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0. Inleiding 

Op 6 juli 2011 is op uw verzoek van 14.30-15.30 uur een overleg gepland over 

mest/dierrechten. Bij dit overleg zullen aanwezig zijn:  

.  

 

Ik stel voor dit overleg de volgende agenda voor: 

1. Stand van zaken en planning 

2. Doelen en randvoorwaarden alternatieven mestbeleid/dierrechten 

3. Stand van zaken uitwerking alternatieven mestbeleid  

a. (verplichte) verwerking overschotsmest 

b. voermaatregelen 

c. verminderen kunstmestgebruik 

Per agendapunt zal ik hieronder een korte toelichting geven.  

 

1. Stand van zaken en planning 

Het onderwerp toekomstig mestbeleid heeft een prominente plek op de agenda 

van de Tweede Kamer gekregen: 

- op 14 september is een AO mestbeleid gepland; 

- de Kamer wil vóór 1 september geïnformeerd worden over de door u 

aangekondigde visie op het mestbeleid en volumebeleid.  

Deze planning is fors krapper dan uw aankondiging in het wetgevingsdebat van 25 

mei dat u in september met uw visie zou komen. Publiceren in september zou 

meer gelegenheid geven voor overleg met belanghebbenden en betrokkenen. 

 

Op basis van de huidige planning van de Tweede Kamer zullen heel snel de 

volgende gevraagde documenten gereedgemaakt moeten worden:  

a) uw inzet voor het mestbeleid na 2015 voor wat betreft omvang van de 

veehouderij en uw visie op het lange termijn mestbeleid (zoals geschetst 

tijdens het debat over het wetsvoorstel herinvoering compartimentering); 

b) uw reactie op het 10-puntenplan van CDA/VVD/PVV.  

Gegeven met name de hoeveelheid werk die nog verzet moet worden voor punt a) 

is het zo goed als onmogelijk om dit klaar te hebben vóór uw vakantie half juli.  

 

Daarom is het advies om voor het einde van uw vakantie de gevraagde 

brieven in concept gereed te maken, zodat u deze in de eerste week van 

september kunt beoordelen en, indien akkoord, afdoen. Er wordt naar 

gestreefd om de reactie op a) en b) in één brief te geven.  

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 lid 2 e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
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2. Doelen en randvoorwaarden oplossing volumevraagstuk.  

De volgende doelen en randvoorwaarden zijn in elk geval van belang voor 

beoordeling van mogelijke invullingen voor het volumevraagstuk: 

- Voldoen aan Nitraatrichtlijn en voortbestaan derogatie: Volgens de  

Nitraatrichtlijn moeten lidstaten aanvullende maatregelen nemen om de 

waterkwaliteitsdoelen realiseren. Mestproductierechten zijn zo’n maatregel.  

De vraag is of de Europese Commissie (EC) een alternatief voor de 

mestproductierechten afdoende zal vinden om de druk op de mestmarkt 

voldoende onder controle te houden. Die beoordeling kan gevolgen hebben 

voor een toekomstige derogatie van de Nitraatrichtlijn. Geen of een kleinere 

derogatie heeft (fors) negatieve effecten voor de veehouderij.   

- Onderbouwing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000: Vanuit 

de PAS is er behoefte aan een bovengrens aan het aantal dieren en de 

ammoniakemissie. Zonder die bovengrens is ontwikkelingsruimte in de PAS 

voor uitbreidingen in de veehouderij heel moeilijk te onderbouwen.  

- Speelruimte voor het bedrijfsleven: vanuit m.n. de primaire landbouw wordt 

meer ontwikkelruimte en handelingsvrijheid voor individuele boeren gevraagd.  

- Administratieve lasten (AL): De regering wil de AL voor bedrijven met een 

kwart krimpen. Voor mestbeleid zou die krimp groter moeten zijn.  

- Uitvoerings-, controle- en handhavingslasten overheid: de regering streeft 

naar een kleinere overheid. Maatregelen die een grote bestuurslast voor de 

overheid opleveren verdragen zich daar slecht mee. 

 

3. Kanttekeningen bij uitwerking alternatieven mestbeleid/dierrechten  

In bijlage 1 treft u een uitwerking aan van de juridische mogelijkheden om 

verplichte verwerking van overschotsmest, voermaatregelen en verminderen 

kunstmestgebruik te bewerkstelligen. Conclusie is dat met name dwingende 

maatregelen op het gebied van voer en kunstmest een zeer goede onderbouwing 

vereisen vanuit EU-regels. Dan nog zijn bepaalde maatregelen juridische moeilijk  

te onderbouwen. 

 

Ten algemene vallen er naast deze juridische beoordeling per terrein nog enkele 

opmerkingen te maken:  

  

a. Verplichte mestverwerking overschotsmest 

U heeft in de Tweede Kamer aangegeven mestproductierechten als paardenmiddel 

te zien en deze alleen voort te willen zetten als er geen beter alternatief 

voorhanden zou blijken te zijn. Meest gewenst alternatief volgens CDA/VVD/PVV 

en LTO/NVV is een combinatie van koppeling van dieren aan grond en 

mestverwerking van overschotsmest met afzet buiten de Nederlandse landbouw. 

In dat kader heeft u met LTO afgesproken te bezien of en hoe een verplichting tot 

verwerking van (een deel van) de overschotmest gerealiseerd kan worden.  

Een dergelijke aanpak, gebaseerd op grondgebondenheid in combinatie met 

verplichte mestverwerking van (een deel van het) overschot, is realiseerbaar.  

 

Er kleven wel belangrijke risico’s aan, waaronder:  

- Kans op sturende werking van een dergelijk alternatief is groter naarmate de 

invulling van de definitie van grondgebondenheid én van mestverwerking met 

verantwoording vooraf door de veehouder, strenger is.  

- Een soepele invulling maakt het risico groot dat de veestapel groeit en er mest 

geproduceerd gaat worden die niet netjes afgezet kan worden, met 
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milieurisico’s als gevolg. Dat kan gevolgen hebben voor de bereidheid van de 

EC om mee te werken aan een nieuwe derogatie.  

- Dit alternatief zet geen absoluut plafond op het aantal dieren en de daarmee 

gepaard gaande ammoniakemissie. Dat wringt met de PAS. 

- Grote kans op stijgen van AL en uitvoerings- en handhavingslasten overheid 

ten opzichte van de huidige situatie, aangezien er meer variabelen zijn die 

vastgelegd zouden moeten worden.  

Tot slot is van belang te realiseren dat al op de korte termijn de druk op de 

mestmarkt oploopt als gevolg van minder afzetruimte in Nederland. Dit wordt 

deels opgevangen door meer mest in opslag. Die mestvoorraad heeft als risico in 

zich dat in de nabije toekomst de mestafzetprijzen zeer hoog oplopen. 

 

b. Voermaatregelen 

U heeft met LTO afgesproken te bekijken hoe voermaatregelen voor de 

belangrijkste sectoren zouden kunnen worden afgedwongen. Politiek is er veel 

steun voor voermaatregelen, ook de EC is zeer geïnteresseerd in ervaringen die 

opgedaan worden. Met extra voermaatregelen kan zeker in de varkenshouderij 

veel resultaat worden bereikt. Er zijn ook mogelijkheden om voermaatregelen af 

te dwingen, waarbij het Rijk dat kan doen, maar ook het productschap.  

Uitwerking levert wel problemen op:  

- In de varkenshouderij bestaat weerstand tegen verplichte voermaatregelen 

vanwege vrees voor extra kosten, gezondheidsproblemen of slechte inpassing 

in de individuele bedrijfsstrategie. Om die reden komt een productschaps-

verordening maar moeilijk van de grond.  

- Vanuit AL en uitvoeringslasten heeft een productschapsverordening de 

voorkeur boven een wettelijke regeling van het Rijk, aangezien de regelgeving 

het nodige vraagt op het terrein van verantwoording en sanctionering. 

 

c. Verminderen kunstmestgebruik 

Verminderen kunstmestgebruik en vervangen van kunstmest door producten uit 

dierlijke mest is een belangrijk element in het 10-puntenplan van CDA/VVD/PVV 

en in de voorstellen van LTO/NVV. U heeft met LTO afgesproken maatregelen te 

onderzoeken om kunstmestgebruik te verminderen. Uitwerking daarvan stuit op 

juridische problemen. Aanvullende opmerkingen zijn verder:  

- Er voor zorgen dat producten uit dierlijke mest kunstmest gaan vervangen, 

stuit op problemen dat deze kunstmestvervangers in de praktijk en 

Europeesrechtelijk gezien niet dezelfde status hebben. De pilots kunstmest-

vervanger helpen het debat in de EU hierover aan te gaan, maar dat debat is 

zeker nog niet beslist.  

- Aan verwerking van dierlijke mest zijn kosten en risico’s verbonden, waardoor 

initiatiefnemers langjarige financiële risico’s lopen. Dat doet de animo voor 

mestverwerking flink doet afnemen. Een mestverwerkingsverplichting kan de 

beslissende zet leveren, maar de precieze invulling is van groot belang voor 

het bereiken van het beoogde effect. 

- In de onderhandelingen over een nieuwe derogatie (2014-2017) zou bekeken 

kunnen worden of en hoe be- en verwerkte mestsoorten een plaats daarin 

kunnen krijgen, zodat zo de positie van producten uit dierlijke mest ten 

opzichte van kunstmest verbeterd kan worden. Dit vereist de medewerking 

van de EC en een gekwalificeerde meerderheid van de andere lidstaten.  



Onderbouwing percentage mestverwerkingsverplichting 
Gebaseerd op CBS- en DR-gegevens over 2009 en voor zover beschikbaar 2010  
Discussiestuk; Werk in uitvoering, versie 07102011_EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlopige hoofdconclusies op basis van de cijfers over 2009: 
• In 2009 was in Nederland de feitelijke fosfaatproductie bijna gelijk aan de maximale plaatsingsruimte. De maximale plaatsingsruimte daalt 

echter met ongeveer 12 % tussen 2009 en 2013. 
• De feitelijke plaatsing van dierlijke mest was in 2009 aanzienlijk lager dan de theoretisch maximaal beschikbare plaatsingsruimte. Het 

mestoverschot kan kleiner zijn naarmate de veehouderijsectoren er in slagen om meer dierlijke mest af te zetten op landbouwgrond waar nu 
nog plaatsingsruimte is en er in plaats van fosfaat uit dierlijke mest fosfaatkunstmest gebruikt wordt. Gelet op het fosfaatkunstmestgebruik in 
de landbouw in Nederland (2009 en 2010: ruim 9 mln kg) is die ruimte echter beperkt aangezien er in de praktijk kennelijk geen behoefte is om 
de beschikbare fosfaatruimte geheel op te vullen. 
 

• Een verplichting tot verwerking en afzet buiten de Nederlandse landbouw is goed te onderbouwen voor de beide concentratiegebieden. Buiten 
de concentratiegebieden is dat niet het geval. 

• De noodzak is veruit het grootst is in concentratiegebied zuid. Onderscheid in hoogte van de mestverwerkingsverplichting tussen de 
concentratiegebieden is ook prima te baseren op verschil in overdruk op de mestmarkt in de betreffende concentratiegebieden.  
 

• Voor hokdierbedrijven geldt voor alle provincies dat zij meer fosfaat produceren dan zij op eigen grond kwijt kunnen. 
• (sterk gespec.) melkveebedrijven produceren in alle provincies behalve Drenthe, Gelderland en Noord-Holland meer fosfaat dan zij 

plaatsingsruimte hebben. Het grootste overschot op sectorniveau is te vinden in Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. In beide 
concentratiegebieden heeft deze sector een overschot; ook in het concentratiegebied Oost, ondanks het (zeer kleine) tekort in Gelderland. In de 
niet-concentratiegebieden hadden de bedrijven in deze sector gezamenlijk in 2009 geen overschot. Bij dalende fosfaatgebruiksnormen zal ook 
daar mogelijk een overschot ontstaan. Op grond hiervan is ook voor bedrijven in deze sector in de concentratiegebieden een 
verwerkingsverplichting te rechtvaardigen.  
 

• De vraag wat een verdedigbare hoogte van een mestverwerkingsverplichting incl. afzet buiten de NL landbouw is, is moeilijker te beantwoorden 
aangezien rechtvaardiging gebaseerd moet zijn op verwachtingen over de hoogte van het overschot (naar geografische eenheid). De hoogte van 
het overschot wordt enerzijds bepaald door de productie van mest (het aantal dieren maal de excretie per dier (te beïnvloeden door 
voermaatregelen)) en anderzijds de acceptatie van dierlijke mest (bepaald door areaal landbouwgrond maal de afzet per hectare).  
Eventuele verschillen in percentages tussen sectoren moeten te rechtvaardigen zijn op basis van het verwachte overschot per sector.  
Een en ander bepalen voor de toekomst betekent dat er nogal wat (aanvechtbare aannames moeten worden gedaan: ontwikkelingen sectoren, 
succes voerspoor, areaal landbouwgrond, acceptatiegraad dierlijke mest.   

 
• Feitelijk gerealiseerde mestverwerking incl. export in 2009:  

o Voor (vaste) pluimveemest is op basis van de feitelijke cijfers in 2009 een hoogte van 95% verdedigbaar 
o Voor (dunne) varkensmest is in 2009 feitelijk 12% gerealiseerd (vooral door export!) 
o Voor rundveemest is feitelijk 1 % gerealiseerd  
o Voor kalvermest is dit 20%  

 



A. Nationaal perspectief 
 
1. Mestproductie 2009/2010 
Tabel 1. mestproductie Nederland, 2009 en 2010 (cijfers 2010 slechts gedeeltelijk beschikbaar) 
 2009 2010 
 In kton 

mest 
In kton 
fosfaat 

In % van de geproduceerde 
fosfaat in mest 

In kton 
mest 

In kton 
fosfaat 

In % van de geproduceerde 
fosfaat in mest 

Mestproductie 72.700 175 100 72.700 176 100 
Plaatsingsruimte mest   172  98    
Fosfaatgebruik dierlijke mest op 
landbouwbedrijven 

 139 79    

       
Van landbouwbedrijven afgevoerde 
mest 

19.700 85,3 49    

Op landbouwbedrijven aangevoerde 
mest 

15.700 49,6 28    

Mestverwerking1  7,2 4    
Netto export naar het buitenland  27,6 16    
voorraadverschillen*  1,3 1    
       
Resterende plaatsingsruimte 
dierlijke mest 

 33,4 19    

* zelf afgeleid cijfer 
 
Conclusies, 2009: 
• van de totale hoeveelheid geproduceerde fosfaat in mest (175 kton), wordt bijna 49% (85,3 kton) van de producerende veehouderijbedrijven 

afgevoerd.  
• Een groot deel van de afgevoerde mest wordt aangevoerd op landbouwbedrijven (veelal akker- en tuinbouw): 49,6 kton. 
• Van de afgevoerde mest werd het resterende deel geëxporteerd dan wel verwerkt: 34,8 kton (overeenkomend met 20% van de mestproductie).  

                                           
1 Definitie CBS: Verwerking van dierlijke mest waarbij het eindproduct niet langer als dierlijke mest wordt aangemerkt zoals de asresten bij mestverbranding. Een ander 
voorbeeld van mestverwerking is kalvergierzuivering waarbij het eindproduct door het verwerkingsproces minder stikstof (N) en fosfaat (P2O5) bevat. 
Kalvergierzuivering is een biologisch proces waarbij organische stof en stikstof in de mest van vleeskalveren worden omgezet door micro-organismen. Een deel van de 
stikstof in de mest ontwijkt hierbij naar de lucht. Het eindproduct wordt als meststof in de landbouw gebruikt. De verwerking van mest verklaart samen met de netto 
export voor een groot deel het verschil tussen de hoeveelheid mest die door landbouwbedrijven met een mestoverschot wordt afgevoerd en de mest die door andere 
landbouwbedrijven wordt aangevoerd. 



• Van de totale hoeveelheid geproduceerde fosfaat in dierlijke mest werd 36 kton niet op Nederlandse landbouwgrond afgezet. Als de situatie in 2009 
leidend zou zijn voor de toekomst, dan zou dus 21% van de totale fosfaatproductie (verplicht) buiten de Nederlandse mestmarkt afgezet moeten 
worden om geen overschot op de nationale mestmarkt te hebben. 

 
2. Gevolgen lager wordende fosfaatgebruiksnormen 
Tabel 2: gebruiksnormen fosfaat 2009-2015 

Derde AP  Vierde AP    Vijfde AP 
2009   2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Grasland 
grond met hoge fosfaattoestand  100  90 90 85  85  85  80 
Fosfaatneutrale grond   100   95  95  95  95  95  90 
grond met lage fosfaattoestand  100   100  100  100  100  100  100 
Bouwland 
grond met hoge fosfaattoestand   85   75  70  65  55  55  50 
Fosfaatneutrale grond    85   80  75  70  65  65  60 
grond met lage fosfaattoestand   85   85  85  85  85  80  75 
 
Conclusies uit deze tabel 
• Ten opzichte van de situatie in 2009 moet in elk geval rekening worden gehouden met dalende fosfaatgebruiksnormen vanaf 2010. Dit heeft grote 

invloed op de plaatsingsruimte in Nederland: deze neemt hierdoor fors af. Dit doet zich het sterkst voor op bouwland vanwege de sterker dalende 
gebruiksnormen.  

• Uitgaande van de inschatting van de fosfaattoestand van landbouwgronden, een areaal grasland onder derogatie van 855.000 ha, en uitgaande van 
100% acceptatie zou dit voor Nederland betekenen dat de theoretisch maximale plaatsingsruimte voor dierlijke mest krimpt van 169 mln kg fosfaat 
in 2009 naar 148 mln kg fosfaat in 2013 en 138 mln kg fosfaat in 2015. 

• De gevolgen hiervan voor de veehouderijsector zullen afhankelijk van 
 de mate waarin akkerbouwers dierlijke mest zullen gebruiken voor de fosfaatbehoefte (hangt ook samen met de behoefte aan organische 

stof); dit hangt ook samen met  
 de mate waarin de veehouderij er in slaagt om mestproducten aan te bieden die aftrek vinden in de AT;   
 de mate waarin de veehouderij er in slaagt om de fosfaatuitscheiding te verlagen. 

• Indien geen van deze variabelen wijzigt (ongewijzigde acceptatiegraad (81%), ongewijzigde mestproductie) dan zou in 2013: om en nabij 31% van 
de totale mestproductie2 afgevoerd moeten worden.  

                                           
2 (175-(81%*148))/175 



B. Naar provincie en concentratiegebied, cijfers 2009 
Tabel 3 

Onderwerpen Regio's Neder-
land 

Groningen 
(PV) 

Friesland 
(PV) 

Drenthe 
(PV) 

Overijssel 
(PV) 

Flevo-
land 
(PV) 

Gelder-
land 
(PV) 

Utrecht 
(PV) 

Noord-
Holland 
(PV) 

Zuid-
Holland 
(PV) 

Zeeland 
(PV) 

Noord-
Brabant 
(PV) 

Limburg 
(PV) 

Concen-
tratie-
gebied 
Oost 

Concen-
tratie-
gebied 
Zuid 

Niet-
concen-
tratie-
gebied 

Cultuurgrond Totaal bemestbare 
cultuurgrond 

ha 1.857.310 159.713 229.331 148.024 204.333 88.601 238.150 68.488 130.345 130.828 116.296 246.152 97.049 311.655 244.004 1.301.651 

Grasland 974.695 63.333 183.563 63.853 141.593 12.514 158.077 57.415 70.710 76.488 15.443 99.603 32.105 214.244 98.580 661.871 

Snijmaïs 240.220 9.775 21.514 20.478 43.845 3.485 45.125 7.459 5.688 5.593 4.700 57.848 14.711 69.447 60.960 109.814 

Overig bouwland 642.394 86.605 24.254 63.693 18.895 72.602 34.948 3.615 53.946 48.747 96.154 88.702 50.233 27.965 84.464 529.966 

totaal bouwland 882.614 96.380 45.768 84.171 62.740 76.087 80.073 11.074 59.634 54.340 100.854 146.550 64.944 97.412 145.424 639.780 

% grasl./totaal % 52% 40% 80% 43% 69% 14% 66% 84% 54% 58% 13% 40% 33% 69% 40% 51% 

% bouwl/totaal 48% 60% 20% 57% 31% 86% 34% 16% 46% 42% 87% 60% 67% 31% 60% 49% 

Mest- en 
mineralen-
productie 

Geproduceerde 
mestsoorten 

Dunne mest rundvee mln kg 52.167 3.086 8.968 3.274 8.462 939 8.294 2.838 2.687 3.284 706 7.737 1.892 12.551 7.783 31.833 

Vaste mest vleesrundvee 863 33 63 51 128 4 189 46 50 61 34 135 70 234 145 484 

Dunne mest vleeskalveren 2.962 61 126 105 491 35 1.252 128 9 20 11 646 79 1.520 700 742 

Vaste pluimveemest 1.443 70 105 86 140 45 311 33 13 9 21 355 256 364 577 502 

Dunne pluimveemest 58 1 2 2 4 2 16 2 0 0 1 12 16 16 27 15 

Dunne mest varkens totaal 12.425 171 103 294 1.679 69 2.226 310 24 148 71 5.524 1.805 3.386 7.010 2.029 

Dunne mest vleesvarkens 7.047 114 54 160 957 42 1.314 189 10 92 53 3.117 945 1.997 3.870 1.180 

Dunne mest fokvarkens 
(inclusief biggen) 

5.378 57 49 134 722 27 912 121 14 56 18 2.407 860 1.389 3.140 849 

Mest van overige diersoorten 2.785 155 373 145 247 32 431 140 307 255 84 444 171 457 497 1.831 

Mineralen-
uitscheiding 

Fosfaatuitscheiding 1000 
kg  

174.800 7.850 19.130 8.380 24.100 2.610 31.030 7.440 5.780 7.180 2.130 43.180 16.020 43.910 53.920 76.990 

Mesttransport 
van/naar 
landbouw-
bedrijven 

Mestaanvoer 
op landbouw-
bedrijven 

Mineralen in 
aangevoerde 
mest 

Fosfaat in 
aangevoerde 
mest 

49.600 5.210 3.040 5.570 2.600 3.170 5.430 760 2.750 2.820 4.370 8.350 5.500 4.410 10.150 35.000 

Mestafvoer 
van landbouw-
bedrijven 

Mineralen in 
afgevoerde 
mest 

Fosfaat in 
afgevoerde 
mest 

85.300 2.470 3.080 3.080 9.630 1.610 17.220 2.210 1.170 1.220 1.030 29.000 13.600 22.250 40.360 22.680 

Transport-
saldo’s mest 
en mineralen 

Transportsaldo 
mineralen 

Transportsaldo 
fosfaat 

-35.700 2.750 -40 2.490 -7.030 1.570 -11.790 -1.450 1.580 1.610 3.330 -20.650 -8.100 -17.850 -30.210 12.320 

Gebruik van 
mest en 
mineralen 

Gebruik 
mineralen 

Fosfaatgebruik op 
landbouwbedrijven 

139.100 10.600 19.090 10.870 17.080 4.170 19.240 5.990 7.360 8.790 5.460 22.530 7.930 26.070 23.720 89.310 

Gebruiksnormen 
dierlijke mest 

Plaatsingsruimte fosfaat 172.500 14.530 22.250 13.540 19.490 7.720 22.610 6.680 12.140 12.270 10.120 22.420 8.730 29.700 22.220 120.570 

  Resterende plaatsingsruimte fosfaat 33.400 3.930 3.160 2.670 2.410 3.550 3.370 700 4.780 3.480 4.660 -120 800 3.640 -1.500 31.250 

  Benuttingsgraad fosfaat % 81 73 86 80 88 54 85 90 61 72 54 101 91 88 107 74 

  Fosfaatuitscheiding/plaatsingsruimte 101% 54% 86% 62% 124% 34% 137% 111% 48% 59% 21% 193% 184% 148% 243% 64% 

  Fosfaatuitscheiding/fosfaatgebruik   126% 74% 100% 77% 141% 63% 161% 124% 79% 82% 39% 192% 202% 168% 227% 86% 
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Conclusies 
 
1. Mestproductie in verhouding tot mestplaatsingsruimte:  
• In 2009 was in Nederland de feitelijke fosfaatproductie bijna gelijk aan de maximale plaatsingsruimte. De feitelijke plaatsing van dierlijke 

mest was aanzienlijk lager dan de theoretisch maximaal beschikbare plaatsingsruimte. Het mestoverschot kan kleiner zijn naarmate de 
veehouderijsectoren er in slagen om meer dierlijke mest af te zetten op landbouwgrond waar nu nog plaatsingsruimte is en er in plaats van 
fosfaat uit dierlijke mest fosfaatkunstmest gebruikt wordt. Gelet op het fosfaatkunstmestgebruik in de landbouw in Nederland (2009 en 
2010: ruim 9 mln kg) is die ruimte echter beperkt aangezien er in de praktijk kennelijk geen behoefte is om de beschikbare fosfaatruimte 
geheel op te vullen. 

