwerken tot en met 1 januari 2023. 

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 10 februari 2023 
Willem-Alexander 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
P. Adema 

Uitgegeven de veertiende februari 2023 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit koninklijk besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van inwerking-
treding van het Besluit van 20 december 2022 tot wijziging van het Besluit 
gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Stb. 2022, 546). In dit voornoemd besluit 
is in artikel II de mogelijkheid tot inwerkingtreding met terugwerkende 
kracht opgenomen. 

Het besluit van 20 december 2022 bevat een tweetal bepalingen 
waarvoor inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2023 nodig is. Ten 
eerste voor artikel I, onderdeel A, aanhef en eerste lid, van het besluit van 
20 december 2022, een bepaling die regelt dat de uitrijddatum voor 
strorijke mest wordt verruimd van 31 januari naar 1 januari. Het verlenen 
van terugwerkende kracht aan deze bepaling zorgt ervoor dat deze 
verruiming ook daadwerkelijk effect kan sorteren in 2023. 

Ten tweede is terugwerkende kracht nodig voor artikel I, onderdeel B, 
van het besluit van 20 december 2022. In dat onderdeel is de verplichting 
opgenomen tot rotatie met rustgewassen eens in de vier jaar. Omdat het 
gaat om kalenderjaren is het noodzakelijk terugwerkende kracht tot en 
met 1 januari aan deze bepaling te verlenen. 

Voor zover aan de inwerkingtreding van het besluit van 20 december 
geen terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 januari 2023, 
wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. 
Ook ten aanzien van de invoeringstermijn wordt van dat beleid 
afgeweken. Deze afwijkingen zijn gerechtvaardigd omdat er bij de 
implementatie van de maatregelen uit het zevende actieprogramma op 
basis van de Nitraatrichtlijn sprake is van bindende Europese regelgeving. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
P. Adema
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