• In de provincies Noord-Brabant, Limburg was de fosfaatproductie in 2009 bijna dubbel zo groot als de fosfaatplaatsingsruimte. Er werd 
echter meer fosfaat afgezet dan er feitelijk ruimte was (!) 

• In de delen van die provincies die liggen binnen het concentratiegebied Zuid was de intensiteit veel hoger: de fosfaatproductie was daar 
bijna tweeënhalf keer zo groot als de fosfaatplaatsingsruimte. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers dat in dit concentratiegebied meer fosfaat 
wordt gebruikt dan er plaatsingsruimte is. De gebruiksnormen worden dus overschreden! 

• In de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht was de fosfaatproductie in 2009 fors groter dan de plaatsingsruimte.  
• In de delen van die provincies die liggen binnen concentratiegebied Oost was de mestproductie ook fors hoger dan in de resterende delen 

van die provincies 
• In de provincie Friesland was in 2009 de fosfaatproductie lager dan de plaatsingsruimte voor fosfaat, maar deze is aanzienlijk hoger dan in 

de overige niet-concentratiegebieden. De reden hiervoor is de zeer hoge fosfaatproductie in de vorm van rundveemest.   
• In de overige provincies is de fosfaatplaatsingsruimte (flink) groter dan de fosfaatproductie. Dit zal naar verwachting ook bij krimpende 

fosfaatgebruiksnormen zo blijven.  
Conclusie hieruit is dat het vooral van belang is om maatregelen gericht op afzet elders van mest te richten op de beide concentratiegebieden, 
waarbij de noodzak veruit het grootst is in concentratiegebied zuid. Onderscheid in mestverwerkingsverplichting is hier ook op te baseren.  
 
2. Resterende plaatsingsruimte na af- en aanvoer van mest op bedrijven/ benuttingsgraad fosfaatruimte met dierlijke mest 
• In Noord-Brabant werd in 2009 meer fosfaat gebruikt dan er ruimte was; in concentratiegebied Zuid werd fors meer fosfaat gebruikt dan er 

plaatsingsruimte is. Dit betekent dat in die gebieden de forsfaatgebruiksnormen in die periode zijn overtreden. 
• In Limburg en Utrecht werd 90% of meer van de plaatsingsruimte voor fosfaat benut door dierlijke mest. Gegeven de hogere opvulling in 

die delen van beide provincies die in een concentratiegebied vallen, is waarschijnlijk dat de resterende plaatsingsruimte in de resterende 
delen van beide provincies groter was dan 10%.  

• In de provincies Zeeland en Flevoland is de benutting van de fosfaatruimte door dierlijke mest het laagst: 54%. Gemiddelde 
benuttingsgraad in de niet-concentratiegebieden was in 2009 74%. 

Conclusie hieruit is dat in concentratiegebied Zuid er een belangrijke reden is om maatregelen te nemen die dwingen tot daadwerkelijke 
afvoer van meer overschotsmest van veebedrijven.  
 
3. Gevolgen lager wordende fosfaatgebruiksnormen  



• Belangrijkste gevolg van de lager wordende fosfaatgebruiksnormen is dat de mestplaatsingsruimte daalt. Dit doet zich het sterkste voor op 
bouwland, waardoor de daling relatief sterker zal zijn in provincies met een groot areaal bouwland (Zeeland, Flevoland, Limburg, Groningen 
en Noord-Brabant).  

• Door de daling van de plaatsingsruimte zou, zonder maatregelen van veehouders en telers, ook in provincies waar nu in theorie nog 
voldoende plaatsingsruimte is (alle concentratieprovincies plus Friesland) deze in het geheel kunnen verdwijnen, waardoor nog meer mest 
dan nu al het geval is afgevoerd moet worden om te voldoen aan de gebruiksnormen. 

Conclusie hieruit is dat de noodzaak van vinden van meer mestafzet binnen en vooral buiten het gebied zeer groot is in beide 
concentratiegebieden en ook in de provincie Friesland, vanwege m.n. de grote melkveehouderijsector aldaar. 
 
 
C. Naar mestsoort en bedrijfstype 
 
Tabel 4. Verdeling productie fosfaat in 2009:  
Sector % fosfaatproductie in 2009 
(Sterk gespec.) melkveebedrijven 42 
Varkensbedrijven 21 
Pluimveebedrijven 13 
overige graasdierbedrijven 10 
Overige hokdierbedrijven 5 
overige melkveebedrijven 2 
overige landbouwbedrijven incl. bedrijven met veeteelt 6 
Totaal 100 
Bron: CBS Statline, tabel 
 



1. Fosfaatoverschot op sectorniveau:  
 
Tabel 5. Overzicht overschotten fosfaat op sectorniveau in 2009 
Diersoort  Overschot fosfaat 

nationaal (in kton) 
Provincies met 
overschot fosfaat 

Top 3 provincies 
fosfaatoverschot 

Laagste 3 provincies 
fosfaatoverschot/ grootste 
tekort 

   abs per ha Abs Per ha 
Varkensbedrijven 33.600 Alle NB, Ge, Li Ze, Fl, NH NH, Fl, Zl Ge, Fr, Ov 
Pluimveebedrijven 22.100 Alle NB, Li, Ge ZH, Li, NH ZH, NH, Ze Ze, Fl, Dr 
Overige hokdierbedrijven 6.900 Alle Ge, NB, Ov Li, NB, Fl NH, Ze, Fl NH, ZH, Gr 
Sterk gespecialiseerde) 
melkveebedrijven 

3.100 Alle, behalve Dr, Ge, 
NH 

NB, Ut, Li NB, Fl, Li Grootste tekort: 
Dr, Ge, NH 

Grootste tekort: 
Dr, NH, Ge 

Overige melkveebedrijven 300 Ov, Ge, Ut, NB, li NB, Ge, Ov NB, Ov, Ut Grootste tekort: 
Dr, Fr, NH 

Grootste tekort: 
DR, NH, Gr 

Overige bedrijven -55.000 - -  - Grootste tekort: 
Ze, Gr, Fl 

Grootste tekort: 
NH, Ze, ZH 

Landbouwbedrijven totaal 11.100 Ov, Ge, Ut, NB, li NB, Ge, Li Nb,Li, Ge Grootste tekort: 
Ze, Gr, NH 

Grootste tekort: 
Ze, NH, Gr 

Bron: CBS statline, tabel mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype in 2009 
 
Conclusies uit tabel 5 
• Hokdierbedrijven (alle soorten) produceren in alle provincies aanzienlijk meer fosfaat dan zij op eigen grond kwijt kunnen. Het overschot op 

sectorniveau is veruit het grootst in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Echter, de varkensbedrijven in Zeeland, Flevoland en Noord-
Holland, zijn per ha het meest intensief, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat zij in provincies liggen met een groot tekort 
aan fosfaat. 

• (sterk gespec.) melkveebedrijven produceren in alle provincies behalve Drenthe, Gelderland en Noord-Holland meer fosfaat dan zij 
plaatsingsruimte hebben. Het grootste overschot op sectorniveau is te vinden in Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. In beide 
concentratiegebieden heeft deze sector een overschot; ook in het concentratiegebied Oost, ondanks het (zeer kleine) tekort in Gelderland. 
In de niet-concentratiegebieden hadden de bedrijven in deze sector gezamenlijk in 2009 geen overschot. Bij dalende fosfaatgebruiksnormen 
zal ook daar mogelijk een overschot ontstaan. 

• Fosfaatplaatsingsruimte: is vooral te vinden in de AT-sectoren, maar ook bij overige graasdierbedrijven en bij 
akkerbouw/veeteeltcombinaties in alle provincies. 



2. Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming in 2009 
 
Tabel 6.  
Hoeveelheid mest en mineralen in 
de mest 

Fosfaat in getransporteerde mest 
  

Perioden 2009 
  

Onderwerpen Getransporteerde mestafzet 
  
Totaal getransporteerde mestafzet Mestaanvoer door 

landbouwbedrijven 
Mestaanvoer door 
mestverwerkers 

Mestafvoer naar het 
buitenland 

Mestsoorten in kton in kton als % van totaal  in kton als % van 
totaal  

in kton als % van 
totaal 

Totaal dierlijke mest 94,9 49,6 52% 16,6 17% 28,7 30% 
Dunne mest rundvee 9,1 8,5 93% 0,3 3% 0,4 4% 
Dunne mest vleeskalveren 2,7 1,7 63% 1,0 37% 0,0 0% 
Bewerkte dunne kalvermest 0,3 0,3 100% - 0% - 0% 
Vaste pluimveemest 29,8 2,8 9% 12,9 43% 14,1 47% 
Pluimveemestkorrels 3,9 - 0% - 0% 3,9 100% 
Dunne pluimveemest 0,0 0,0 0% - 0% 0,0 0% 
Dunne mest varkens totaal 36,0 30,5 85% 0,4 1% 5,1 14% 
Dunne mest vleesvarkens 27,2 23,5 86% - 0% 3,7 14% 
Dunne met fokvarkens (inclusief 
biggen) 

8,4 7,0 83% - 0% 1,4 17% 

Vaste mest van overige 
diersoorten 

5,1 2,1 41% 2,1 41% 1,0 20% 

Gemengde mest - - 0% - 0% - 0% 
Substraat voor de 
champignonteelt 

3,0 3,0 100% - 0% - 0% 

Champost en overige compost 4,3 0,6 14% - 0% 3,7 86% 

Overige producten van 
mestverwerking 

0,5 - 0% - 0% 0,5 100% 
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Conclusies uit tabel 6: 



2. in 2009 werd van de totaal van bedrijven afgevoerde fosfaat in mest, een groot deel geëxporteerd of verwerkt (47%) 
3. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan afgevoerde (vaste) pluimveemest:  

• van de hoeveelheid fosfaat uit mest die verwerkt werd (16,6 kton) was 12,9 kton ofwel 77% vaste pluimveemest;  
• van de geëxporteerde mest was 49% (vaste) pluimveemest. 

4. Ook afgevoerde vaste mest van overige diersoorten wordt voor een belangrijk deel verwerkt dan wel geëxporteerd 
5. Afgevoerde pluimveemestkorrels en overige producten uit mestverwerking worden totaal geëxporteerd. 
6. Afgevoerde dunne varkensmest en afgevoerde dunne rundveemest werd voor het overgrote deel in de Nederlandse landbouw afgezet. 

 
 
3. Mestverwerking/export in relatie tot mestproductie  
Om een beeld te krijgen van welke percentages van de totale mestproductie per mestsoort verwerkt/geëxporteerd worden, zijn hieronder de 
verwerkte/geëxporteerde hoeveelheden fosfaat in mest van de belangrijkste mestsoorten afgezet tegen de mestproductie in 2009.    
 
Tabel 7. 
Periode  2009 
mestsoort Fosfaat-

uitscheiding 
(kton) 

Verwerkt 
(kton) 

Export 
(kton) 

Verwerking en 
export als % van 
fosfaatuitscheiding  

Totaal alle 
mestsoorten 

174,8 16,6 28,7 26% 

varkensmest  46,5 0,4 5,1 12% 
(vaste) 
pluimveemest 

28,3 12,9 14,1 95% 

rundveemest 
(niet-zijnde 
kalvermest) 

86,9 0,3 0,4 1% 

Kalvermest 5,1 1 0 20% 
Vaste mest 
overige 
diersoorten 

        

Bron: Bewerkte gegevens CBS 
 
Conclusies uit tabel 7:  
• van de totale mestproductie is in 2009 26% verwerkt/geëxporteerd. 
• De grootste bijdrage hieraan wordt geleverd door de pluimveehouderij, gevolg door kalvermest en varkensmest.  
• Van de rundveemest, niet-zijnde kalvermest, wordt slechts 1% verwerkt of geëxporteerd. 



• Taakstellende percentages voor verwerking zijn op sectorniveau hoger dan de in tabel 7 gepresenteerde percentages. 
  
Tabel 8. fosfaatproductie naar diersoort en regio 
Perioden 2009 
Regio's Concentratiegebied Oost Concentratiegebied Zuid Niet-concentratiegebied 
Onderwerpen Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Bedrijfstype 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg 
Landbouwbedrijven totaal 43.910 48 -16.020 53.920 48 -33.430 76.990 24 38.370 
Graasdierbedrijven totaal 23.920 45 -1.460 14.110 64 -4.190 57.610 37 8.030 
(Sterk gespec.) 
melkveebedrijven 

16.830 62 -920 9.930 87 -3.000 47.260 57 800 

Overige melkveebedrijven 1.090 73 -430 720 84 -280 1.670 34 440 
Overige graasdierbedrijven 6.000 32 -110 3.460 44 -920 8.670 19 6.780 
Hokdierbedrijven totaal 19.050 99 -16.850 35.900 99 -33.370 13.780 98 -12.480 
Varkensbedrijven 9.190 100 -8.270 21.940 100 -20.250 5.590 100 -5.130 
Pluimveebedrijven 5.330 100 -5.160 10.830 99 -10.650 6.550 99 -6.320 
Overige hokdierbedrijven 4.520 97 -3.420 3.120 97 -2.480 1.640 93 -1.030 
Overige landbouwbedrijven 
totaal 

940 7 2.280 3.910 10 4.130 5.600 3 42.830 

Akkerbouw/veeteeltcombinaties 200 2 610 430 11 550 1.260 5 2.330 

Overige landbouwbedrijven 740 9 1.670 3.490 10 3.580 4.340 3 40.500 
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Breed gedeelde verwachting is dat de melkproductie in Nederland, na afschaffing van de 
melkquotering, zal groeien. De inschatting over de mate waarin dit zal gebeuren loopt uiteen van 
10 tot ruim 20%. De verwachte stijging van de melkproductie zal zich niet 1-op-1 vertalen in een 
even sterke groei van het aantal dieren, omdat de melkproductie per dier naar verwachting ook zal 
stijgen. FrieslandCampina verwacht (op basis van een enquête onder leden) dat de melkproductie 
in 2016 circa 600 miljoen kilogram hoger zal liggen dan in 2014, een toename van ruim 5%, en in 
2020 ruim 1 miljard kilogram.  
 
De melkveehouderij is voor de voorziening van ruwvoer en voor de afzet van de op het bedrijf 
geproduceerde mest vooral afhankelijk van eigen grond. Op nationaal niveau beschikt de 
mlekveehouderij over voldoende grond, maar op bedrijfsniveau is ruimde helft niet volledig 
zelfvoorzienend voor mestafzet en de productie van ruwvoer. 
 
Zowel de boerenorganisaties als de zuivelsector in Nederland streven naar behoud van 
grondgebondenheid als de hoofdontwikkelrichting van de melkveehouderij. Industrialisering van de 
melkveehouderij wijzen zij af.  
 
 
 
Op 1/3 van de bedrijven  circa 2/3 deel van de NL melkveebedrijven  is de Circa 2/3-deel van de 
melkveehouders wel deels, niet volledig zelfvoorzienend voor mestafzet en de productie van 
ruwvoer. 
 
 
 
 
 
De term grondgebondenheid roept bij de sector vragen op hoe strikt u die wilt hanteren. Is het de 
hoofdontwikkelrichting van de melkveehouderij of bedoelt deze term in strikte zin dat telen van het 
ruwvoer en mestaanwending geheel op het eigen bedrijf plaatsvindt. In het laatste geval is het een 
vorm van begrenzing van melkveehouderij en zou het een vorm van een melkveerechtenstelsel 
kunnen zijn.  
Ik adviseer u geen uitspraken te doen over een mogelijk melkveerechtenstelsel, immers: u zet nu 
volledig in op voldoende mestverwerking in 2015. Wel kunt u aangeven dat grondgebondenheid de 
hoofdontwikkelrichting van de melkveehouderij dient te blijven. 
 
 
 
De voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina – de heer Piet Boer, één van 
de sprekers bij het debat in de Rode Hoed – zegt in het meest recente ledenblad Melk hierover: 
“Wij hebben een grondgebonden sector…”. Dat is voor velen ook de beeldvorming: een 
grondgebonden melkveehouderij. Desondanks is circa 2/3-deel van de melkveehouders wel deels, 
maar zeker niet volledig zelfvoorzienend voor mestafzet en de productie van ruwvoer. 
 
 



 
In de discussie is afgesproken de volgende vijf mogelijkheden uit te werken: 
 

1. De gegevens bij I&R 
2. Melkquota van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe in NL 
3. Melkproductie van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe 
4. Gemiddelde mestproductie van een bedrijf/ gemiddeld mestforfait per koe 
5. De gegevens bij I&R gecorrigeerd voor het al dan niet overschrijven van de melkquota van 

dat bedrijf dus *(melkquota/productie bedrijf) 
 
 
 
Mogelijke parameters om melkveerechten vast te stellen / toe te kennen 
 
 
De gegevens bij I en R.  
 
Toelichting 
I en R is het systeem van de overheid (Dienst Regelingen) waarin de burgerlijke stand diverse 
diersoorten, waaronder rundvee, wordt bijgehouden. De boer moet binnen 3 dagen elke mutatie 
van vee op het bedrijf invoeren. I en R maakt geen onderscheid tussen runderen die worden 
gehouden voor de melkproduktie of voor een ander doel (vlees). In de GDI (Gecombineerde Data-
inwinning) streeft DR naar vermindering van administratieve lasten door waar mogelijk het aantal 
dieren (bv. melkvee) vóór te tonen. DR werkt samen met CRV (het rundveebestand van CRV is 
gebaseerd op de IenR en CRV weet welke dieren melkrunderen zijn), maar daarvoor geeft maar 
20% van de boeren een machtiging.  
 
Conclusie:  
• IenR geeft nauwkeurig op een bepaald moment het aantal runderen weer. Situaties waar ook 

vleesrundvee op een bedrijf aanwezig is, bemoeilijken deze parameter.  
• IenR heeft een belangrijk nadeel dat het melkrundvee niet onderscheidt van overig rundvee.  
• Het werken met een concreet aantal stuks melkvee op een bepaald tijdstip (of tijdvak) heeft 

als nadeel dat:  
o Als je voor bv. 01-04-2015 (of een tijdvak vlak daaraan voorafgaand) zullen 

veehouders daarop anticiperen en meer dieren aanhouden dan gebruikelijk.  
o Als je kiest voor een datum in het verleden bv. 01-04-2013 (of een tijdvak vlak 

daaraan voorafgaand) zal de ene helft veehouders erg tevreden zijn met  de 
referentieperiode en de andere helft klaagt omdat sindsdien de situatie op hun bedrijf 
(fors) is gewijzigd.  

 
 
Melkquotum van een bedrijf / gemiddelde melkproduktie per koe in Nederland.  
 
Toelichting 
Alle melkveehouders in Nederland hebben nu een melkquotum als basis voor hun melkproductie. 
Uitzondering zijn 10 á 20 melkveehouders die zogenaamd ‘vetmelker’ zijn, zij leveren veel melk en 
hebben maar een zeer klein quotum. Ook de boerderijzuivelbereiders beschikken over een 
melkquotum.  
Alle individuele melkquota zijn geregistreerd bij het Productschap Zuivel (medebewind). 
Melkquotum kan tijdelijk (lease) en blijvend (koop) van de ene boer naar de andere gaan, maar 
nationaal verandert het totale quotum niet. Met andere woorden, ook op 01-04-2015 is er een 
volledige verdeling van het melkquotum, anticipatiegedrag is niet mogelijk.  
De gemiddelde melkproductie per koe in Nederland is bekend (LEI, CRV etc.) Het getal is juist, 
maar de ene helft van de bedrijven heeft een hogere productie en de andere helft een lagere 
productie per koe. Wil je een ander getal voor productie per koe dat meer rekening houdt met de 
individuele bedrijfssituatie dan heb je gegevens nodig van het individuele bedrijf. Zulke gegevens 
zijn altijd van de boer zelf afkomstig of van een organisatie namens hem. De overheid heeft die 
gegevens niet. Overheid heeft allen de IenR (en de melkquota).  



 
Conclusie:  
• De melkquota gegevens geven uiterst nauwkeurig weer hoeveel melk iedere boer produceert 

en daarop kan niet worden geanticipeerd.  
• Je hebt een tweede parameter (melkproductie per koe) nodig om het bijbehorende aantal 

melkveerechten te bepalen.  
• Voordeel van de parameter gemiddelde melkproductie per koe in NL is de objectiviteit en er 

kan niet op worden geanticipeerd door een individuele boer.  
o De ene helft van de boeren heeft een hogere productie per koe dan gemiddeld. Zij 

hebben voordeel van deze optie.  
o De andere helft van de boeren produceert minder per koe, zij hebben immers meer 

koeien nodig om hun gebruikelijke melkhoeveelheid te kunnen produceren. Zij hebben 
dus nadeel.  

• Nadeel van deze parameter is dat hij grofmazig is. Met verfijning van deze tweede parameter 
kan dit worden verbeterd, met risico van beïnvloedbaarheid.  

 
 
Melkproductie van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe 
 
Toelichting:  
Het verschil met de vorige optie is dat bij de tweede parameter gerekend wordt met de gemiddelde 
melkproductie per koe op het bedrijf in plaats van met het NL gemiddelde. De gemiddelde 
productie per koe van een bedrijf wordt berekend door de totale bedrijfsproductie te delen door het 
aantal gehouden melkkoeien. Hierover houdt de boer zelf gegevens bij (of een organisatie namens 
hem) maar de overheid heeft deze gegevens ook: quotum en IenR.  
Pas je deze optie toe met gebruik maken van overheidsgegevens, dan is dat feitelijk het gegeven 
uit de IenR:  
                         Melkquotum                           
Melkquotum/aantal mk (IenR) 
 
Conclusie: 
• Deze optie is dezelfde als optie 1.  
• Als je deze optie anders invult, met gebruikmaken van de eigen gegevens van de boer (of van 

een organisatie namens hem) dan leidt dit tot een ander resultaat en dat zal ook dichter liggen 
bij het wensbeeld van de boer.  

• Vraag ism of het wenselijk is om gebruikte maken van eigen gegevens van de boer.  
 
 
 
Gemiddelde mestproductie van een bedrijf/ gemiddeld mestforfait per koe 
 
Toelichting (onder voorbehoud dat mijn kennis hierover toereikend is): 
Deze optie gaat uit van het mestverleden van een veehouderijbedrijf. Daarover zijn gegevens 
beschikbaar bij de overheid (Dienst Regelingen).  
Een melkveebedrijf dat gebruik maakt van het forfaitaire stelsel houdt het aantal gehouden stuks 
rundvee bij (waaronder ook het aantal melkkoeien). Dit jaaraantal vermenigvuldigd met de 
forfaitaire mestproductie per dier levert de mestproductie van het bedrijf op; maar als je 
vervolgens weer deelt door het gemiddelde forfait kun je net zo goed rechtstreeks het bijgehouden 
aantal stuks melkvee nemen.  
Een melkveebedrijf dat gebruik maakt van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) houdt de 
mineralengegevens bij zonder verder in de berekening gebruik te maken van het werkelijk aantal 
aanwezige dieren. Een melkveehouder past BEX toe als hem dat voordeel oplevert, c.q. tot een 
lagere mineralenproductie dan forfaitair leidt. Delen we deze werkelijke mineralenproductie dan 
door de forfaitaire productie per koe, dan levert dat een (fors) lager aantal melkveerechten dan het 
werkelijke aantal koeien.  
 
 
Conclusie:  



• Deze optie leidt niet voor de BEX-bedrijven maar alleen voor bedrijven die van het forfaitaire 
stelsel gebruik maken tot een bevredigende berekening van het aantal toe te wijzen 
melkveerechten.  

• De mestproductie van een bedrijf is niet opgesplitst voor diercategorieën, zodat het aantal 
bijbehorende melkveerechten überhaupt moeilijk is vast te stellen.  

 
 
De gegevens bij I&R gecorrigeerd voor het al dan niet overschrijven van de melkquota 
van dat bedrijf dus *(melkquota/productie bedrijf) 
 
Toelichting 
Bij deze optie zijn er drie mogelijkheden 
1. Bedrijf melkt precies op het quotum vol. Er vindt geen correctie plaats op het IenR-aantal.  
2. Bedrijf melkt minder dan het toegestane quotum (bv. -20%). Dan zal het gemiddelde bedrijf 

ook 20% minder koeien hebben gehouden. Met de correctiefactor komt hij uit op een aantal 
melkveerechten waarmee hij met een gemiddelde productie per koe een bedrijfsproductie cf. 
quotum kan melken.  

a. Als dit bedrijf een lager dan gemiddelde productie per koe heeft, zal het meer koeien 
houden om toch aan de 80% quotum te komen. Het IenR-aantal (daadwerkelijk aantal 
gehouden koeien) is dan initieel al hoger, dat hogere aantal houdt het bij deze optie 
vast.  

b. Als dit bedrijf een hoger dan gemiddelde productie per koe heeft, zal het minder koeien 
houden om toch aan de 80% quotum te komen. Het IenR-aantal (daadwerkelijk aantal 
gehouden koeien) is dan initieel al lager, dat lagere aantal houdt het bij deze optie 
vast.  

3. Bedrijf melkt meer dan het toegestane quotum (bv. +20%). Dan zal het gemiddelde bedrijf 
ook 20% meer koeien hebben gehouden. Met de correctiefactor komt hij uit op een aantal 
melkveerechten waarmee hij met een gemiddelde productie per koe een bedrijfsproductie cf. 
quotum kan melken.  

a. Als dit bedrijf een lager dan gemiddelde productie per koe heeft, zal het meer koeien 
houden om toch aan de 120% quotum te komen. Het IenR-aantal (daadwerkelijk 
aantal gehouden koeien) is dan initieel al hoger, dat hogere aantal houdt het bij deze 
optie vast.  

b. Als dit bedrijf een hoger dan gemiddelde productie per koe heeft, zal het minder koeien 
houden om toch aan de 120% quotum te komen. Het IenR-aantal (daadwerkelijk 
aantal gehouden koeien) is dan initieel al lager, dat lagere aantal houdt het bij deze 
optie vast.  

 
Conclusie: 
Deze optie zorgt ervoor dat het IenR-aantal wordt gecorrigeerd van werkelijke productie richting 
het quotum, want: 
• Een bedrijf dat bij deze optie precies het quotum volmelkt krijgt het aantal melkveerechten op 

basis van IenR-aantal.  
• Een bedrijf waarvan de productie afwijkt van het quotum:  
• Ontvangt als de gemiddelde productie per koe laag is, een groter aantal melkveerechten dan 

IenR-aantal. 
• Ontvangt als de gemiddelde productie per koe hoog is, een kleiner aantal melkveerechten dan 

IenR-aantal.  
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Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 
 
 
Nota 

 heeft een nota gemaakt en deze voor commentaar rondgestuurd.  
 
Dierrechten voor welke dieren 

 stuurt de cijfers van de productie per diercategorie door. Belangrijkste 
reden om hiernaar te kijken is dat daarmee beargumenteerd kan worden of 
andere diercategorieën (zoals eenden) ook onder dierrechten gebracht zouden 
moeten worden. 
 

 geeft aan dat hij vindt dat we niet andersom moeten gaan redeneren. Nu 
hebben we ook alleen melkquota en dat gaat goed. Het is daarom niet nodig om 
extra dieren onder dierrechten te brengen. 
 
Grondgebonden of niet grondgebonden 

 vindt het belangrijk om grondgebondenheid niet meteen te laten vallen. Hij 
geeft aan dat aan de Stas zou moeten worden gevraagd of er vanuit 1 aspect naar 
dierrechten zou moeten worden gekeken (mest) of vanuit de breedte van 
duurzame veehouderij. 
 
Grondgebondenheid is op verschillende manier te definiëren. 

 geeft aan dat elke melkveehouder grond heeft, maar dat er 60 tot 65 % van 
de melkveehouders ruwvoer bijkopen om extra dieren te kunnen voeden. Deze 
bedrijven zijn dan bijvoorbeeld 66% grondgebonden en 33% niet grondgebonden. 

 geeft aan dat je grondgebondenheid vanuit de meststoffenwet zou 
moeten/kunnen aanvliegen vanuit mestplaatsingsruimte. 
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 geven aan dat het in de uitvoering en de naleving heel complex 
gaat worden als het stelsel aan grond wordt gekoppeld. Dit is veel duurder en leidt 
waarschijnlijk tot een hoop geschuif met koeien en grond. 
 

zegt dat je grond alleen zou moeten meetellen als het binnen een bepaalde 
straal van het bedrijf ligt. 
 

geeft aan dat je door het introduceren van grondgebondenheid een deurtje 
open zet om geen slot op het aantal dieren te hebben. 
 

 vraagt zich af of de Stas überhaupt wil streven naar en sturen op 
grondgebondenheid. En: is het niet raar om een wetsvoorstel te hebben waarbij 
een overschot niet erg gevonden wordt (mestverwerking) en daar tegenover een 
wetsvoorstel te zetten waarbij je vooral mag produceren als je grond hebt en dus 
geen overschot?  
 
In de daarop volgende discussie worden verschillende aspecten genoemd die in de 
uitwerking terug zouden moeten komen, waaronder hoe het voorstel ingrijpt op 
de mestverwerkingsinitiatieven die nu van de grond komen, hoe verschillende 
stelsels naast elkaar zouden functioneren en hoe dit samenhangt met de  
megastallendiscussie. 
 
Proces van het informeren van de Staatssecretaris 
De staatssecretaris heeft de komende tijd een aantal externe optredens waarbij 
grondgebondenheid aan de orde komt. De eerste is op 24 april. Deze optredens 
zou ze kunnen gebruiken om haar standpunt over de wenselijkheid van het sturen 
op grondgebondenheid al dan niet via het dierrechtenstelsel te bepalen.  
 
Er wordt afgesproken om ernaar te streven om voor 24 april een eerste nota naar 
haar te sturen. In deze nota wordt instemming gevraagd op het punt om alleen 
melkvee onder dierrechten te brengen en dus geen andere sectoren. Daarnaast 
zal in de nota worden geschetst dat grondgebondenheid meegenomen zou kunnen 
worden, maar daar wordt nog geen besluit op gevraagd. 
 
Deze nota wordt geschreven door PAV en gaat via DAD en JZ de lijn in. Bespreken 
in MT DG Agro is niet op voorhand nodig.  
 

stuurt voor woensdag 17 april een conceptnota rond. 
 
In een volgende nota kunnen dan verschillende wijzen van het toedelen van 
rechten worden voorgelegd (met voor- en nadelen) en de rol die 
grondgebondenheid daarbij speelt. 
Het ligt voor de hand dat deze nota wel wordt ingebracht in het MT DG AGRO. 
 
Werkwijze bij het toedelen van rechten 
Hoe kan discussie zoveel mogelijk worden voorkomen? 
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Elke werkwijze die denkbaar is, is voor discussie vatbaar. Er wordt altijd een 
groep benadeeld. In het vorige overleg is daarom de optie in beeld gekomen om 
bij het toedelen van dierrechten te werken met voor iedereen een opslag met 
gratis dierrechten. 
 

 schetst dat bij het introduceren van melkquota de helft van de veehouders 
bezwaar heeft aangetekend. 
 

 heeft een voorkeur voor het wettelijk vastleggen van hardheidsgevallen en 
methoden om daarmee om te gaan. Dit maakt het makkelijker om bezwaren van 
individuele ondernemers af te handelen. Er is dan ook geen open einde. We gaan 
er zelf over hoeveel rechten er zijn. Als er extra rechten moeten worden 
toegekend is dat voor het stelsel op zich geen probleem. We komen bijvoorbeeld 
niet in de problemen met Europa. Het is wel vervelend als er veel zaken gevoerd 
worden. Je kunt daarom wel proberen dit zoveel mogelijk te beperken door er 
bijvoorbeeld over in gesprek te gaan met de sector. 
Er zou op een hoger niveau besproken moeten worden of het wordt toegestaan 
bijv. rondetafelgesprekken of interviews met de sector te organiseren. De sector 
wordt dan deelgenoot van het probleem en wellicht ook van de oplossing. 
 

geeft aan dat dit het makkelijkste kan als er een stuurgroep voor het 
programma mest is ingesteld. Dus dit actiepunt moeten we even parkeren totdat 
deze is ingesteld. 
 

 maakt voor 17 april een notitie over de juridische aspecten van het 
introduceren van een stelsel van dierrechten voor melkvee en waar sprake is van 
juridische toetsing en waar sprake is van politieke toetsing. 
 
Welke werkwijzen zien we? 
In de discussie komen de volgende vijf mogelijkheden boven tafel. Toedelen op 
basis van: 

1. De gegevens bij I&R 
2. Melkquota van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe in NL 
3. Melkproductie van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe 
4. Gemiddelde mestproductie van een bedrijf/ gemiddeld mestforfait per koe 
5. De gegevens bij I&R gecorrigeerd voor het al dan niet overschrijven van 

de melkquota van dat bedrijf dus *(melkquota/productie bedrijf) 
 
De verschillende stelsels kunnen gebaseerd worden op meerdere jaren. Er moet 
nog nagedacht worden over de voor en nadelen van de verschillende stelsels. 
 

vindt dat er geen rekening gehouden moet worden met de investeringen die 
bedrijven wellicht hebben gedaan met het oog op uitbreiding na het vervallen van 
de melkquota. 
Er volgt een discussie waarbij aan de orde wordt gesteld of dit politiek droog te 
houden is en of dit dan niet ook voor varkens en kippen aan de orde zou moeten 
zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat varkens en pluimvee ondernemers weten dat de 
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rechten niet zonder meer vervallen. Voor melkvee is dit nog nooit zo expliciet is 
gewisseld en dat bedrijven kunnen inmiddels kalfjes hebben die in 2015 melk 
kunnen gaan geven. 
 

 maakt voor 17 april een notitie waarin de bovenstaande stelsels zijn 
beschreven. 
 
Afsprakenlijst 

1.  stuurt de cijfers van de productie per diercategorie door. 
2. Voor 24 april wordt een eerste nota over melkveerechten naar de Stas 

gestuurd. 
3.  stuurt voor woensdag 17 april een conceptnota rond. 
4.  maakt voor 17 april een notitie over de juridische aspecten van het 

introduceren van een stelsel van dierrechten. 
5.  maakt voor 17 april een notitie waarin de bovenstaande stelsels zijn 

beschreven. 
6. Hoogambtelijke besluitvorming vragen over het betrekken van de sector 

(rondetafelgesprekken of interviews) zodra stuurgroep Programma Mest is 
ingesteld. 

 
Datum volgend overleg 
24 april van 10- 12 uur. 
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Melkveerechten sec of gerelateerd aan grondgebondenheid 
 
Per brief van 18 januari van dit jaar aan de Tweede Kamer  (Kamerstukken II 2013/14, 33 322, nr. 
8) is de route uitgestippeld voor het beleid dat vanaf 1 januari 2015 van kracht moet zijn. Daarin 
worden drie beleidsopties geschetst: 
1. alleen een mestverwerkingsplicht; 
2. mestverwerkingsplicht gecombineerd met mestplaatsingsovereenkomsten; 
3. mestverwerkingsplicht gecombineerd met productierechten voor varkens en pluimvee 

(bestaande stelsel) en introductie van rechten voor melk-/rundvee. 
 
Eind dit jaar moet de keuze gemaakt worden, mede op basis van de uitkomst van de ex-ante 
beleidsevaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving. Om tijdig gereed te zijn voor de 
mogelijke introductie van rund-/melkveerechten (optie 3) kan er niet gewacht worden met de 
voorbereidingen van de benodigde wijziging van de Meststoffenwet. 
 
Deze nota handelt over de introductie van rechten voor melk-/rundvee uit optie 3.  
 
In deze notitie wordt op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe melkveerechten kunnen worden 
ingesteld. Bij de uitwerking is allereerst gekozen voor melkveerechten sec. Maar je kunt ook 
denken aan een systeem wat rekening houdt met de overwegende eigenschap van 
grondgebondenheid van de melkveesector.  
Met PAV-nota 13057089 heeft de Stas er mee ingestemd om de dierrechten te beperken tot allen 
melkveehouderij, geen jongvee of andere rundercategorieën etc. In die nota zijn beide opties reeds 
aangekondigd.  
Bij de uitwerking zal worden gestuurd op zo laag mogelijk uitvoeringskosten, dus uitgaande van 
eenvoudige kengetallen. Recente investeringen, ook als die nog niet (volledig) worden benut, 
worden niet gehonoreerd. Ook zal zoveel mogelijk worden vermeden dat anticipatiegedrag wordt 
gehonoreerd, zoals het in aanloop naar 1 april 2015 aanhouden van extra jongvee en melkvee. 
Verder is het uitgangspunt dat de toekenning zoveel mogelijk wordt gebaseerd op bij EZ 
gegenereerde, officiële, gegevens van de melkveebedrijven in plaats van gebruik te maken van 
gegevens die de ondernemer zelf of een organisatie namens hem heeft gegenereerd.  
 
Het huidige systeem van dierrechten voor varkens en pluimvee zal bij in stand blijven daarvan, niet 
worden gewijzigd. In deze notitie zal eerst worden uitgelegd hoe de toekenning van dierrechten sec 
kan plaatsvinden. Dat leidt tot een dierrechten stelsel dat vergelijkbaar is met die van varkens en 
pluimvee (optie 1).  Vervolgens zal als optie 2 worden aangegeven hoe de uitwerking van 
dierrechten er uit ziet als daarbij rekening wordt gehouden met grondgebondenheid.  
Optie 2 draagt aanzienlijk beter bij aan de verdere verduurzaming, de geleidelijke groei (van de 
melkveestapel en) van de bedrijven en een beter imago dan optie 1. Daar staat tegenover dat 
optie 1 eenvoudiger uitvoerbaar is dan optie 2.  
 
De belangrijkste kenmerken van beide opties zijn:  

1. Het aantal melkveerechten wordt toegekend op basis van de huidige bedrijfssituatie. Het 
bedrijf kan dus ongewijzigd worden voortgezet. Daarbij maakt het niet uit of een 
melkveebedrijf intensief (veel melkkoeien per ha) of extensief is. Om bedrijfsontwikkeling 
mogelijk te houden moeten de melkveerechten verhandelbaar zijn.  

2. Het recht om melk te produceren / melkvee te houden wordt gekoppeld aan de grond die 
bij het bedrijf in gebruik is, waarbij een ha grond bepalend is voor het aantal te houden 
melkkoeien. Melkveerechten worden alleen toegekend voor zover het bedrijf nu meer 
melkvee houdt dan op basis van grondgebondenheid.  
Om bedrijfsontwikkeling mogelijk te houden kan de ondernemer grond verwerven voor zijn 
bedrijf. Aanvullend kan worden besloten dat ook hier de toegekende melkveerechten 
verhandelbaar zijn.  
Er zijn allerlei varianten van grondgebondenheid / verhandelbaarheid denkbaar.  

 
 



Korte beschrijving van berekening melkveerechten.  
Deze beschrijving is om het overzichtelijk te houden een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. In volgende nota’s zal bij de uitwerking hieraan aandacht worden besteed.  
1. Melkveerechten sec 

Het aantal aan een bedrijf toe te kennen melkveerechten kan het eenvoudigst worden 
berekend door de in het laatste quotumjaar (01-04-2014/31-03-2015) gerealiseerde 
melkproductie te delen door de gemiddelde melkproductie per koe van dat bedrijf.  

 
 
 
Voorbeeld:  
Melkproductie  600.000 kg; melkproductie per koe 8.000 kg/jaar.  
 
Toe te kennen dierrechten:  
600.000 kg / (8.000 kg/koe) = 75 melkveerechten.  
 
2. Gerelateerd aan grondgebondenheid 

Bij deze optie is de bij het bedrijf behorende grond de basis en zijn melkveerechten daarbij 
aanvullend om de ontwikkeling van de melkveehouderij naar grondgebondenheid te 
begeleiden.  

 
Voorbeeld:  
Melkproductie 600.000 kg; melkproduktie per koe 8.000 kg/jaar. Stel grondgebondenheid komt 
overeen met 2 melkkoeien per ha (later nog preciezer te onderbouwen). Drie bedrijfssituaties:  
a. 20    ha grond 
b. 37,5 ha grond 
c. 55    ha grond 
 
Toe te kennen dierrechten:  
a.  75 melkveerechten – (20 ha x 2/ha) = 35 melkveerechten. Dit bedrijf kan met deze 35 rechten 
     en met de grond erbij 75 koeien blijven melken.  
b.  75 melkveerechten – (37,5 ha x 2/ha) = 0 melkveerechten. Dit bedrijf heeft precies voldoende 
     grond om 75 koeien te blijven melken en ontvangt geen melkveerechten.  
c.   75 melkveerechten – (55 ha x 2/ha) = 0 melkveerechten. Dit bedrijf kan met de beschikbare 
      grond uitbreiden naar 55 ha x 2/ha = 110 melkkoeien.  
Opmerking:  
Mogelijke subvarianten: de melkveerechten zijn wel/niet verhandelbaar; de melkveerechten 
worden wel/niet afgebouwd (in bijvoorbeeld 10 jaar).  
 
 
Visie op grondgebondenheid van NZO (en LTO) 
Eind juni 2013 zal de Duurzame Zuivelketen (DZK), samenwerkingsverband van NZO en LTO, 
bekend maken (uitwerking loopt nog) wat de bijdrage van de melkveesector wordt aan de 
mestverwerkingsverplichting van het nieuwe mestbeleid, om daarmee de instelling van 
melkveerechten te voorkomen. Hoofdelementen in het DZK-plan zijn de verwachte groei van de 
melkproductie met circa 20%, en een naar rato geringere groei van het aantal melkkoeien. Daarbij 
wil men op sectorniveau koersen naar evenwicht tussen aantal melkkoeien (dus mest) en het bij de 
melkveehouderij in gebruik zijn de areaal grond. Met andere worden: grondgebondenheid op 
sectorniveau.  
Kernpunt voor de DZK is of straks nog groei mogelijk is van de melkveehouderij. Als de 
veehouderij er in slaagt de mestverwerkingsverplichting van het nieuwe mestbeleid in te vullen, is 
groei mogelijk voor melkveebedrijven  en –sector. Als dit mislukt, komen er melkveerechten 
waardoor er alleen nog ruimte voor groei van de melkproductie zou zijn door een hogere productie 
per koe. Zuivelfabrieken zijn al volop bezig met investeringen in uitbreiding van hun 
productiecapaciteit. Het pleidooi van een grondgebonden melkveehouderij heeft dan ook als 
oogmerk te kunnen groeien.  
De hierboven beschreven optie 2 biedt daarvoor ruimte, optie 1 niet.  



 
Voor- en nadelen van de beide opties 
 
Optie 1) Melkveerechten sec 
Voordelen: 

• Het aantal melkkoeien in NL wordt bevroren en daarmee de omvang van de mestproductie 
en de omvang van de NH3- en klimaatgasemissies uit de melkveehouderij.  

• Eenvoudig uitvoerbaar 
 
Nadelen: 

• Melkveehouders gaan sturen op maximale productie per koe; kortere levensduur en 
gevolgen voor klauw- en uiergezondheid worden door melkveehouders op de koop toe 
genomen.  

• Permanent opstallen geeft een hogere productie per koe dan weidegang; dierrechtenstelsel 
zal permanent opstallen stimuleren. Gaat ten koste van maatschappelijk imago van 
melkveesector 

• Verhandelbaarheid van melkveerechten (anders gaat de bedrijfsstructuur op slot) leidt tot 
hogere productiekosten, vergelijkbaar met nu in melkquotum. Sinds de invoering van de 
melkquotering heeft de Nederlandse melkveehouderij circa 20 mld geïnvesteerd in 
melkquotum.  

• Een deel van de melkveehouders wil (snel) groeien, schaft daarvoor melkveerechten aan, 
waardoor het bedrijf intensiever wordt voor zover dit niet wordt gecompenseerd met 
grond.  

• Bedrijfsontwikkeling kan alleen door te investeren in rechten (‘lucht’) waardoor investeren 
in milieubeperkende technieken of vergroting van mestafzetmogelijkheden op een latere 
plaats komt. 

 
Optie 2) Gerelateerd aan grondgebondenheid 
Voordelen:  

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk zonder dat hiervoor investeringen in 
productierechten (‘lucht’) noodzakelijk is.  

• Deze optie ondersteunt de ontwikkeling naar een meer grondgebonden melkveehouderij. 
Immers, de groei van het aantal melkkoeien is op nationaal niveau grondgebonden. Dit is 
positief zowel vanuit een oogpunt van milieubeleid als voor het imago van deze sector. 
Opmerking: als de aanvullend toegekende melkveerechten in bijvoorbeeld 10 jaar worden 
afgebouwd, wordt de melkveesector op termijn volledig grondgebonden.  

• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 
pachtprijzen 

• Beroep op hardheidsclausule en uitzonderingsbepalingen is minder aan de orde omdat 
bedrijven de mogelijkheid hebben om door het regelen van voldoende grond hun bedrijf te 
ontwikkelen c.q. de productieruimte in de nieuwgebouwde stallen te gaan benutten.  

Nadelen:  
• Er kunnen meer melkkoeien komen in NL, echter deze toename is wel grondgebonden en 

maatschappelijk beter uit te leggen.  
• Kan aanzienlijke structuureffecten hebben in regio’s waar op dit moment veel 

melkveebedrijven met een hoge veebezetting voorkomen (N-Br, maar ook Frl). Kunnen 
deze bedirjven de slag naar (volledige) grondgebondenheid maken?  

• Een toename van de omvang van de grondgebonden melkveehouderij kan betekenen dat 
de mestafzetmogelijkheden voor andere sectoren in Nederland (met name de 
varkenshouderij) afnemen en de export- en verwerkingsopgave voor deze sectoren groter 
wordt, maar zal geleidelijk gaan.  

• De (pacht)prijs van landbouwgrond kan/zal stijgen door de koppeling van melkvee aan 
grond. Het LEI kan worden gevraagd om dit te kwantificeren.  

 
 
Uitvoeringslasten 
Van de beide opties zullen ook de uitvoeringslasten moeten worden verkend. Daar is nu nog geen 
aandacht aan besteed. Wij willen eerst vaststellen of er draagvlak is voor een dan wel beide opties. 



Wordt de optie grondgebondenheid open gehouden, dan zijn daar nadere keuzes in subvarianten 
mogelijk en nodig, dat moet dan verder worden uitgewerkt. De uitvoeringslasten van de 
subvarianten verschillen onderling weinig.  
 
ANTICIPATIEGEDRAG 
Er komen nu al geluiden uit de sector dat er wordt geanticipeerd op een eventueel stelsel van 
melkveerechten. Sowieso zal er vanaf voorjaar 2013 meer jongvee worden aangehouden dat op 2-
jarige leeftijd afkalft en voor de uitbreiding van de melkproductie zorgt. Daarnaast lijken 
veehouders meer melkvee aan te houden dan strikt noodzakelijk voor het huidige melkquotum.  
Dit anticipatiegedrag kan worden gemitigeerd door het toepassen van toekenningsregels die niet 
met (dergelijke) anticipatie kunnen worden beïnvloed.  
 
HARDHEIDSGEVALLEN 
Een groot beroep op hardheidsclausules en uitzonderingen (met grote uitvoeringskosten voor de 
overheid en administratieve lasten voor bedrijfsleven) kan worden verwacht van melkveebedrijven 
die de afgelopen jaren fors geïnvesteerd hebben in uitbreiding van stallen vooruitlopend op het 
vervallen van de melkquotering per 1-4-2015 en die de stalruimte nog lang niet benutten.  
Voorgesteld wordt om zulke investeringen die pas worden benut na afloop van de melkquotering 
niet als hardheidsgeval te honoreren. De ondernemers zijn immers op de hoogte van de milieudruk 
van de veehouderij in Nederland, inclusief de melkveehouderij. Het is onterecht te veronderstellen 
dat de melkveesector na 2015 ‘volledig los’ kon gaan.  
Door uit te gaan van de daadwerkelijke melkproductie van een bedrijf in het laatste 
melkquotumjaar als basis voor de berekening van de melkveerechten (en dus geen acht te slaan 
op de beschikbare extra stalruimte), komt een correcte toekenning van de melkveerechten tot 
stand. Er kunnen weliswaar in het laatste jaar nog quotumoverdrachten plaatsvinden tussen 
melkveehouders maar er kunnen dankzij het nauwkeurige quotumregistratiesysteem geen 
dubbeltellingen worden gedaan.  
 
 
 
Voor te leggen vragen:  

• Kunt u instemmen met de inhoud van deze nota 
• Akkoord dat beide opties open worden gehouden?  
• Akkoord om de uitvoeringslasten in globaal in beeld te brengen voor de opties 1 en 2?  

(Qua uitvoeringslasten is optie 2 een uitbreiding van optie 1).  
• Andere: ……… 
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Van:
Verzonden: woensdag 29 mei 2013 08:17
Aan:
Onderwerp: opties mestbeleid
Bijlagen: Uitwerking scenario's mestafzet overleg LTOELI 27072011.doc

 
  
Ter info en vertrouwelijk hierbij de opties die de bende van 4 in zomervakantie 2011 heeft ontwikkeld voor nieuwe 
mestbeleid. 
Zie ook opties over grondgebondenheid. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
Coördinerend beleidsmedewerker/ketenmanager varkens- en pluimveehouderij 
Ministerie van Economische Zaken 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
  
t:   070-  
m: 06-  
e:  @minez.nl  
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Verslag overleg LTO/ELenI over mestbeleid op 27 juli 2011 

Aanwezig:  en  (LTO),  en  (EL&I) 

Doelstelling nieuwe meststelsel en uitwerking van de scenario’s voor mestafzet naar aanleiding 
van de bespreking op 27 juli 2011. 

1. Doelstellingen nieuwe meststelsel
De doelstellingen van het nieuwe meststelsel zijn: 

- Hoofddoelstelling is het realiseren van evenwicht op de NL mestmarkt: de garantie dat,
voorafgaand aan de mestproductie, de omvang van de mestproductie in evenwicht is met
de mestafzetruimte in Nederland en het buitenland door langjarige afspraken. Hierbij
worden ook de milieu-effecten van productieuitbreiding op bedrijfsniveau en toekomstige
ontwikkelingen (klimaat, energie, schaarste grondstoffen) in beschouwing genomen;

- Voldoen aan internationale verplichtingen en afspraken: Nitraatrichtlijn, derogatiebepaling
inclusief mestproductieplafond 2002, NEC-plafond ammoniak, Natura 2000.
Voor het kunnen voldoen aan het mestproductieplafond 2002 is sturing op dieraantallen
en/of veevoer (mineralenexcreties) nodig;

- Het oprichten van een stabiele en structurele mestverwerkingscapaciteit (gevolgd door
afzet van verwerkte dierlijke mest buiten de NL land- en tuinbouw) inclusief leverings- en
verwerkingszekerheid. Elke sector staat zelf aan de lat voor de oplossing van het
mestoverschot. Deze doelstelling is ondersteunend aan de hoofddoelstelling en is een
ondersteunende maatregel in het kader van artikel 5 van de Nitraatrichtlijn om het stelsel
van gebruiksnormen en de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken.

Onder mestverwerking verstaan we het zodanig be- of verwerken van dierlijke mest dat
eindproducten niet langer als dierlijke mest gedefinieerd worden (bijv. kunstmest-
vervangers, verbranding/vernietiging) of dierlijke mest zodanig behandeld wordt dat deze
buiten de Nederlandse land- en tuinbouw wordt afgezet (bijv. mestkorrels en -granulaten,
op pluimveebedrijven ingedroogde pluimveemest, gehygiëniseerde varkens- en
rundveemest, gehygiëniseerde (co)vergiste mest etc.). Export van pluimveemest dat op
het pluimveebedrijf is voorgedroogd en daarna rechtstreeks zonder verdere nabewerking in
het buitenland wordt afgezet valt derhalve ook onder de definitie van mestverwerking.

Onder afzet buiten de NL land- en tuinbouw wordt verstaan: export naar het buitenland en
afzet in natuurgebieden, tuincentra en particulieren.

2. Situatie mestoverschot

De situatie met betrekking tot het mestoverschot in de verschillende sectoren is als volgt: 

- De sector met het grootste mestprobleem is de varkenshouderij vanwege de grote
hoeveelheid kwalitatief laagwaardige (drijf)mest en weinig afzetmogelijkheden op eigen
grond. De mestverwerkingscapaciteit in die sector is laag.

- Sector met het op een na grootste probleem is rundveehouderij: wel veel eigen
afzetruimte, maar overschotsmest is ook relatief laagwaardig. Voermaatregelen alleen gaat
voor een deel van de melkveebedrijven het probleem van het overschot niet oplossen.

- De pluimveehouderij heeft relatief hoogwaardige mest en nu al een grote
verwerkingscapaciteit en veel export van voorgedroogde mest. Onzeker is wat er met de
aanvoer van pluimveemest naar BMC/DEP gaat gebeuren na het aflopen van de MEP-
subsidie in 2015.

- De vleeskalverensector heeft al een aanzienlijke mestverwerkingscapaciteit, de verwerkte
producten (struviet) worden voornamelijk binnen de NL land- en tuinbouw afgezet.
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3.  Scenario’s voor de regulering van de mestafzet 
 
Scenario 1:  geen dierrechten, vooraf afzetruimte regelen voor het gehele 
bedrijfsoverschot, geen mestverwerkingsverplichting op bedrijfsniveau  
 
Schema: 
 
- Geen dierrechten 
 
- Afzet 
Mestproductie 
 

|-----›   plaatsingsruimte op eigen grond (feitelijk in gebruik volgens GDI-opgave) 
 
Over:  Bedrijfsoverschot (moet van het bedrijf worden afgevoerd) 
 

|-----›   grond met mao met akkerbouwer/veehouder met plaatsingsruimte (al dan niet 
via intermediair)  
 
of  
 
|-----›   contract met mestverwerker 
 

 
 
Kenmerken: 
- Dierrechtenstelsel vervalt per 1-1-2015. 
 
- Voor alle veehouderijbedrijven geldt dat zij voorafgaand aan een kalenderjaar afzetruimte 

moeten hebben geregeld voor het gehele bedrijfsoverschot. Het bedrijfsoverschot is de 
mestproductie die niet op ‘eigen’ grond kan worden afgezet (= grond feitelijk in gebruik 
(eigendom, gebruikstitel, mondelinge overeenkomst) volgens de GDI-opgave). 

 
- Afzetruimte voor het bedrijfsoverschot is:  

o Grond waarvoor een meerjarige mestafzetovereenkomst met afnameplicht is 
afgesloten met een akkerbouwer of veehouder met plaatsingsruimte, met 
tussenkomst van een intermediair en/of 

o Meerjarige contracten (op basis van tonnages en fosfaat) met een erkende 
mestverwerker met een afnameplicht en een afzetgarantie (zie werkafspraak 1). 
Zie paragraaf 1 voor de definitie van mestverwerking.  

Het staat de ondernemer vrij te kiezen via welk spoor hij afzetruimte regelt, als vooraf 
maar afzetruimte is geregeld voor het gehele bedrijfsoverschot.  

 
Risico’s/nadelen: 
1)   LTO heeft grote bezwaren bij een verplichting tot mestafzetcontracten (mao’s) met     
akkerbouwers. De bezwaren van LTO tegen mao’s met akkerbouwers zijn: 
- Omdat er geen directe relaties bestaan tussen veehouders en akkerbouwers zullen veelal 

intermediairen worden ingeschakeld om mao’s af te sluiten met akkerbouwers/extensieve 
veehouders. Dit heeft een prijsopdrijvend effect en leidt tot een verhoging van de totale 
mestafzetkosten voor de veehouderij. De prijs voor mao’s (inclusief transportkosten) zal 
volgens LTO net iets onder de prijs voor mestverwerking liggen.1  

- De afzetruimte in NL zal mogelijk niet optimaal benut gaan worden. Akkerbouwers zullen 
bij een afnameplicht terughoudend zijn om veel mest te contracteren vanwege onzekerheid 
in weersomstandigheden tijdens het mestuitrijseizoen of het ontbreken van 

 
1 Kanttekening EL&I: De vraag is echter hoe onderlinge concurrentie tussen grondaanbieders 
en mestverwerkers op elkaar zal inwerken waar het gaat om de prijsvorming, en welke rol 
technische innovatie (lagere kosten mestverwerking) en prijzen van stikstof- en 
fosfaatkunstmest zullen spelen bij de prijszetting in de mestafzetmarkt. 
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mestopslagcapaciteit. Zij zullen een risico-opslag op de prijs van mestafzetcontracten 
zetten. Bij het ontbreken van een afnameplicht is het risico aanwezig dat er meer 
afzetruimte wordt gecontracteerd dan er aan feitelijke afzetmogelijkheden zijn, waardoor 
de mestmarkt onder grote druk komt te staan.2  

 
2)  Risico is dat mestverwerking (en afzet van verwerkte dierlijke mest buiten de NL landbouw) 
sluitpost wordt. Bedrijven zullen eerst maximaal inzetten op de goedkopere oplossingen 
namelijk het zeker stellen van afzet op basis van grond, rekening houdend met 
transportkosten. Als dat niet lukt, komt mestverwerking in beeld. Een deel van de bedrijven 
(veelal de voorlopers en de beste ondernemers) zullen zoveel mogelijk de goedkopere 
oplossingen van afzet op basis van grond realiseren. ‘Achterblijvers’ zullen geheel of 
gedeeltelijk op de relatief dure en nog onzekere mestverwerking zijn aangewezen. Freerider- 
en afwachtgedrag blijft mogelijk, binnen de verplichtingen behorende bij een MAO-stelsel, en 
het kostennadeel van mestverwerking wordt niet overbrugd met het risico dat er onvoldoende 
mestverwerkingscapaciteit wordt gerealiseerd.3 Om dit risico te verkleinen is een verplichting 
tot mestverwerking op bedrijfsniveau nodig. 
 
3)  Verwachting is dat er een sterke concurrentie om grond in Nederland zal gaan ontstaan 
tussen de verschillende sectoren4. In het algemeen kunnen melkveebedrijven meer betalen 
voor de afzet van het bedrijfsoverschot door een hoger saldo per kg minieraal in vergelijking 
met de varkens- en pluimveehouderij en melkveebedrijven een geringer deel van de totale 
mestproductie als bedrijfsoverschot moeten afvoeren. Deze concurrentieslag wordt vergroot 
wanneer er productieuitbreiding plaatsvindt. Er is geen directe sturing op productieuitbreiding: 
uitbreiding op bedrijfsniveau is mogelijk als er maar vooraf (meerjarig) afzet is geregeld. Dit 
scenario kan leiden tot een versnelde sanering in met name de varkenshouderij vanwege de 
relatief slechte positie van deze sector op de mestmarkt.  

 
2 Kanttekening: Controle via de perceelsregistratie (check op dubbel contracteren perceel) kan 
dit risico beperken. 
3 De vraag is in hoeverre, in geval sterk wordt vastgehouden aan meerjarige contracten er een 
prikkel is om structurelere oplossingen te gaan zoeken. 
4 Vanuit de verplichting in het gebruiksnormenstelsel dat iedere landbouwer zijn 
mestafzet/mestgebruik moet kunnen verantwoorden is er feitelijk al concurrentie om 
grondgebruik voor mestafzet. Dit wordt echter versterkt op het moment dat voorafgaand aan 
mestproductie meerjarige contracten moeten zijn afgesloten. Vanwege hetgeen genoemd is 
onder punt 1) zal dat een deel van de grondeigenaren afwachtender maken (met minder 
aanbod als gevolg) dan wel een prijsopdrijvend effect hebben op de grondprijs omdat 
grondeigenaren zich zullen willen indekken en gegeven schaarste een meerprijs kunnen 
vragen.  
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Scenario 2:  als scenario 1, maar wel mestverwerkingsverplichting op bedrijfsniveau 
 
 
Schema: 
 
- Geen dierrechten 
 
- Afzet 
Mestproductie 
 

|-----›   plaatsingsruimte op eigen grond (feitelijk in gebruik volgens GDI-opgave) 
 

Over:  Bedrijfsoverschot 
 

|-----›  Stap 1: grond met mao op korte afstand van bedrijf (10 km, boer/boer, Vogelaar) 
 
Resteert er dan nog een bedrijfsoverschot? Dan: 
|-----› Stap 2: % verplichte mestverwerking, verhandelbaarheid: opties: algemeen of  
                      alleen bij hoogwaardige verwerking (categorie A). 
 
Resteert er dan nog een bedrijfsoverschot? Dan: 
 
|-----› Stap 3: 
-› grond met mao met akkerbouwer/veehouder met plaatsingsruimte (al  
    dan niet via intermediair)  
of  
-›   contract met mestverwerker 

 
 
 
Kenmerken: 
- Dierrechtenstelsel vervalt per 1-1-2015, verplichte afzet (kanalisatie) van een deel van het 

mestoverschot naar mestverwerking/export (zie definitie paragraaf 1). 
 
- Voor alle veehouderijbedrijven geldt dat zij voorafgaand aan een kalenderjaar meerjarig 

afzetruimte moeten hebben geregeld voor het gehele bedrijfsoverschot. Het 
bedrijfsoverschot is de mestproductie die niet op ‘eigen’ grond kan worden afgezet (= 
grond feitelijk in gebruik (eigendom, gebruikstitel, mondelinge overeenkomst) volgens de 
GDI-opgave). 

 
- Afzetruimte voor het bedrijfsoverschot is:  

o Stap 1: Grond waarvoor een mestafzetovereenkomst is gesloten op basis van de 
zgn. boer/boer en de Vogelaar variant (regionale mestafzetovereenkomsten die 
veehouders zelf zonder tussenkomst van intermediairen afsluiten met afnemers op 
korte afstand (10 km) van de productielocatie).  

o Stap 2: Van het bedrijfsoverschot dat dan nog resteert, geldt voor elk 
veehouderijbedrijf een verplichting tot mestverwerking: elk veehouderijbedrijf moet 
voor een deel van het resterende bedrijfsoverschot (oplopend percentage tussen 
2013 en 2020, gedifferentieerd naar sector en naar compartiment) verplicht 
meerjarige contracten (op basis van tonnages en fosfaat) sluiten met een erkende 
mestverwerker met een afnameplicht en een afzetgarantie (zie werkafspraak 1). 
[[NB: Het is niet uit te leggen om voor het deel van het bedrijfsoverschot dat in stap 
1 relatief gemakkelijk en met weinig milieurisico’s kan worden afgezet, aan te slaan 
voor de verplichting tot mestverwerking.]] 

o Stap 3: Voor het restant van het bedrijfsoverschot moet een meerjarige mestafzet-
overeenkomst met afnameplicht zijn afgesloten met een akkerbouwer of veehouder 
met plaatsingsruimte of een mestverwerker. 
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In vergelijking met scenario 1 heeft een veehouder minder vrijheidsgraden voor het 
realiseren van afzetruimte. Voor elk veehouderijbedrijf geldt dat een deel van het 
bedrijfsoverschot, waarvoor geen regionale mestafzetovereenkomsten worden afgesloten, 
verplicht gekanaliseerd moet worden richting mestverwerking/export. 

 
- De realisatie van verwerkingscapaciteit komt sectoraal en ketengericht tot stand. Dit pleit 

ervoor om de verplichting tot mestverwerking sectoraal in te vullen en niet 
uitwisselbaar/verhandelbaar te maken tussen sectoren. Elke veehouderijketen realiseert 
zijn eigen verwerkings- en exportcapaciteit en lost zijn eigen mestoverschotprobleem op.  

 
- De verplichting tot mestverwerking op bedrijfsniveau zal voor de verschillende sectoren 

zodanig ambitieus moeten zijn dat dit leidt tot extra verwerkingscapaciteit en duurzame 
mestverwerkingsketens. De nu door LTO gehanteerde percentages zijn, gelet op de 
werkelijke ‘mestverwerking’ (verwerking plus export) (zie CBS-cijfers) die al plaats vindt, 
zodanig dat ze waarschijnlijk geen prikkel vormen voor oprichting van 
verwerkingscapaciteit in de zin van installaties die mest bewerken tot ‘betere’ 
deelproducten (dit verdient nadere analyse en berekening).  

 
- Verhandelbaarheid van de verplichting tot mestverwerking op bedrijfsniveau tussen 

bedrijven binnen een sector. Hierbij zijn twee opties mogelijk: 
a) algemene verhandelbaarheid 
b) onderscheid maken tussen categorie A mestverwerking (hoogwaardige mestverwerking: 

mestkorrels, verbranding/vergassing, opwerken tot kunstmestvervangers; definitie 
nader in te vullen) en categorie B (eenvoudige mestverwerking (bijv. hygiënisering van 
varkensmest (al dan niet na scheiding), drogen van pluimveemest op de 
pluimveebedrijven)): de verplichting tot mestverwerking is alleen verhandelbaar als het 
gaat om categorie A. Dit stimuleert de totstandkoming van duurzame, hoogwaardige, 
innovatieve mestverwerking. 

 
 
Risico’s/nadelen: 
 
1) De bezwaren van LTO blijven bij de verplichting tot mestafzetcontracten (mao’s) met 
akkerbouwers, zie scenario 1. 
 
2)  Verwachting is dat er een sterke concurrentie om grond in Nederland zal gaan ontstaan 
tussen de verschillende sectoren, zij het in iets mindere mate dan bij scenario 1 vanwege de 
verplichting tot mestverwerking op bedrijfsniveau en afzet van verwerkte dierlijke 
mestproducten buiten de NL landbouw. Deze concurrentieslag wordt vergroot wanneer er op 
bedrijfsniveau productieuitbreiding plaatsvindt. Er vindt geen directe sturing plaats op 
productieuitbreiding: productieuitbreiding op bedrijfsniveau is mogelijk als er maar vooraf afzet 
is geregeld. Dit scenario kan leiden tot een versnelde sanering in met name de 
varkenshouderij vanwege de relatief slechte positie van deze sector op de mestmarkt.  
De concurrentieslag om grond kan worden afgeremd door op sectorniveau een stijgend 
percentage mestverwerking te introduceren in afhankelijkheid van de nationale groei van de 
betreffende sector.  
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Scenario 3: gedifferentieerde aanpak voor graasdieren (melkvee) en niet-
grondgebonden sectoren  
 
 
Vanwege de bezwaren van LTO tegen mao’s met akkerbouwers en de geconstateerde risico’s 
bij scenario 2, is gezocht naar een alternatief scenario 3.  
 
Uitgangspunten hierbij zijn: 
a) vooraf (voldoende) garantie dat productie in evenwicht is met afzet. Productieuitbreiding 

op bedrijfsniveau mag niet leiden tot grotere druk op de NL mestmarkt. 
b) stimulans voor mestverwerking (gevolgd door afzet van de verwerkte dierlijke mest buiten 

de NL land- en tuinbouw) voor bedrijven met door het instellen van een verplichting op 
bedrijfsniveau 

c) voor de varkens- en pluimveesector is een tijdelijke voortzetting van een systeem van 
dierrechten na 2015 bespreekbaar gedurende de periode van opbouw van een structurele 
en stabiele mestverwerkingscapaciteit voor de oplossing van het mestoverschotprobleem.  

d) voor de melkveesector is herintroductie van dierrechten niet bespreekbaar.  
  
Melkvee (en andere graasdieren conform definitie in kader van derogatie): 
 
Schema: 
 
- Geen dierrechten melkvee 
 
- Afzet 
Mestproductie 
 

|-----›   plaatsingsruimte op eigen grond (feitelijk in gebruik volgens GDI-opgave) 
 

Over:  Bedrijfsoverschot (moet van het bedrijf worden afgevoerd) 
 

|-----›  Stap 1: grond met mao op korte afstand van bedrijf (10 km, boer/boer, Vogelaar) 
 
Resteert nog bedrijfsoverschot? Dan: 
|-----› Stap 2: % verplichte mestverwerking met zekerheidsmarge, 
          verhandelbaarheid: opties: algemeen of alleen hoogwaardige verwerking (cat. A) 
 
Resteert er dan nog bedrijfsoverschot? Dan: 
|-----› Stap 3: geen mao’s vooraf, achteraf aantonen dat resterende bedrijfsoverschot  
          is afgezet naar akkerbouw op basis van VDM’s in het kader van de  
          gebruiksnormencontrole (huidige werkwijze).  

 
- Bij productieuitbreiding (beleidskeuze): 
 |-----›  optie 1: extra mestproductie afzetten via categorie A mestverwerking 
 of 
 |-----› optie 2: extra mestproductie afzetten op eigen grond (feitelijk in gebruik)  

          (ondersteunt ontwikkeling naar grondgebondenheid) 
 of 
 |-----› optie 3: combinatie van voorgaande (met minimum aan grond of verwerking) 
 
 
 
Kenmerken: 
- Geen dierrechtenstelsel. Wel een beperkte vorm van mestafzetovereenkomsten voor afzet 

in de regio. Daarbovenop een strengere invulling van de verplichte mestverwerking op 
bedrijfsniveau om meer sturing en grotere waarborgen te hebben op evenwicht op de 
nationale en regionale mestmarkt (hoog percentage verplichte mestverwerking (met 
zekerheidsmarge) en bij productieuitbreiding alleen afzet naar hoogwaardige 
mestverwerking). 
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- Voor alle melkveehouderijbedrijven geldt dat zij vanaf 2013 voorafgaand aan een 

kalenderjaar meerjarige afzetruimte moeten hebben geregeld voor een deel van het 
bedrijfsoverschot. Het bedrijfsoverschot is de mestproductie die niet op ‘eigen’ grond kan 
worden afgezet (= grond feitelijk in gebruik (eigendom, gebruikstitel, mondelinge 
overeenkomst) volgens de GDI-opgave).  

 
- Afzetruimte voor het bedrijfsoverschot is:  

o Stap 1: Grond niet in eigen gebruik waarop wel mest afgezet wordt in een straal 
van 10 km om de productielocatie (sluit aan bij de afstand gehanteerd in kader van 
zgn. boer/boer en de Vogelaar variant bij mestdistributie).  

o Stap 2: Van het bedrijfsoverschot dat dan nog resteert, geldt voor elk 
veehouderijbedrijf een verplichting tot mestverwerking: elk veehouderijbedrijf moet 
voor een deel van het resterende bedrijfsoverschot (oplopend percentage tussen 
2013 en 2020, gedifferentieerd naar sector en naar compartiment) verplicht 
meerjarige contracten (op basis van tonnages en fosfaat) sluiten met een erkende 
mestverwerker met een afnameplicht en een afzetgarantie (zie werkafspraak 1). 
De verplichting tot mestverwerking geldt dus niet voor melkveebedrijven met 
voldoende grond (feitelijk in gebruik) en/of voldoende regionale 
mestafzetovereenkomsten (binnen 10 km van het bedrijf) hebben.  
[[NB: Het is niet uit te leggen om voor het deel van het bedrijfsoverschot dat in stap 
1 relatief gemakkelijk en met weinig milieurisico’s kan worden afgezet, aan te slaan 
voor de verplichting tot mestverwerking.]] 

o Stap 3: Voor het restant van het bedrijfsoverschot hoeft geen meerjarige mestafzet-
overeenkomst zijn afgesloten met een akkerbouwer. Conform de huidige werkwijze 
moet achteraf op basis van een VDM de afzet naar akkerbouw worden aangetoond. 

 
- Omdat er geen sturing op de totale mestproductie plaatsvindt (geen dierrechten en slechts 

voor een deel van het bedrijfsoverschot wordt voorafgaand aan het kalenderjaar een 
meerjarige afzetovereenkomst of langjarig contract met een mestverwerker gevraagd), 
loop je het risico dat er meer geproduceerd wordt dan er in NL beschikbaar is aan 
afzetruimte. Om dit risico in te perken moet op basis van de verwachte afzet op grond in 
NL een taakstellend percentage verplichting tot mestverwerking worden vastgesteld met 
een zekerheidsmarge en met de flexibiliteit om dit percentage aan te passen (te verhogen) 
afhankelijk van de ontwikkeling van de veestapel. Eventueel zou het percentage verplichte 
mestverwerking zo kunnen worden vastgesteld dat er een lichte schaarste op de nationale 
mestmarkt ontstaat, waardoor er een omslag kan worden gemaakt van een 
aanbodgestuurde naar een meer vraaggestuurde mestmarkt. Dit betekent een hoger 
percentage verplichte mestverwerking op bedrijfsniveau voor de melkveebedrijven dan in 
scenario 2 (zie werkafspraak 2). 

 
- Bij productieuitbreiding op een melkveebedrijf (vast te stellen aan de hand van een 

referentiepunt namelijk de jaarlijkse registratie van de fosfaatproductie per melkveebedrijf 
uit de Milieuscore in een centrale database die verplicht is gesteld door een 
productschapsverordening van PZ) is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarde is 
voldaan: 

o De mestproductie die samenhangt met de productieuitbreiding moet via meerjarige 
mestverwerkingsovereenkomsten met categorie A-verwerkers (hoogwaardige 
verwerking) verwerkt worden (naast de algemene mestverwerkingsverplichting) of 

o De mestproductie die samenhangt met de productieuitbreiding moet geheel op 
eigen grond kunnen worden afgezet (grond feitelijk in gebruik). Deze optie 
ondersteunt een meer grondgebonden melkveehouderij en voorkomt een 
verdergaande intensivering van de melkveehouderij. 

o Of een combinatie van beide, eventueel met een minimumpercentage voor afzet op 
basis van grond of mestverwerking, afhankelijk van het beleidsdoel dat het 
belangrijkste wordt gevonden. 

Deze opties zouden in de praktijk een ander effect kunnen hebben op de ontwikkeling 
van de melkveehouderij: de eerste lijkt meer te drukken richting intensivering, de 
ander richting grondgebondenheid en extensivering. Vanuit een oogpunt van het 
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voorkomen van een piekbelasting met ammoniak door intensieve melkveebedrijven en 
vanuit maatschappelijk oogpunt is het tweede gewenst. 
[[ N.B.: Als het vaststellen van het referentiepunt voor uitbreiding, met sterke voorkeur 
te regelen door bedrijfsleven zelf aansluitend bij de noodzaak van het bedrijfsleven om 
zicht te hebben op de te verwachten melkproductie om markttechnische redenen, te 
veel uitvoerings- en administratieve lasten met zich meebrengt of te lang duurt i.v.m. 
alle mogelijke procedures, zou overwogen kunnen worden om bij een geconstateerde 
uitbreiding van de melkproductie in Nederland, het algemene percentage voor de 
verplichting tot mestverwerking voor alle melkveebedrijven te verhogen 
overeenkomend met de toename van de melk- en mestproductie. ]]  

 
- Verhandelbaarheid van de verplichting tot mestverwerking op bedrijfsniveau tussen 

melkveebedrijven. Hierbij zijn twee opties mogelijk: 
a) algemene verhandelbaarheid 
b) onderscheid maken tussen categorie A mestverwerking (hoogwaardige mestverwerking: 

mestkorrels, verbranding/vergassing, opwerken tot kunstmestvervangers; definitie 
nader in te vullen) en categorie B (eenvoudige mestverwerking (bijv. hygiënisering van 
varkensmest (al dan niet na scheiding), drogen van pluimveemest op de 
pluimveebedrijven)): de verplichting tot mestverwerking is alleen verhandelbaar als het 
gaat om categorie A. Dit stimuleert de totstandkoming van duurzame, hoogwaardige, 
innovatieve mestverwerking. 

 
 
Varkens: 
 
Schema: 
 
- Handhaven dierrechten varkens in 5e Actieprogramma (2014 t/m 2017) 
 
- Afzet 
Mestproductie 
 

|-----›   plaatsingsruimte op eigen grond (feitelijk in gebruik volgens GDI-opgave) 
 

Over:  Bedrijfsoverschot (moet van het bedrijf worden afgevoerd) 
 

|-----›  Stap 1: grond met meerjarige mao op korte afstand van bedrijf (10 km) 
 
Resteert er dan nog bedrijfsoverschot? Dan: 
|-----› Stap 2: % verplichte mestverwerking, 
          verhandelbaarheid: opties: algemeen of alleen hoogwaardige verwerking (cat. A) 
 
Resteerter dan nog bedrijfsoverschot? Dan: 
|-----› Stap 3: geen mao’s vooraf, achteraf aantonen dat resterende bedrijfsoverschot  
          Verantwoord is afgezet op basis van de VDM (huidige werkwijze).  

 
- Bij productieuitbreiding op varkensbedrijf: 
 |-----›  aankoop dierrechten 
 of 
 |-----› de gehele mestproductie van het bedrijf afzetten via mestverwerking 
 
 Uitbreiding na 2017: 

|-----› de gehele mestproductie van het bedrijf afzetten via hoogwaardige  
          mestverwerking (cat. A) 
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Kenmerken: 
- Alleen mao’s voor regionale afzet (straal 10 km). Dierrechten handhaven gedurende de 

looptijd van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (tot 1-1-2018). Omdat de productie 
via het dierrechtenstelsel gestuurd wordt, hoeft er in vergelijking met de melkveehouderij, 
geen zekerheidsmarge worden opgenomen in het percentage verplichte mestverwerking 
voor varkensbedrijven. Een periode van vier jaar vanaf de invoering van de verplichting tot 
mestverwerking is nodig om te bezien of beleid voldoende effectief is. Als in 2013 
begonnen zou worden met opleggen van mestverwerkingsverplichtingen is de looptijd van 
5e AP nodig om de resultaten te kunnen beschouwen. Tijdelijke handhaving van dierrechten 
in de varkenshouderij is te rechtvaardigen omdat de varkenshouderijsector het grootste 
mestoverschotprobleem heeft en een relatief slechte positie op de mestmarkt. Daarnaast 
wordt in deze sector de komende jaren een sanering verwacht waardoor de prijzen voor 
dierrechten zullen dalen.  

 
- Voor alle varkenshouderijbedrijven geldt dat zij vanaf 2013 voorafgaand aan een 

kalenderjaar afzetruimte moeten hebben geregeld voor een deel van het bedrijfsoverschot. 
Het bedrijfsoverschot is de mestproductie die niet op ‘eigen’ grond kan worden afgezet (= 
grond feitelijk in gebruik (eigendom, gebruikstitel, mondelinge overeenkomst) volgens de 
GDI-opgave). 

 
- Afzetruimte voor het bedrijfsoverschot is:  

o Stap 1: Grond waarvoor een regionale mestafzetovereenkomst is gesloten (zie 
melkvee).  

o Stap 2: Van het bedrijfsoverschot dat dan nog resteert, geldt voor elk 
varkensbedrijf een verplichting tot mestverwerking: elk bedrijf moet voor een deel 
van het resterende bedrijfsoverschot (oplopend percentage tussen 2013 en 2020, 
gedifferentieerd naar sector en naar compartiment) verplicht meerjarige contracten 
(op basis van tonnages en fosfaat) sluiten met een erkende mestverwerker met een 
afnameplicht en een afzetgarantie (leveringsplicht? Zie werkafspraak 1). [[NB: 
Het is niet uit te leggen om voor het deel van het bedrijfsoverschot dat in stap 1 
relatief makkelijk en met weinig milieurisico’s kan worden afgezet, aan te slaan voor 
de verplichting tot mestverwerking.]] 

o Stap 3: Voor het restant van het bedrijfsoverschot hoeft geen meerjarige mestafzet-
overeenkomst zijn afgesloten met een akkerbouwer. Conform de huidige werkwijze 
moet achteraf op basis van een VDM de afzet naar akkerbouw worden aangetoond. 

 
- Bij productieuitbreiding op bedrijfsniveau kan een bedrijf ervoor kiezen om de gehele 

mestproductie (inclusief de uitbreiding) via langjarige overeenkomsten te laten verwerken 
door een erkende mestverwerker. Als niet alle mest wordt verwerkt, moet het bedrijf 
dierrechten kopen voor het aantal dieren waarmee hij uitbreidt. Dit is een extra stimulans 
voor het oprichten van mestverwerkingscapaciteit. Afhankelijk van het precieze doel dat 
nagestreefd wordt (ook: stimulans voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve 
mestverwerkingstechnieken?) kan bij productieuitbreiding op bedrijfsniveau de invulling 
van wat verstaan moet worden onder erkende mestverwerking meer of minder streng 
gemaakt worden: moet er sprake zijn van verwerking in een hoogwaardige 
mestverwerkinginstallatie (categorie A, korrels, verbranding etc.) of is afzet buiten NL 
landbouw (categorie B, export gehygiëniseerde mest of dikke fractie) voldoende. 

 
- Wanneer blijkt dat in 2017 (einde looptijd 5e Actieprogramma) een stabiele 

mestverkingscapaciteit beschikbaar is van voldoende omvang, kunnen de dierrechten 
komen te vervallen. Na het vervallen van de dierrechten geldt, dat productieuitbreiding op 
bedrijfsniveau alleen mogelijk is wanneer de extra mestproductie op basis van langjarige 
overeenkomsten verwerkt wordt via categorie A technieken (hoogwaardige verwerking) en 
buiten de NL landbouw wordt afgezet. 

 
- Verhandelbaarheid van de verplichting tot mestverwerking op bedrijfsniveau tussen 

varkensbedrijven. Hierbij zijn twee opties mogelijk: 
a) algemene verhandelbaarheid 
b) onderscheid maken tussen categorie A mestverwerking (hoogwaardige mestverwerking: 

mestkorrels, verbranding/vergassing, opwerken tot kunstmestvervangers; definitie 
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nader in te vullen) en categorie B (eenvoudige mestverwerking (bijv. hygiënisering van 
varkensmest (al dan niet na scheiding), drogen van pluimveemest op de 
pluimveebedrijven)): de verplichting tot mestverwerking is alleen verhandelbaar als het 
gaat om categorie A. Dit stimuleert de totstandkoming van duurzame, hoogwaardige, 
innovatieve mestverwerking. 

 
Pluimvee: 
- idem als bij varkens 
- vanwege de al gerealiseerde verwerkings- en exportcapaciteit wordt het percentage 

verplichte mestverwerking zodanig vastgesteld dat tenminste de huidige capacitet wordt 
afgedekt (derhalve geen stijging in %). Dit is beter uit te leggen naar de varkens- en 
melkveehouderij die nog moeten beginnen met de realisatie van structurele en substantiële 
mestverwerkingscapaciteit (voorzichtig starten en stap voor stap opbouwen). 

 
Andere diersoorten: 
- Rosékalveren, schapen en geiten: mee laten lopen in de aanpak voor melkvee 
- Konijnen, nertsen, eenden, witvleeskalveren: met uitzondering van een stelsel van 

dierrechten mee laten lopen in de aanpak voor varkens/kippen. Bij vleeskalveren wordt 
nagegaan om de mestverwerkingsverplichting privaat geregeld kan worden in de 
kalfvleesintegraties. 

 
 
4. Werkafspraken 
 
1)  Verplichting tot mestverwerking: naast een afnameplicht is een garantie nodig dat de 
gecontracteerde hoeveelheid mest (kuubs, fosfaat) ook daadwerkelijk naar de 
mestverwerker/exporteur gaan en buiten de NL land- en tuinbouw wordt afgezet en niet 
alsnog via een omweg op de NL mestmarkt komt. Een leveringsplicht is een mogelijkheid maar 
heeft als nadeel dat de feitelijke mestproductie vooraf moeilijk exact is te voorspellen. 
Mogelijke alternatieven voor een leveringsplicht bij mestverwerking/export analyseren zoals 
werkwijze bij DEP en borging/certificering in de afvalbranche: Actie:   
 
2)  Vaststellen % verplichte mestverwerking: de hoogte van het % moet zodanig worden 
vastgesteld dat rekening houdend met wat de plaatsingsruimte is op grond feitelijk in gebruik, 
grond op korte afstand van veehouderijbedrijven (boer/boer, vogelaar-variant) en verder van 
de veehouderijbedrijven gelegen akkerbouwgrond, buiten de NL land- en tuinbouw moet 
worden afgezet voor evenwicht op de NL en regionale mestmarkt. Berekeningen van de 
noodzakelijke percentages mestverwerking/export worden uitgevoerd met een uitsplitsing naar 
sector (graasdieren, varkens en kippen), provincies/compartimenten en uitgaande van een 
gefaseerde ophoging voor scenario 2 en 3. Actie:   
 
3)  Meerjarigheid mestovereenkomsten uitwerken (veehouder – verwerker, verwerker – 
eindafnemer):  
 
4)  Gevolgen scenario’s voor ammoniak/Natura 2000 doelen: nagaan bij PAS ( ) 
welke ruimte er zit in het referentiescenario voor melkvee, varkens en pluimvee en welke 
uitgangspunten zijn gehanteerd voor de onderbouwing van de PAS-doelstellingen:  
 
5)  Uitwerken verhandelbaarheid mestverwerkingsverplichting tussen bedrijven binnen een 
sector, inclusief private regulering:   
 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede li  

5.1 tweede lid e

5.1 tweede li  

5.1 tweede lid e

5.1.2 e



1

Van:
Verzonden: dinsdag 26 maart 2013 16:43
Aan:  

Onderwerp: Overleg wetsvoorstel rund-/melkveerechten
Bijlagen: 2013-03-26 Melkveerechten opties.doc; Bijdrage sectoren aan fosfaatproductie.doc

Collega's 
  
Morgen zitten we om 9:30 uur voor de tweede keer bijeen om te praten over het wetsvoorstel melk-/rundveerechten. 
We hebben een zaaltje op B-zuid 4e verdieping. 
  
Project moet nog een beetje op gang komen, maar met de Nota van Wijziging vandaag in de tas van de Stas komt er 
hopenlijk meer tijd beschikbaar. 
  
Bijgevoegd het huiswerk van (opties voor melkveerechten) en één tabelletje van mijn hand (mestproductie in 
verschillende sectoren) ter bespreking. Van daaruit maar eens verder kijken. 
  

 kan vanwege omstandigheden morgen niet aanwezig zijn. 
  
Tot morgen. 
  
Groet, 
  

  

  
Senior beleidsmedewerker cluster Mest & Milieu 
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag  
Postadres: Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag 
Telefoon: 070   
Mobiel: 06   

 
Mijn nieuwe e-mailadres is: @minez.nl  
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Melkveerechten 
 
In deze notitie zijn enkele opties in beeld gebracht hoe melkveerechten kunnen worden ingesteld. 
Bij de uitwerking is allereerst gekozen voor melkveerechten sec. Maar je kunt ook denken aan een 
syteem wat rekening houdt met de overwegende eigenschap van grondgebondenheid van de 
melkveesector.  
Bij de uitwerking is rekening gestuurd op zo laag mogelijk uitvoeringskosten, dus uitgaande van 
eenvoudige kengetallen en worden recente investeringen die nog niet (volledig) worden benut, niet 
gehonoreerd. Voor de omrekening van melkquotum naar melkveerechten kan gebruik worden 
gemaakt van de gemiddelde landelijk productie per koe (circa 8300kg). Bij de introductie van de 
melkquotering in 1984 is voor de toekenning van extra quotum op basis van recente investeringen 
die nog niet in gebruik waren genomen, ook gerkend op basis van een gemiddelde koeproductie 
Ook doet zich de vraag voor of de dierrechten behalve voor melkvee ook moeten worden uitgebreid 
naar andere rundercategorieën. Met uitbreiding ga je verder dan de huidige situatie, waarbij alleen 
melkrunderen zijn begrensd (via de melkquotering).  
Voorshands worden andere rundercategorieën terzijde gelaten, omdat daarin groeien nu ook al 
kan. Het blijkt dat er geen of nauwelijks groei is in andere rundercategorieën, zie bijlage. Sinds 
2008 is het aantal vleeskalveren vrijwel gelijkgebleven.   
 
DE OPTIES 
 
Melkveerechten sec 

• Systeem van rechten a la varkens en pluimvee 
• Melkveerechten zijn verhandelbaar  
• Er moet een procedure komen om tot vaststelling / toewijzing van het aantal mk te komen.  
• De quotumhouders houden melkkoeien, derhalve het melkquotum als uitgangspunt nemen 

voor de melkveerechten 
 
Voordelen: 

• Het aantal melkkoeien in NL wordt bevroren en daarmee de mest-, NH3- en 
klimaatgassenomvang 

•  
 
Nadelen:  

• Melkveehouders gaan sturen op maximale productie per koe; kortere levensduur en 
gevolgen voor klauw- en uiergezondheid worden door melkveehouders op de koop toe 
genomen.  

• Permanent opstallen geeft een hogere productie per koe dan weidegang; werkt dus 
opstallen in de hand  

• Verhandelbaarheid van melkveerechten (anders gaat de bedrijfsstructuur op slot) leidt tot 
hogere productiekosten  

• Een deel van de melkveehouders wil (snel) groeien, schaft daarvoor melkveerechten aan, 
waardoor het bedrijf intensiever wordt voor zover dit niet wordt gecompenseerd met 
grond.  

 
 
 
Voor grondgebonden deel geen, voor niet-grondgebonden deel wel rechten 

• Het melkquotum en de grond zijn het uitgangspunt voor de melkveerechten 
• Er moet een definitie komen van grondgebondenheid 
• De bij het bedrijf behorende grond moet in beeld worden gebracht 
• Voor de grond komen in aanmerking eigendom, langjarige pacht en zakelijk gebruiksrecht. 
• Er worden alleen melkveerechten verleend voor de melkkoeien die boven de ggb-norm 

worden gehouden 
• Hieruit resulteert het aantal n-ggb melkveerechten 
• Als de n-ggb melkveerechten niet verhandelbaar zijn, sterven ze langzaam uit. Zijn ze wel 

verhandelbaar dan zijn ze blijvend.  



• Het aantal melkkoeien (op een bedrijf, in NL) kan toenemen mits daarvoor de ha ’s 
aanwezig zijn.  

 
Voordelen 

• De groei van het aantal melkkoeien is op nationaal niveau grondgebonden 
 
Nadelen 

• Er kunnen meer melkkoeien komen in NL.  
• Op bedrijfsniveau kan de veebezetting intensiever worden als: 

 -  een bedrijf (een deel van de) grond afstoot 
 -  een bedrijf mv-rechten bijkoopt zonder uitbreiding grondareaal 

• De (pacht)prijs van landbouwgrond kan stijgen door de koppeling van melkvee aan grond. 
Het LEI kan worden gevraagd om dit te kwantificeren.  

 
 
 
Idem als 2, maar de niet-grondgebonden rechten worden in 10 jaar afgebouwd 

• Het melkquotum en de grond zijn het uitgangspunt voor de melkveerechten 
• Er moet een definitie komen van grondgebondenheid 
• De bij het bedrijf behorende grond moet in beeld worden gebracht  
• Voor de grond komen in aanmerking eigendom, langjarige pacht en zakelijk gebruiksrecht.  
• Er worden alleen melkveerechten verleend voor melkkoeien die boven de ggb-norm worden 

gehouden 
• Hieruit resulteert het aantal (n-ggb) melkveerechten 
• Melkveerechten zijn niet verhandelbaar  
• Over 10 jaar zijn er alleen nog melkkoeien op basis van grondgebondenheid 

 
Voordelen 

• De melkveehouderij wordt weer een volledig grondgebonden sector 
• Er wordt niet geïnvesteerd in melkveerechten 
• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 

pachtprijzen 
 
Nadelen 

• Er kunnen meer melkkoeien komen in Nederland, maar alleen als de toename van 
grondgebonden melkveehouderij groter is dan de afname van n-ggb melkveerechten. 

• Een bedrijf kan intensiever worden, maar alleen als het bedrijf initieel melkveerechten 
ontvangt en vervolgens in de eerste 10 jaar meer dan 10% per jaar van de grond wordt 
afgestoten.  

 
 
 
Vragen: 
 

1. Akkoord om andere rundercategorieën dan melkvee buiten beschouwing te laten? Is de 
motivering hiervoor toereikend? 

2. Kan worden ingestemd met het streven naar lage uitvoeringskosten (incl weinig kans op 
bezwaar en beroep) met gebruikmaking van eenvoudige parameters? 

3. Zijn er nog andere voor de hand liggende ‘rechten’-opties dan de drie genoemde voor 
melkvee?  

4. Zijn de voor- en nadelen goed en volledig in beeld gebracht? Svp aanvullen.  
5. Zijn we bereid om bij de eventuele introductie van dierrechten breder te kijken dan sec 

alleen te sturen op aantal staarten?  
6. Welke opties en in welke volgorde verdienen de voorkeur? Voorstel: nu geen opties laten 

afvallen.  
 
Vervolg 
Moet er een besluit worden genomen? Wanneer? Waarover? Door wie?  



 
 
 
 
 





2. Symposium Internationale kansen verduurzaming
veehouderij op 7 mei 
Vraag: wie gaat?

<< Bericht: Vooraankondiging Symposium
“Internationale kansen bij verduurzaming van de
veehouderij” >>

3. Prioritering werkplan team (  
Naar aanleiding van bespreking met  op 25
maart jl. is het volgende afgesproken: 
- nagaan of takenpakket compleet is 
- welke top 3 aan activiteiten moet echt
(toezeggingen Stas, TK, EU), welke activiteiten
kunnen onder de pauzeknop 
- welke strategische onderwerpen zijn van belang
voor het team en vergen pro-actieve inzet? Op welke
dossiers heeft het team meerwaarde?

- van welke dossiers krijg je 'energie', wat zijn
drivers? 
N.B. Team wordt veel gevraagd voor andere
beleidstrajecten. Inzet richten op: denkkracht
leveren, meedenken, geen schrijfrol. Van geval tot
geval bekijken.

Vervolgoverleg met  is op 23 april a.s. 14 tot
14.30 uur.

<< Bestand: werkplandierlijkeketens2013.doc >>

4. Notitie opties melkveerechten (

<< Bestand: 2013-03-26 Melkveerechten opties
(2).doc >> 
5. UDV - bestuurlijk overleg 9 april ( ) 
- notities ter kennisname 
- stand van zaken 

<< Bericht: FW: stukken BO UDV >>

5. Rondje langs de velden

6. (11 - 11.30 uur) Presentatie project
Maatschappelijke waardering (  
(in aanwezigheid van 

7. Rollende agenda 
- POP3 voorstellen 
- Dilemma's ondersteuning Topsector (

Met vriendelijke groet, 
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varkens- en pluimveehouderij 
Ministerie van Economische Zaken 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 

t: 070-378  
m: 06-  
e: @minez.nl
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Melkveerechten 
 
In deze notitie zijn enkele opties in beeld gebracht hoe melkveerechten kunnen worden ingesteld. 
Bij de uitwerking is allereerst gekozen voor melkveerechten sec. Maar je kunt ook denken aan een 
syteem wat rekening houdt met de overwegende eigenschap van grondgebondenheid van de 
melkveesector.  
Bij de uitwerking is rekening gestuurd op zo laag mogelijk uitvoeringskosten, dus uitgaande van 
eenvoudige kengetallen en worden recente investeringen die nog niet (volledig) worden benut, niet 
gehonoreerd. Voor de omrekening van melkquotum naar melkveerechten kan gebruik worden 
gemaakt van de gemiddelde landelijk productie per koe (circa 8300kg). Bij de introductie van de 
melkquotering in 1984 is voor de toekenning van extra quotum op basis van recente investeringen 
die nog niet in gebruik waren genomen, ook gerkend op basis van een gemiddelde koeproductie 
Ook doet zich de vraag voor of de dierrechten behalve voor melkvee ook moeten worden uitgebreid 
naar andere rundercategorieën. Met uitbreiding ga je verder dan de huidige situatie, waarbij alleen 
melkrunderen zijn begrensd (via de melkquotering).  
Voorshands worden andere rundercategorieën terzijde gelaten, omdat daarin groeien nu ook al 
kan. Het blijkt dat er geen of nauwelijks groei is in andere rundercategorieën, zie bijlage. Sinds 
2008 is het aantal vleeskalveren vrijwel gelijkgebleven.   
 
DE OPTIES 
 
Optie 1)  Melkveerechten sec 

• Systeem van rechten a la varkens en pluimvee 
• Melkveerechten zijn verhandelbaar  
• Er moet een procedure komen om tot vaststelling / toewijzing van het aantal mk te komen.  
• De quotumhouders houden melkkoeien, derhalve het melkquotum (het op 1-1-2015 

geregistreerde melkquotum op het bedrijf? Lease quotum meetellen?) als uitgangspunt 
nemen voor de melkveerechten 

 
Voordelen: 

• Het aantal melkkoeien in NL wordt bevroren en daarmee de omvang van de mestproductie 
en de omvang van de NH3- en klimaatgasemissies uit de melkveehouderij.  

•  
 
Nadelen:  

• Melkveehouders gaan sturen op maximale productie per koe; kortere levensduur en 
gevolgen voor klauw- en uiergezondheid worden door melkveehouders op de koop toe 
genomen.  

• Permanent opstallen geeft een hogere productie per koe dan weidegang; dierrechtenstelsel 
zal permanent opstallen stimuleren. Gaat ten koste van maatschappelijk imago van 
melkveesector 

• Verhandelbaarheid van melkveerechten (anders gaat de bedrijfsstructuur op slot) leidt tot 
hogere productiekosten, vergelijkbaar met nu in merlkquotum. 

• Een deel van de melkveehouders wil (snel) groeien, schaft daarvoor melkveerechten aan, 
waardoor het bedrijf intensiever wordt voor zover dit niet wordt gecompenseerd met 
grond.  

• Bedrijfsontwikkeling kan alleen door te investeren in rechten (‘lucht’) waardoor investeren 
in milieubeperkende technieken of vergroting van mestafzetmogelijkheden op een latere 
plaats komt. 

• Groot beroep op hardheidsclausule en uitzonderingen (met grote uitvoeringskosten voor de 
overheid en administratieve lasten voor bedrijfsleven) door bedrijven die de afgelopen 
jaren fors geinvesteerd hebben in uitbreiding van stallen vooruitlopend op het vervallen 
van de melkquotering per 1-4-2015 en die de stalruimte nog lang niet benutten. Bij de 
financiering van deze uitbreidingen is geen rekening gehouden met eventueel benodigde 
investeringen in productierechten, waardoor deze bedrijven in grote financiele problemen 
kunnnen komen.  

 
 



Optie 2)  Sturen op omvang melkveehouderij via regels aan grondgebondenheid 
In het algemeen is de melkveehouderij een min of meer grondgebonden sector, waarbij de 
ruwvoerproductie voor het overgrote deel van eigen grond afkomstig is en de geproduceerde mest 
op eigen grond in de nabije omgeving van het bedrijf kan worden afgezet. Een grondgebonden 
sector heeft tevens als voordeel dat weidegang makkelijker is te realiseren. Dit is van zeer groot 
belang voor behoud van het maatschappelijk goede imago van de melkveehouderij. Onderstaand 
zijn twee mogelijke opties uitgewerkt waarbij de omvang van de melkveehouderij wordt gestuurd 
door een relatie te leggen met grondgebondenheid. 
 
Optie 2a)  Alleen melkveerechten toekennen voor melkkoeien die op de peildatum boven 
de norm voor grondgebondenheid worden gehouden; melkveerechten zijn niet 
verhandelbaar.  

• Het geregistreerde melkquotum op het bedrijf en de bij de Gecombineerde opgave (GLB) 
geregistreerde aantal hectares grond op een peildatum (bijv. 1-1-2015) zijn het 
uitgangspunt voor de vaststelling van het aantal stuks melkvee dat gehouden mag worden.   

• Er moet een definitie komen van grondgebondenheid (bijv. aantal kg melk per hectare 
grond) 

• De bij het bedrijf behorende grond moet in beeld worden gebracht (kan gebaseerd worden 
op het aantal hectare geregistreerde grond in eigendom, langjarige pacht en zakelijk 
gebruiksrecht conform de Gecombineerde opgave GLB). 

• Voor de grond komen in aanmerking eigendom, langjarige pacht en zakelijk gebruiksrecht. 
• Er worden alleen melkveerechten verleend voor de melkkoeien die boven de ggb-norm 

worden gehouden 
• De melkveerchten zijn niet verhandelbaar om verdere intensivering in de melkveehouderij 

te voorkomen en om te voorkomen dat melkveerechten een grote economische waarde 
krijgen. Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk wanneer het betreffende melkveebedrijf het 
areaal grond (eigendom, lanjarige pacht, zakelijk gebruiksrecht) vergroot. Dit moet blijken 
uit de jaarlijkse Gecombineerde opgave (GLB).  

 
Opmerking: 
het is bij deze optie de bedoeling om op peildatum alleen melkveerechten toe te kennen 
aan het niet-grondgebonden deel aan melkkoeien of de melkproductie die boven de norm 
voor grondgebondenheid worden gehouden. Dus geen onderscheid maken in 
grondgebonden en niet-grondgebonden melkveerechten.  
 
Voordelen 

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk zonder dat hiervoor investeringen in 
productierechten (‘lucht’) noodzakelijk is.  

• Deze optie ondersteunt de ontwikkeling naar een meer grondgebonden melkveehouderij. 
Immers, de groei van het aantal melkkoeien is op nationaal niveau grondgebonden. Dit is 
positief zowel vanuit een oogpunt van milieubeleid als voor het imago van deze sector. 

• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 
pachtprijzen 

• Beroep op hardheidsclausule en uitzonderingsbepalingen is niet meer aan de orde omdat 
bedrijven de mogelijkheid hebben om door het regelen van voldoende grond hun bedrijf te 
ontwikkelen c.q. de productieruimte in de nieuwgebouwde stallen te gaan benutten.  

 
Nadelen 

• Er kunnen meer melkkoeien komen in NL, echter deze toename is wel grondgebonden en 
maatschappelijk beter uit te leggen.  

• Een toename van de omvang van de grondgebonden melkveehouderij kan betekenen dat 
de mestafzetmogelijkheden voor andere sectoren in Nederland (met name de 
varkenshouderij) afnemen en de export- en verwerkingsopgave voor deze sectoren groter 
wordt, maar zal geleidelijk gaan.  

• De (pacht)prijs van landbouwgrond kan stijgen door de koppeling van melkvee aan grond. 
Het LEI kan worden gevraagd om dit te kwantificeren.  

 
 



 
Optie 2b) Als optie 2a en aanvullend worden de melkveerechten geleidelijk in 10 jaar 
afgebouwd door een jaarlijkse afroming.  
 
Voordelen 

• De melkveehouderij is over 10 jaar een volledig grondgebonden sector 
• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 

pachtprijzen 
 
Nadelen: 

• Kan aanzienlijke structuureffecten hebben in regio’s waar op dit moment veel 
melkveebedrijven met een hoge veebezetting voorkomen (Noord-Brabant maar ook 
Friesland). Kunnen deze regio’s de slag naar volledige grondgebondenheid maken??? LEI 
laten onderzoeken? 

 
 
Vragen: 
 

1. Akkoord om andere rundercategorieën dan melkvee buiten beschouwing te laten? Is de 
motivering hiervoor toereikend? 

2. Kan worden ingestemd met het streven naar lage uitvoeringskosten (incl weinig kans op 
bezwaar en beroep) met gebruikmaking van eenvoudige parameters? 

3. Zijn er nog andere voor de hand liggende ‘rechten’-opties dan de drie genoemde voor 
melkvee?  

4. Zijn de voor- en nadelen goed en volledig in beeld gebracht? Svp aanvullen.  
5. Zijn we bereid om bij de eventuele introductie van dierrechten breder te kijken dan sec 

alleen te sturen op aantal staarten?  
6. Welke opties en in welke volgorde verdienen de voorkeur? Voorstel: nu geen opties laten 

afvallen.  
 
Vervolg 
Moet er een besluit worden genomen? Wanneer? Waarover? Door wie?  



 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  
Omschrijving Projectgroep melkveerechten 
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 10 april 2013, 10.00 uur - 12.00 uur 
  
Aanwezig 

 
(verslag) 

Afwezig  
  
 

 Pagina 1 van 4 
 
 

  

 
Directoraat-generaal Agro 
 

Behandeld door 
  

T 070  
F 0* 

@minez.nl 

 
Datum 
10 april 2013 

Kenmerk 
DGA / 13063307 

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 
 
 
Nota 

 heeft een nota gemaakt en deze voor commentaar rondgestuurd.  
 
Dierrechten voor welke dieren 

stuurt de cijfers van de productie per diercategorie door. Belangrijkste 
reden om hiernaar te kijken is dat daarmee beargumenteerd kan worden of 
andere diercategorieën (zoals eenden) ook onder dierrechten gebracht zouden 
moeten worden. 
 

 geeft aan dat hij vindt dat we niet andersom moeten gaan redeneren. Nu 
hebben we ook alleen melkquota en dat gaat goed. Het is daarom niet nodig om 
extra dieren onder dierrechten te brengen. 
 
Grondgebonden of niet grondgebonden 

vindt het belangrijk om grondgebondenheid niet meteen te laten vallen. Hij 
geeft aan dat aan de Stas zou moeten worden gevraagd of er vanuit 1 aspect naar 
dierrechten zou moeten worden gekeken (mest) of vanuit de breedte van 
duurzame veehouderij. 
 
Grondgebondenheid is op verschillende manier te definiëren. 

 geeft aan dat elke melkveehouder grond heeft, maar dat er 60 tot 65 % van 
de melkveehouders ruwvoer bijkopen om extra dieren te kunnen voeden. Deze 
bedrijven zijn dan bijvoorbeeld 66% grondgebonden en 33% niet grondgebonden. 

 geeft aan dat je grondgebondenheid vanuit de meststoffenwet zou 
moeten/kunnen aanvliegen vanuit mestplaatsingsruimte. 
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 geven aan dat het in de uitvoering en de naleving heel complex 
gaat worden als het stelsel aan grond wordt gekoppeld. Dit is veel duurder en leidt 
waarschijnlijk tot een hoop geschuif met koeien en grond. 
 

zegt dat je grond alleen zou moeten meetellen als het binnen een bepaalde 
straal van het bedrijf ligt. 
 

 geeft aan dat je door het introduceren van grondgebondenheid een deurtje 
open zet om geen slot op het aantal dieren te hebben. 
 

 vraagt zich af of de Stas überhaupt wil streven naar en sturen op 
grondgebondenheid. En: is het niet raar om een wetsvoorstel te hebben waarbij 
een overschot niet erg gevonden wordt (mestverwerking) en daar tegenover een 
wetsvoorstel te zetten waarbij je vooral mag produceren als je grond hebt en dus 
geen overschot?  
 
In de daarop volgende discussie worden verschillende aspecten genoemd die in de 
uitwerking terug zouden moeten komen, waaronder hoe het voorstel ingrijpt op 
de mestverwerkingsinitiatieven die nu van de grond komen, hoe verschillende 
stelsels naast elkaar zouden functioneren en hoe dit samenhangt met de  
megastallendiscussie. 
 
Proces van het informeren van de Staatssecretaris 
De staatssecretaris heeft de komende tijd een aantal externe optredens waarbij 
grondgebondenheid aan de orde komt. De eerste is op 24 april. Deze optredens 
zou ze kunnen gebruiken om haar standpunt over de wenselijkheid van het sturen 
op grondgebondenheid al dan niet via het dierrechtenstelsel te bepalen.  
 
Er wordt afgesproken om ernaar te streven om voor 24 april een eerste nota naar 
haar te sturen. In deze nota wordt instemming gevraagd op het punt om alleen 
melkvee onder dierrechten te brengen en dus geen andere sectoren. Daarnaast 
zal in de nota worden geschetst dat grondgebondenheid meegenomen zou kunnen 
worden, maar daar wordt nog geen besluit op gevraagd. 
 
Deze nota wordt geschreven door PAV en gaat via DAD en JZ de lijn in. Bespreken 
in MT DG Agro is niet op voorhand nodig.  
 

 stuurt voor woensdag 17 april een conceptnota rond. 
 
In een volgende nota kunnen dan verschillende wijzen van het toedelen van 
rechten worden voorgelegd (met voor- en nadelen) en de rol die 
grondgebondenheid daarbij speelt. 
Het ligt voor de hand dat deze nota wel wordt ingebracht in het MT DG AGRO. 
 
Werkwijze bij het toedelen van rechten 
Hoe kan discussie zoveel mogelijk worden voorkomen? 
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Elke werkwijze die denkbaar is, is voor discussie vatbaar. Er wordt altijd een 
groep benadeeld. In het vorige overleg is daarom de optie in beeld gekomen om 
bij het toedelen van dierrechten te werken met voor iedereen een opslag met 
gratis dierrechten. 
 

schetst dat bij het introduceren van melkquota de helft van de veehouders 
bezwaar heeft aangetekend. 
 

heeft een voorkeur voor het wettelijk vastleggen van hardheidsgevallen en 
methoden om daarmee om te gaan. Dit maakt het makkelijker om bezwaren van 
individuele ondernemers af te handelen. Er is dan ook geen open einde. We gaan 
er zelf over hoeveel rechten er zijn. Als er extra rechten moeten worden 
toegekend is dat voor het stelsel op zich geen probleem. We komen bijvoorbeeld 
niet in de problemen met Europa. Het is wel vervelend als er veel zaken gevoerd 
worden. Je kunt daarom wel proberen dit zoveel mogelijk te beperken door er 
bijvoorbeeld over in gesprek te gaan met de sector. 
Er zou op een hoger niveau besproken moeten worden of het wordt toegestaan 
bijv. rondetafelgesprekken of interviews met de sector te organiseren. De sector 
wordt dan deelgenoot van het probleem en wellicht ook van de oplossing. 
 

 geeft aan dat dit het makkelijkste kan als er een stuurgroep voor het 
programma mest is ingesteld. Dus dit actiepunt moeten we even parkeren totdat 
deze is ingesteld. 
 

 maakt voor 17 april een notitie over de juridische aspecten van het 
introduceren van een stelsel van dierrechten voor melkvee en waar sprake is van 
juridische toetsing en waar sprake is van politieke toetsing. 
 
Welke werkwijzen zien we? 
In de discussie komen de volgende vijf mogelijkheden boven tafel. Toedelen op 
basis van: 

1. De gegevens bij I&R 
2. Melkquota van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe in NL 
3. Melkproductie van een bedrijf/ gemiddelde melkproductie per koe 
4. Gemiddelde mestproductie van een bedrijf/ gemiddeld mestforfait per koe 
5. De gegevens bij I&R gecorrigeerd voor het al dan niet overschrijven van 

de melkquota van dat bedrijf dus *(melkquota/productie bedrijf) 
 
De verschillende stelsels kunnen gebaseerd worden op meerdere jaren. Er moet 
nog nagedacht worden over de voor en nadelen van de verschillende stelsels. 
 

vindt dat er geen rekening gehouden moet worden met de investeringen die 
bedrijven wellicht hebben gedaan met het oog op uitbreiding na het vervallen van 
de melkquota. 
Er volgt een discussie waarbij aan de orde wordt gesteld of dit politiek droog te 
houden is en of dit dan niet ook voor varkens en kippen aan de orde zou moeten 
zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat varkens en pluimvee ondernemers weten dat de 
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rechten niet zonder meer vervallen. Voor melkvee is dit nog nooit zo expliciet is 
gewisseld en dat bedrijven kunnen inmiddels kalfjes hebben die in 2015 melk 
kunnen gaan geven. 
 

maakt voor 17 april een notitie waarin de bovenstaande stelsels zijn 
beschreven. 
 
Afsprakenlijst 

1. stuurt de cijfers van de productie per diercategorie door. 
2. Voor 24 april wordt een eerste nota over melkveerechten naar de Stas 

gestuurd. 
3.  stuurt voor woensdag 17 april een conceptnota rond. 
4. maakt voor 17 april een notitie over de juridische aspecten van het 

introduceren van een stelsel van dierrechten. 
5.  maakt voor 17 april een notitie waarin de bovenstaande stelsels zijn 

beschreven. 
6. Hoogambtelijke besluitvorming vragen over het betrekken van de sector 

(rondetafelgesprekken of interviews) zodra stuurgroep Programma Mest is 
ingesteld. 

 
Datum volgend overleg 
24 april van 10- 12 uur. 
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Naast de keuze voor diercategorieën is er nog een voor het stelsel bepalend 
element, waarover in de komende periode besloten dient te worden, namelijk of 
bij de uitwerking van het stelsel rekening gehouden moet worden met 
grondgebondenheid. Deze vraag komt mogelijk al aan de orde in twee externe 
optredens van u op 24 april (slotdebat in de Rode Hoed It’s the food, stupid met 
als onderwerp Hoe verder met de veehouderij: industrieel of grondgebonden?) en 
op 25 april a.s. (Zuivelsymposium van de NZO). Over de relatie tussen een stelsel 
van melkveerechten en grondgebondenheid wordt u op een later moment 
geïnformeerd. 
 
2. Ter besluitvorming 
• U wordt geadviseerd om, naast het reeds bestaande stelsel van 

productierechten voor varkens en pluimvee (kippen en kalkoenen), een stelsel 
uit te werken voor alleen melkvee, exclusief jongvee. Dit sluit aan bij de 
huidige (indirecte) sturing op dieraantallen en mestproductie volgend uit de 
melkquotering. Er is geen aanleiding om aanvullend productierechten te 
introduceren voor andere diercategorieën dan melkvee. Ook in de huidige 
situatie zonder dierrechten is al sprake van een vrijwel gelijkblijvende 
omvang van deze andere diercategorieën. Dit betekent dat er geen 
productiebegrenzing wordt voorbereid voor jongvee, vleesvee (runderen), 
geiten, schapen en kleinere diercategorieën (konijnen, herten, fazanten, 
eenden, etc.). Stemt u hiermee in? 

• U wordt geadviseerd bij genoemde externe optredens (Rode Hoed en NZO)  
niet inhoudelijk in te gaan op vragen over de relatie tussen productierechten 
voor melkvee en grondgebondenheid.  

 
3. Toelichting 
 
3.1 Beslispunt diercategorieën 
Met het huidige nationale stelsel van varkens- en pluimveerechten en de Europese 
melkquotering wordt bijna 90% van de dieraantallen – en daarmee de  
fosfaatproductie - gereguleerd. Hierbij moet aangetekend worden dat de 
melkquotering vrij direct stuurt op aantallen melkkoeien, maar slechts indirect op 
het aantal stuks jongvee. De vervangingsgraad van melkkoeien is wel in hoge 
mate bepalend voor het benodigde aantal stuks jongvee1. 
 
Breed gedeelde verwachting is dat de melkproductie in Nederland, na afschaffing 
van de melkquotering, zal groeien. De inschatting over de mate waarin dit zal 
gebeuren loopt uiteen van 10 tot 30%2. De verwachte stijging van de 
melkproductie zal zich niet 1-op-1 vertalen in een even sterke groei van het aantal 
dieren, omdat de melkproductie per dier naar verwachting ook zal stijgen. Voor de 

 
 
1 Tussen 2000 en 2011 is het aantal stuks jongvee met iets meer dan 8% afgenomen, het 
aantal melkkoeien met 2,2%. 
2 Schatting gebaseerd op studies van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Rabobank en 
Landbouw Economisch Instituut (LEI). 
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eerste jaren na het afschaffen van de melkquotering kan een groeispurt in de 
melkveehouderij leiden tot een snelle stijging van de mestproductie. 
FrieslandCampina verwacht (op basis van een enquête onder leden) dat de 
melkproductie in 2016 circa 600 miljoen kilogram hoger zal liggen dan in 2014, 
een toename van ruim 5%, en in 2020 ruim 1 miljard kilogram. Deze snelle groei 
kan plaatsvinden als veel melkveehouders besluiten hun melkvee langer aan te 
houden (lagere vervangingsgraad), als jongvee niet ter vervanging maar ter 
aanvulling van de melkveestapel dient en als extra jongvee wordt aanhouden ter 
uitbreiding van de melkveestapel. 
 
Andere diercategorieën laten, ondanks dat zij niet gebonden zijn aan een 
productieplafond, over het algemeen geen opwaartse trend zien (behoudens een 
geringe toename van het aantal konijnen en pelsdieren). De bijdrage aan de druk 
op de mestmarkt is veelal gering. Mest van vleeskalveren vindt zijn weg voor een 
aanzienlijk deel naar de Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG), met vaste 
afzetkanalen. Mest van schapen en geiten wordt voor ruim de helft geplaatst op 
eigen grond. De mest van paarden en pony’s wordt voor een aanzienlijk deel 
gebruikt voor de productie van champignonsubstraat en wordt, na de 
champignonteelt, geëxporteerd. De bijdrage van konijnen aan de totale 
fosfaatproductie is minder dan 1%. 
 
Concluderend: Er is geen reden om productierechten te introduceren voor 
diercategorieën die nu geen productieplafond hebben. Legitimering van 
productierechten voor uitsluitend varkens, pluimvee (kippen en kalkoenen) en 
melkvee, en niet voor overige diercategorieën, kan gevonden worden in de 
bijdragen aan de nationale fosfaatproductie, de druk op de nationale mestmarkt 
en de bijdrage van de genoemde diercategorieën aan andere aan de veehouderij 
gerelateerde milieuproblemen (fijn stof, ammoniak, broeikasgassen). 
 
3.2 Aandachtspunt grondgebondenheid 
De melkveehouderij is voor de voorziening van ruwvoer en voor de afzet van de 
op het bedrijf geproduceerde mest voor een aanzienlijk deel afhankelijk van eigen 
grond. De  – de 
heer , één van de sprekers bij het debat in de Rode Hoed – zegt in het 
meest recente ledenblad Melk hierover: “Wij hebben een grondgebonden 
sector…”. Dat is voor velen ook de beeldvorming: een grondgebonden 
melkveehouderij. Desondanks is circa 2/3-deel van de melkveehouders wel deels, 
maar zeker niet volledig zelfvoorzienend voor mestafzet en de productie van 
ruwvoer. 
 
Vraag is of volledige grondgebondenheid in de melkveehouderij een vanuit de 
overheid na te streven doel is en zo ja, of dit vanuit het mestbeleid (stelsel van 
productierechten) vormgegeven moet worden. Een meer grondgebonden 
melkveesector heeft onder andere als voordeel dat weidegang makkelijker is te 
realiseren. Dit is van groot belang voor behoud van het maatschappelijk goede 
imago van de melkveehouderij. Eén van de nadelen van een stelsel van 
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melkveerechten dat stuurt op grondgebondenheid is een complexere uitvoering en 
hogere regeldruk. 
 
Bovenstaande vraag is al op korte termijn relevant gezien uw deelname aan de 
debatreeks in de Rode Hoed op 24 april met als titel voor die dag: Hoe verder met 
de veehouderij: industrieel of grondgebonden? Naast u zijn eerder genoemde heer 

 en de heer  van het Rathenau Instituut de sprekers. De 
volgende dag, op 25 april, spreekt u het slotwoord bij het Zuivelsymposium van 
de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Het symposium heeft als hoofdthema 
verduurzaming van de zuivelketen. De heer ,  

, zal pleiten voor een melkveehouderij die extensief is en 
zichtbaar in het landschap. Ook daar is grondgebondenheid in relatie tot 
melkveerechten een thema. Over uw beide optredens wordt u separaat nader 
geïnformeerd. 
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Melkveerechten 

In deze notitie zijn enkele opties in beeld gebracht hoe melkveerechten kunnen worden ingesteld. 
Bij de uitwerking is allereerst gekozen voor melkveerechten sec. Maar je kunt ook denken aan een 
syteem wat rekening houdt met de overwegende eigenschap van grondgebondenheid van de 
melkveesector.  
Bij de uitwerking is rekening gestuurd op zo laag mogelijk uitvoeringskosten, dus uitgaande van 
eenvoudige kengetallen en worden recente investeringen die nog niet (volledig) worden benut, niet 
gehonoreerd. Voor de omrekening van melkquotum naar melkveerechten kan gebruik worden 
gemaakt van de gemiddelde landelijk productie per koe (circa 8300kg). Bij de introductie van de 
melkquotering in 1984 is voor de toekenning van extra quotum op basis van recente investeringen 
die nog niet in gebruik waren genomen, ook gerkend op basis van een gemiddelde koeproductie 
Ook doet zich de vraag voor of de dierrechten behalve voor melkvee ook moeten worden uitgebreid 
naar andere rundercategorieën. Met uitbreiding ga je verder dan de huidige situatie, waarbij alleen 
melkrunderen zijn begrensd (via de melkquotering).  
Voorshands worden andere rundercategorieën terzijde gelaten, omdat daarin groeien nu ook al 
kan. Het blijkt dat er geen of nauwelijks groei is in andere rundercategorieën, zie bijlage. Sinds 
2008 is het aantal vleeskalveren vrijwel gelijkgebleven.   

DE OPTIES 

Optie 1)  Melkveerechten sec 
• Systeem van rechten a la varkens en pluimvee
• Melkveerechten zijn verhandelbaar
• Er moet een procedure komen om tot vaststelling / toewijzing van het aantal mk te komen.
• De quotumhouders houden melkkoeien, derhalve het melkquotum (het op 1-1-2015

geregistreerde melkquotum op het bedrijf? Lease quotum telt niet mee?) als uitgangspunt
nemen voor de melkveerechten

Voordelen: 
• Het aantal melkkoeien in NL wordt bevroren en daarmee de omvang van de mestproductie

en de omvang van de NH3- en klimaatgasemissies uit de melkveehouderij.
• 

Nadelen: 
• Melkveehouders gaan sturen op maximale productie per koe; kortere levensduur en

gevolgen voor klauw- en uiergezondheid worden door melkveehouders op de koop toe
genomen.

• Permanent opstallen geeft een hogere productie per koe dan weidegang; dierrechtenstelsel
kan permanent opstallen stimuleren. Gaat ten koste van maatschappelijk imago van
melkveesector

• Verhandelbaarheid van melkveerechten (anders gaat de bedrijfsstructuur op slot) leidt tot
hogere productiekosten (ja, maar nu moet je investeren in melkquota....) 

• Een deel van de melkveehouders wil (snel) groeien, schaft daarvoor melkveerechten aan,
waardoor het bedrijf intensiever wordt voor zover dit niet wordt gecompenseerd met
grond.

• Bedrijfsontwikkeling kan alleen door te investeren in rechten (‘lucht’) en niet door te
investeren in milieubeperkende technieken of vergroting van mestafzetmogelijkheden.

• Groot beroep op hardheidsclausule en uitzonderingen (met grote uitvoeringskosten voor de
overheid en administratieve lasten voor bedrijfsleven) door bedrijven die de afgelopen
jaren fors geinvesteerd hebben in uitbreiding van stallen vooruitlopend op het vervallen
van de melkquotering per 1-4-2015 en die de stalruimte nog lang niet benutten. Bij de
financiering van deze uitbreidingen is geen rekening gehouden met eventueel benodigde
investeringen in productierechten, waardoor deze bedrijven in grote financiele problemen
kunnnen komen.

Optie 2)  Sturen op omvang melkveehouderij via regels aan grondgebondenheid 
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Gemiddeld genomen is de melkveehouderij een min of meer grondgebonden sector, waarbij de 
ruwvoerproductie voor het overgrote deel van eigen grond afkomstig is en de geproduceerde mest 
op eigen grond in de nabije omgeving van het bedrijf kan worden afgezet. Een grondgebonden 
sector heeft tevens als voordeel dat weidegang makkelijker is te realiseren. Dit is van zeer groot 
belang voor behoud van het maatschappelijk goede imago van de melkveehouderij. Onderstaand 
zijn twee mogelijke opties uitgewerkt waarbij de omvang van de melkveehouderij wordt gestuurd 
door een relatie te leggen met grondgebondenheid. 
 
Optie 2a)  Alleen melkveerechten toekennen voor melkkoeien die op de peildatum boven 
de norm voor grondgebondenheid worden gehouden; melkveerechten zijn niet 
verhandelbaar.  

• Het geregistreerde melkquotum op het bedrijf en de bij de Gecombineerde opgave (GLB) 
geregistreerde aantal hectares grond op een peildatum (bijv. 1-1-2015) zijn het 
uitgangspunt voor de vaststelling van het aantal stuks melkvee dat gehouden mag worden.   

• Er moet een definitie komen van grondgebondenheid (bijv. aantal kg melk per hectare 
grond) 

• De bij het bedrijf behorende grond moet in beeld worden gebracht (kan gebaseerd worden 
op het aantal hectare geregistreerde grond in eigendom, langjarige pacht en zakelijk 
gebruiksrecht conform de Gecombineerde opgave GLB). 

• Voor de grond komen in aanmerking eigendom, langjarige pacht en zakelijk gebruiksrecht. 
• Er worden alleen melkveerechten verleend voor de melkkoeien die boven de ggb-norm 

worden gehouden 
• De melkveerchten zijn niet verhandelbaar om verdere intensivering in de melkveehouderij 

te voorkomen en om te voorkomen dat melkveerechten een grote economische waarde 
krijgen. Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk wanneer het betreffende melkveebedrijf het 
areaal grond (eigendom, lanjarige pacht, zakelijk gebruiksrecht) vergroot. Dit moet blijken 
uit de jaarlijkse Gecombineerde opgave (GLB).  

 
 cluster mest hikt wellicht aan tegen niet-grondgebonden melkveerechten, daar kan 

ik me gelet op historie iets bij voorstellen. Kun je volgens mij ondervangen door gewoon 
te zeggen dat melkveerechten op de peildatum alleen worden toegekend aan melkkoeien 
of de melkproductie die boven de norm voor grondgebondenheid worden gehouden. Dus 
geen onderscheid maken in grondgebonden en niet-grondgebonden melkveerechten.  
 
Voordelen 

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk zonder dat hiervoor investeringen in 
productierechten (‘lucht’) noodzakelijk is.  

• Deze optie ondersteunt de ontwikkeling naar een meer grondgebonden melkveehouderij. 
Dit is positief zowel vanuit een oogpunt van milieubeleid als voor het imago van deze 
sector. 

• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 
pachtprijzen 

• Beroep op hardheidsclausule en uitzonderingsbepalingen is niet meer aan de orde omdat 
bedrijven de mogelijkheid hebben om door het regelen van voldoende grond hun bedrijf te 
ontwikkelen c.q. de productieruimte in de nieuwgebouwde stallen te gaan benutten.  

 
Nadelen 

• Er kunnen meer melkkoeien komen in NL, echter deze toename is wel grondgebonden en 
maatschappelijk beter uit te leggen.  

• Een toename van de omvang van de grondgebonden melkveehouderij kan betekenen dat 
de mestafzetmogelijkheden voor andere sectoren in Nederland (met name de 
varkenshouderij) afnemen en de export- en verwerkingsopgave voor deze sectoren groter 
wordt 

• De (pacht)prijs van landbouwgrond kan stijgen door de koppeling van melkvee aan grond. 
Het LEI kan worden gevraagd om dit te kwantificeren.  
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Optie 2b) Als optie 2a en aanvullend worden de melkveerechten geleidelijk in 10 jaar 
afgebouwd door een jaarlijkse afroming.  
 
Voordelen 

• De melkveehouderij is over 10 jaar een volledig grondgebonden sector 
• Er vindt meer spreiding plaats van de melkveehouderij naar regio’s met lagere grond- / 

pachtprijzen 
 
Nadelen: 

• Kan aanzienlijke structuureffecten hebben in regio’s waar op dit moment veel 
melkveebedrijven met een hoge veebezetting voorkomen (Noord-Brabant maar ook 
Friesland). Kunnen deze regio’s de slag naar volledige grondgebondenheid maken??? LEI 
laten onderzoeken? 

 
 
Vragen: 
 

1. Akkoord om andere rundercategorieën dan melkvee buiten beschouwing te laten? Is de 
motivering hiervoor toereikend? 

2. Kan worden ingestemd met het streven naar lage uitvoeringskosten (incl weinig kans op 
bezwaar en beroep) met gebruikmaking van eenvoudige parameters? 

3. Zijn er nog andere voor de hand liggende ‘rechten’-opties dan de drie genoemde voor 
melkvee?  

4. Zijn de voor- en nadelen goed en volledig in beeld gebracht? Svp aanvullen.  
5. Zijn we bereid om bij de eventuele introductie van dierrechten breder te kijken dan sec 

alleen te sturen op aantal staarten?  
6. Welke opties en in welke volgorde verdienen de voorkeur? Voorstel: nu geen opties laten 

afvallen.  
 
Vervolg 
Moet er een besluit worden genomen? Wanneer? Waarover? Door wie?  
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Van: )
Verzonden: maandag 17 juni 2013 13:17
Aan:  

CC: )
Onderwerp: RE: Projectgroep melk-/rundveerechten
Bijlagen: DOMUS-#13101994-v1-Projectgroep_melkveerechten.DOC; 110429 knelgevallen 

melkvee.doc; Kabinetsstandpunt omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte; 
notakoerechten.doc

Beste Collega's, 
  
Hierbij de agenda voor de projectgroep melk-/ rundveerechten van 5 juni. Deze is van 10 tot 12 in zaal B zuid vierde 
verdieping. 
  
1. Opening 
2. Verslag overleg 5 juni (bijgevoegd) 
3. Grondgebondenheid (opzet nota bijgevoegd) 
4. Kabinetsreactie op gezondheidsraadrapport (bijgevoegd) 
5. Knelgevallen melkvee. Bespreekpunt: behoeft dit nog nadere uitwerking? (bijgevoegd) 
6. Planning (o.a. te ontvangen notitie ) 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
  
Ik zou graag eenieder willen oproepen de afsprakenlijst door te nemen en zo mogelijk de toegezegde notities naar 
een ieder rond te sturen, zodat deze woensdag besproken kunnen worden. 
  
Met vriendelijke groet,  
  

 
  

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postadres: Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Telefoon: 070-378  Fax: 070-378   
E-mail: @minez.nl  

  
 

Van: )  
Verzonden: maandag 3 juni 2013 8:57 
Aan:  

 
CC: ' ) 
Onderwerp: RE: Projectgroep melk-/rundveerechten 

Beste Collega's, 
  
Hierbij de agenda voor de projectgroep melk-/ rundveerechten van 5 juni. Deze is van 10 tot 12 in zaal B zuid 
vierde verdieping. 
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2

1. Opening 
2. Verslag overleg 8 mei (bijgevoegd) 
3. Grondgebondenheid 
4. Tijdsmomenten gegevens (bijgevoegd) 
5. Planning richting wetsvoorstel 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
  
De volgende stukken waarvan we hadden afgesproken dat ze besproken zouden worden zijn er nog niet: 

 verdeelsleutels; 
 vegelijking I&R-GDI.  

  
Als ze er op tijd zijn kunnen we ze bespreken. Lukt dat niet blijven deze staan voor de volgende keer. 
  
  
Tot woensdag! 
  
Groet,  

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postadres: Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Telefoon: 070-378  Fax: 070-378   
E-mail @minez.nl  

  
 

Van: )  
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 15:30 
Aan: . 
(  
CC: ' ) 
Onderwerp: RE: Projectgroep melk-/rundveerechten 

Beste Collega's, 
  
Hierbij stuur ik jullie het verslag van het projectgroepoverleg melkveerechten van 8 mei 2013.  
  
Een actie punt van   was om te kijken of het mogelijk was een andere datum voor ons 
volgende overleg te vinden. Dit is niet gelukt. Het projectgroepoverleg van 22 mei vervalt hierbij. 
Het eerst volgende overleg is op 5 juni.  
  
Op de agenda staan dan in ieder geval de notities over GDI en I&R, de tijdsaspecten en de 
verdeelsleutels.  
  
Groet,  
  

Ministerie van Economische Zaken  
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postadres: Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Telefoon: 070-378  Fax: 070-378   
E-mail: @minez.nl  

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid 5.1 tweede li  

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid 5.1 tweede li  

5.1 tweede lid e



Nota 
 
Aan: de Staatssecretaris 
 
 
Onderwerp: uitwerking stelsel van koerechten 
 
 
Aanleiding 
Voor de melkveehouderij wordt als terugvalpositie op dit moment een wetsvoorstel voorbereid voor 
een stelsel van koerechten voor het geval blijkt dat de mestverwerking onvoldoende van de grond 
komt.  Een stelsel van koerechten is in die situatie, net zoals het bestaande stelsel van varkens- en 
pluimveerechten, een aanvullende maatregel om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en het 
nationale mestbeleid te realiseren. Bij de uitwerking blijkt dat een vergelijkbaar stelsel van 
koerechten als voor varkens/pluimvee (sturen op ‘staarten’) een aantal ongewenste neveneffecten 
kan hebben ten aanzien van andere duurzaamheidsdoelen, de intensiteit van de melkveehouderij 
en het imago van de zuivelketen. Verder zijn de markt- en exportperspectieven voor de 
Nederlandse zuivelketen gunstig na het vervallen van de Europese melkquotering. Het invoeren 
van een stelsel van koerechten, waarbij het totale aantal melkkoeien in Nederland wordt 
gemaximeerd op basis van een peilmoment in het verleden, verhindert een organische en milieu 
verantwoorde groei van een economisch sterke en maatschappelijk gewaardeerde sector. 
In deze nota worden drie hoofddenkrichtingen voor de mogelijke invulling van een stelsel van 
koerechten aan u voorgelegd. 
 
Beslispunt 
- U wordt een richtinggevende uitspraak gevraagd over de uitwerking van drie mogelijke opties 

van koerechten. Aan welke optie en hoofddenkrichting geeft u de voorkeur?  
- Als vervolgtraject wordt voorgesteld uw voorkeur nader uit te werken inclusief de 

kwantificering van de gevolgen voor de uitvoerings- en administratieve lasten en de regeldruk. 
 
Toelichting 
 
Ontwikkelingen in de melkveehouderij 
• Circa 2/3 van de melkveebedrijven heeft onvoldoende grond voor de ruwvoerproductie en de 

mestafzet en moet in meer of mindere mate ruwvoer aankopen en mest afvoeren. De mate 
van grondgebondenheid neemt de laatste jaren geleidelijk af door bedrijfsuitbreiding en 
intensivering van de productie (het houden van meer koeien per hectare grond). 

• De Nederlandse zuivelketen verwacht, gelet op de mondiale marktperspectieven, vanaf 2015 
een snelle toename van de melkproductie in Nederland met 15 tot 25% (bij een gelijkblijvende 
totale melkproductie in de Europese Unie ten opzichte van de huidige situatie). Melkvee-
houders sorteren hierop voor door de bouw van nieuwe en grotere stallen. De Nederlandse 
zuivelindustrie investeert in nieuwe fabrieken en uitbreiding van de melkverwerkingscapaciteit. 

• Melkveehouders, die vooruitlopend op het vervallen van de melkquotering hebben 
geïnvesteerd in nieuwe stallen, benutten nu een deel van de stalruimte. Zij zullen vanaf 2015 
hun stallen vol willen zetten om de investeringen te kunnen aflossen. Bij de financiering van de 
uitbreiding van de stalcapaciteit is tot nu toe geen rekening gehouden met eventueel 
benodigde investeringen in koerechten, waardoor deze bedrijven in financiële problemen 
kunnen komen. Dit zal ertoe leiden dat er grote politieke druk gaat ontstaan om 
uitzonderingen toe te staan en om op individuele basis extra koerechten toe te kennen aan 
investeerders (zie de ervaringen bij de Wet herstructurering varkenshouderij in 1997).    

• Het invoeren van een stelsel van koerechten, waarbij het totale aantal melkkoeien in 
Nederland wordt gemaximeerd op basis van een peilmoment in het verleden, houdt in dat er 
geen toename van de omvang van de Nederlandse melkveestapel kan plaatsvinden. Een 
toename van de nationale melkproductie kan dan alleen in beperkte mate gerealiseerd worden 
door toename van de productiviteit per koe. Tegenstanders zullen aangeven dat koerechten 
een ‘perverse’ prikkel vormen en leiden tot een verdere intensivering en schaalvergroting op 
melkveebedrijven. Dit heeft negatieve gevolgen voor de mate van weidegang, biodiversiteit, 
dierenwelzijn en diergezondheid (‘turbokoeien’), en het imago van de melkveehouderij. Het 



behouden c.q. versterken van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij dempt de 
negatieve effecten op deze duurzaamheid thema’s en maakt een meer organische en 
milieuverantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk.   

• De Nederlandse zuivelindustrie krijgt bij invoering van een stelsel van koerechten te maken 
met desinvesteringen en het niet kunnen benutten van de gunstige markt- en 
exportperspectieven voor zuivel in de komende jaren.  

• Het bedrijfsleven in de Duurzame Zuivelketen werkt aan het verder verduurzamen van de 
melkveesector: behouden en versterken van de weidegang, verbetering van dierenwelzijn en 
diergezondheid, klimaat en energie en biodiversiteit en milieu. De Duurzame zuivelketen is 
tegen koerechten omdat daarmee de groeimogelijkheden in de markt worden afgesneden.  

 
 
Hoofddenkrichtingen voor invulling stelsel van koerechten 
 
De volgende hoofddenkrichtingen zijn mogelijk. 
 
Optie1:  1 op 1 toekenning van koerechten, die vrij verhandelbaar zijn  
Elementen: 
- Sturen op ‘staarten’ conform het huidige stelsel van varkens- en pluimveerechten 
- Referentie voor de vaststelling: aantal dieren op een bepaalde datum (verleden) of het 

geregistreerde melkquotum 
- Maximeren aantal melkkoeien in Nederland 
- Invulling is zuiver gericht op de implementatie van de Nitraatrichtlijn en het nationale 

mestbeleid, geen sturing op andere duurzaamheid thema’s. 
 
Optie 2:  stelsel van koerechten mede baseren op de hoeveelheid grond van een melkveebedrijf 
Elementen: 
- eenmalig alleen koerechten toekennen voor die melkkoeien die op een referentiedatum boven 

de norm voor grondgebondenheid worden gehouden 
- geen verhandelbaarheid van koerechten, uitbreiding aantal dieren is mogelijk door meer grond 

onder het bedrijf te leggen 
- naast regulering van de mestproductie in de melkveehouderij (Nitraatrichtlijn, mestbeleid) 

worden negatieve effecten op andere duurzaamheidsthema’s gedempt en is milieu 
verantwoorde groei van de melkveehouderij en zuivelproductie mogelijk 

- complexer stelsel vanwege de combinatie met grond. 
 
Optie 3:  optie 1 plus de mogelijkheid dat melkveebedrijven kunnen uitbreiden zonder dat hiervoor 
koerechten nodig zijn, wanneer het bedrijf zijn gehele mestproductie verwerkt en exporteert 
Elementen: 
- geen sturing op grondgebondenheid, negatieve effecten op andere duurzaamheidsthema’s en 

intensiteit van de productie worden niet gedempt 
- nationale uitbreiding van de melkveehouderij en zuivelproductie is mogelijk wanneer wordt 

geïnvesteerd in mestverwerking/export, stimulans voor realisatie van mestverwerking 
(beloning) 

- met een soortgelijke regeling is eerder ervaring opgedaan in met name de pluimveehouderij 
(POR). 

 
Rekenvoorbeeld optie 2: 
Bedrijf heeft op peilmoment 100 koeien en 40 hectare grond, norm voor grondgebondenheid is 2 
koeien per hectare. Op de peildatum kunnen op de 40 hectare 80 koeien worden gehouden, voor 
de overige 20 koeien krijgt het bedrijf eenmalig koerechten, die niet verhandelbaar zijn. Uitbreiding 
is mogelijk door meer grond onder het bedrijf te leggen. Bijvoorbeeld uitbreiding naar 120 koeien 
is mogelijk door naast de 40 hectare, 10 hectare grond extra onder het bedrijf te leggen.  
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A. Een systeem waarbij 1-op-1 melkveerechten worden toebedeeld op basis 
van melkquotum en aantal gehouden stuks melkvee. Dit leidt tot een 
absolute begrenzing van de omvang van de melkveestapel.  

Indien u de mogelijkheid wilt openhouden dat de melkveehouderijsector, onder 
voorwaarden, verantwoord kan groeien dan zijn daarbij globaal twee 
denkrichtingen mogelijk: 

B. Stelsel van melkveerechten mede baseren op de hoeveelheid grond van 
een melkveebedrijf. 

C. In aanvulling op de initiële vaststelling van melkveerechten de 
mogelijkheid bieden dat de sector kan groeien door bijvoorbeeld 
(geleidelijk) meer melkveerechten uit te geven of door groei van een 
melkveebedrijf toe te staan wanneer het bedrijf zijn gehele mestoverschot 
verwerkt en exporteert. 

Wij zullen de opties die u kiest nader uitwerken. 
 
3. Toelichting 
De uitwerking van de opties moet (kwalitatief) inzicht geven in sturingskracht, 
handhaafbaarheid en neveneffecten en zo veel als mogelijk regeldruk, uitvoerings- 
en handhavingslasten kwantificeren. Optie A dient hierbij als referentie. 
 
Het wetsvoorstel ter introductie van melkveerechten dient uiterlijk eind dit jaar 
gereed te zijn. Gezien de beperkt beschikbare tijd en de volle agenda op het 
beleidsterrein mest in de tweede helft van 2013 (vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn, derogatie, wetsvoorstel verplichte mestverwerking, wetsvoorstel 
melkveerechten, review ammoniak, PAS, etc.) is een tijdige prioritering van uit ter 
werken beleidsopties wenselijk.  
 
Optie A (basisoptie):   
1-Op-1 toekenning van melkveerechten, die vrij verhandelbaar zijn: 
• Sturen op ‘staarten’ conform het huidige stelsel voor varkens en pluimvee; 
• Toedeling melkveerechten op basis van het aantal geregistreerde melkkoeien 

op een bepaalde datum (verleden) en het geregistreerde melkquotum; 
• De nationale melkveestapel kan, als bij varkens en pluimvee, niet toenemen. 

Daarmee geen benutting van de gunstige markt- en exportperspectieven in 
de zuivelketen, behoudens de productieverhoging per koe; 

• Draagt bij aan beleid op luchtkwaliteitsdoelen door plafond melkveestapel; 
• Uitbreiding melkveestapel op individueel bedrijf alleen mogelijk door 

overname van rechten van andere melkveehouder; 
• Uitvoering en handhaving relatief eenvoudig; 
• Regeldruk hoog voor bedrijven die melkveerechten kopen (omdat de kosten 

voor de aanschaf melkveerechten vallen onder nalevingskosten). 
 
Optie B:  
Stelsel van melkveerechten mede baseren op de hoeveelheid grond van een 
melkveebedrijf 
• Groei van de Nederlandse melkveestapel is mogelijk 
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• Wettelijke norm voor grondgebondenheid (bijvoorbeeld aantal melkkoeien of 
fosfaatproductie per hectare); 

• Eenmalig melkveerechten toekennen voor alleen die melkkoeien die op een 
referentiedatum boven de norm voor grondgebondenheid worden gehouden; 

• Milieuverantwoorde groei. Groei van individuele melkveehouders en totale 
melkveestapel is mogelijk, maar gedempt. Beperkende factor is grond. 

• Stelsel complexer dan optie A en vanwege de combinatie met grond naar 
verwachting ook complexer dan optie C. Uitvoering en handhaving naar 
verwachting daardoor ook duurder; 

• Mogelijk veel discussies over o.a. norm voor grondgebondenheid en welke 
landbouwgronden mee mogen tellen (gebruikstitel, afstandscriterium, feitelijk 
gebruik); 

 
Optie C:   
In aanvulling op de initiële vaststelling van melkveerechten de mogelijkheid 
bieden dat de sector kan groeien door bijvoorbeeld (geleidelijk) meer 
melkveerechten uit te geven of door groei van een melkveebedrijf toe te staan 
wanneer het bedrijf zijn gehele mestoverschot verwerkt en exporteert 
• Groei van de NL melkveestapel is mogelijk 
• Sturing en initiële toedeling melkveerechten zoals bij optie A.  
• De overheid kan (jaarlijks) extra melkveerechten beschikbaar stellen. 

Daaraan kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals duurzaamheidseisen, 
mate van grondgebondenheid, ligging melkveebedrijf t.o.v. Natura2000-
gebieden 

• De nationale melkveestapel kan gereguleerd groeien. Daarmee kan de 
zuivelketen de gunstige markt- en exportperspectieven (deels) benutten; 

• Kan bijdragen aan beleid op luchtkwaliteitsdoelen door vanuit overheid 
gereguleerde groeiplafond aan veestapel; 

• Uitvoering en handhaving lastiger dan optie A; 
 
4. Ten slotte 
Aan Nederland is sinds 2006 door de Europese Commissie een derogatie 
toegekend. Eén van de voorwaarden die de Commissie hieraan verbonden heeft is 
een nationaal mestproductieplafond. De mestproductie mag hierbij niet uitstijgen 
boven het niveau van 2002. De Commissie wil hiermee waarborgen dat de 
mestproductie in Nederland niet stijgt tot een niveau waarbij de druk op de 
mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen onaanvaardbaar hoog wordt. De 
Commissie zal, in het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
nieuwe derogatie (2014-2017), van Nederland de garantie willen dat een 
eventuele groei van de veestapel de realisatie van milieudoelen niet in de weg 
staat. Definitief standpunt hierover van de Commissie wordt pas in de tweede 
helft van 2013 verwacht, op het moment dat Nederland een formeel 
derogatieverzoek indient. Bij de invulling van een stelsel van melkveerechten – 
alsook bij de invulling van de mestverwerkingsplicht - is de uitkomst van de 
onderhandeling met de Commissie op dit punt van belang. 
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Melkveehouders die, vooruitlopend op het vervallen van de melkquotering, 
hebben geïnvesteerd in nieuwe stallen, benutten nu een deel van de stalruimte 
nog niet. Zij zullen vanaf 1 april 2015 hun stallen vol willen zetten om de 
investeringen terug te kunnen verdienen. Het besluit van de Europese Commissie 
(in 2008) om de melkquotering per 2015 te laten vervallen, heeft verwachtingen 
gewekt in de gehele zuivelketen over mogelijkheden om uitbreiding te realiseren. 
Een strikte 1-op-1 invulling van een stelsel van melkveerechten (optie A) zal ertoe 
leiden dat er grote politieke druk gaat ontstaan om uitzonderingen toe te staan en 
om op individuele basis extra melkveerechten toe te kennen aan investeerders 
(zie de ervaringen bij de Wet herstructurering varkenshouderij in 1997). De opties 
B en C kunnen de politieke bezwaren ondervangen door ruimte te bieden voor 
verantwoorde groei op basis van grond of mestverwerking. 
 
U heeft de Tweede Kamer medegedeeld uiterlijk voor het einde van dit jaar een 
besluit te nemen over het mestbeleid voor de periode vanaf 2015. Dit betekent 
dat eind dit jaar het wetsvoorstel ter introductie van melkveerechten zodanig 
gereed moet zijn dat, onmiddellijk na uw besluit, het wetsvoorstel via de 
ministerraad voor advies aangeboden kan worden aan de Raad van State. Dit 
betekent een krappe planning, zowel in de beleidsvoorbereiding tot eind dit jaar, 
als in de periode daarna tot inwerkingtreding van de gewijzigde Meststoffenwet.  
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- Na 15 januari kunnen geen permanente quotum transacties meer worden gedaan. 
- Er zal een keuze gemaakt moeten worden over hoe en wanneer DR zal communiceren over de
gegevens die leiden tot het vaststellen van melkveerechten. Dit moet enerzijds niet overhaast worden
om commotie te voorkomen over niet juiste registraties, anderzijds zal late communicatie
uitvoeringsconsequenties hebben voor het verwerken van mogelijke correcties en daarmee het
definitief vaststellen van het melkveerecht. PZ geeft aan dat een relatie normaal gesproken niet
zomaar met terugwerkende kracht melkleveranties kan opvoeren. Als echter aangetoond kan worden
dat de feitelijke situatie anders was dan de registratie (bijv. NVWA rapport) kan de registratie wel
gecorrigeerd worden.

- Bedrijven met een lage gemiddelde melkproductie (minder dan 6500 kg. melk) moeten verder
uitgesplitst worden. De verwachting is dat veel hiervan dicht bij de 6.500kg. zitten. (Actie DR
( : voor volgend overleg scatterplot van deze groep maken)

- Zoogkoeien, kan mis gaan in berekening als dit niet goed duidelijk is. Op basis van de registraties is
niet met 100% zekerheid aan te geven of sprake is van zoogkoeien. Op basis van I&R (haarkleur) en
GDI zijn er wel indicaties te geven. (actie DR (  detailinvulling maken hoe te bepalen
of sprake is van zoogkoe)

- In een tijdsbalk invullen welke gegevens gebruikt gaan worden om te komen tot matches tussen
gegevens DR en PZ en welke gegevens gebruikt worden voor bepalen melkveerechten. (actie DR
( ): voor volgend overleg opstellen tijdsbalk)

- Overdrachten gemeld na 1-12 matchen in nieuw document. (actie DR ( : voor volgend
overleg aanpassen analyse document)

- Op termijn zal er inzicht moeten komen in P*Q voor het opstellen van offertes en
uitvoeringsscenario's. Dit zal pas gedaan worden zodra er besluiten zijn genomen over het wel of niet
doorgaan van melkveerechten.,

- Merendeel van de bedrijven laten zich leiden door het quotum. Bedrijven die meer produceren dan
quotum zullen minder rechten krijgen dan zij willen. Dit is een potentiele hardheidscategorie. Als de
tabel in het analyse document aangepast wordt naar bedrijven die een overschrijding hebben van
minimaal 10.000 kilo melk geeft dit een beter beeld van de bedrijven die waarschijnlijk op structurele
overschrijdingen uitkomen doordat hun bedrijfsvoering daar ook op is gericht. (Actie DR
( : voor volgend overleg tabel aanpassen naar overschrijding van minimaal 10.000
kilo)

4. Vervolgafspraken 
- Over 4 week nieuwe bijeenkomst, verzoek om wel rekening te houden met de herfstvakantie 
- Centraal op deze bijeenkomst staat een aangepaste analyse. 
- We gaan een definitiedocument bijhouden. (Actie DR ( ): zie bijlage) 

5. Sluiting 
*********************************************** 
_____________________________________________ 
Van:      
Verzonden:      woensdag 25 september 2013 7:39 
Aan:   

CC:      
Onderwerp:      RE: Berekenen melkveerechten obv. melkquota

Hallo,

Voor het overleg straks een worddocument van over de analyse die zij heeft uitgevoerd. 
zal in het overleg de uitkomsten met ons delen. In deze analyse is ook een extra vraag van 
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handig. Vandaar dat ik de afspraak met twee weken geschoven heb.

Groet,

 
********************************************************

Zoals afgesproken een nieuwe afspraak. Ik probeer een zaaltje in Utrecht te regelen. Agenda,
stukken ed. volgen nog.

Groet,
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aantoonbaar in de omschakelingsfase zitten de gemiddelde 
referentiehoeveelheid van biologisch melkveehouders aan te houden. 

 
Genoemde gevallen zullen als verbijzonderingen van de verdeelsleutel opgenomen 
worden in het wetsvoorstel dan wel onderliggende regelgeving. 
 
De mogelijkheid bestaat om potentiële hardheidsgevallen vooraf te identificeren 
en voor deze gevallen in de regelgevingen voorzieningen op te nemen. Dit wordt 
echter ontraden. Het opnemen van één of meerdere voorzieningen voor 
hardheidsgevallen kan ondernemers juist uitnodigen om bezwaar en beroep aan 
te tekenen. 
 
7. Communicatie 
Mocht u medio november tot het besluit komen dat melkveerechten (en varkens- 
en pluimveerechten) voor een bepaalde noodzakelijk zijn, dan is het verstandig 
om op dat moment te communiceren duidelijkheid te verschaffen over de wijze 
waarop melkveerechten toegekend zullen worden (de verdeelsleutel). Een 
dergelijke aankondiging schept duidelijkheid en voorkomt dat melkveehouders op 
‘verkeerde’ wijze anticiperen, bijvoorbeeld door veel meer melkkoeien aan te 
houden in de hoop dat de verdeelsleutel gebaseerd zal worden op het aantal 
aanwezig melkkoeien op een peildatum. 
 
Een tweede cruciaal moment van communicatie met de sector betreft de 
daadwerkelijke toekenning van het aantal melkveerechten. Om een stortvloed aan 
bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen wordt voorgesteld om, 
voorafgaande aan het door DR afgeven van de feitelijke beschikking, alle 
veehouders die over een melkquotum beschikken te informeren over de 
kengetallen die voor hun bedrijf bepalend zullen zijn voor de vaststelling van het 
aantal melkveerechten en voorrekenen hoe de verdeelsleutel in hun specifieke 
geval uit zal vallen. Veehouders die van mening zijn dat de kengetallen onjuist 
zijn kunnen dit aan DR melden waarna een eventuele correctie kan worden 
doorgevoerd. Deze werkwijze zal naar verwachting resulteren in aanzienlijk 
minder bezwaar- en beroepsprocedures en dienovereenkomstig minder inzet van 
de uitvoering vergen. 
 
8. Gewekte verwachtingen 
Het besluit tot afschaffing van de Europese melkquotering dateert van 2008. In de 
daarop volgende jaren is door Nederland bij de EC stevig gepleit voor de realisatie 
van een zachte landing. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een groei van het 
nationale melkquotum met 1% per jaar. Veel melkveehouders hebben sindsdien, 
en vooral de laatste paar jaar, in hun bedrijfsvoering daarop voorgesorteerd op 
wat door sommigen ‘bevrijdingsdag’ wordt genoemd. Dit heeft vooral geresulteerd 
in verbouw en nieuwbouw van melkveestallen , veelal met een (veel) grotere 
capaciteit die tot 2015 veelal nog onvolledig wordt benut. 
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Bijlage 1 
 
Melklevering ten opzichte van het op het bedrijf rustende melkquotum (2012). 
 
Aantal bedrijven Geleverd ten opzichte van quotum 
11.824 Minder dan quotum 
3.550 Gelijk aan quotum 
2.629 1-10% meer geleverd 
80 10-20% meer geleverd 
16 20-30% meer geleverd 
6 30-40% meer geleverd 
3 40-50% meer geleverd 
8 50-100% meer geleverd 
21 > 100% meer geleverd (vetmelkers) 
9 Wel levering, geen quotum 
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zuivelindustrie investeert in uitbreiding van de capaciteit1. De gehele zuivelketen 
krijgt bij invoering van een stelsel van 1-op-1 melkveerechten daardoor mogelijk 
te maken met desinvesteringen. Dit kan leiden tot politieke druk om ruimte te 
bieden aan de melkveehouderij om gunstige markt- en exportperspectieven te 
realiseren. Hiertoe biedt een stelsel van melkveerechten verschillende 
mogelijkheden. 
 
Een beleid zonder gefixeerd plafond in aantallen stuks melkvee kan leiden tot 
(snelle) groei van de melkveehouderij, door toename van het aantal melkkoeien. 
Een dergelijke toename is van mogelijke invloed op een aantal beleidsthema’s, 
zoals weidegang, grondgebondenheid, stank, emissie van broeikasgassen, 
ammoniak, diergezondheid en volksgezondheid. Een aantal van deze thema’s is in 
het maatschappelijke debat zeer actueel, zowel nationaal als lokaal. De wijze 
waarop aan het instrument van de melkveerechten invulling gegeven wordt kan 
mede sturing geven op genoemde thema’s. Het hoofddoel van melkveerechten, 
ondersteuning van het stelsel van gebruiksnormen door sturing op de omvang van 
de mestproductie, staat bij de vormgeving van het stelsel echter voorop. 
 
In deze nota leggen wij u enkele denkrichtingen voor uitwerking van 
melkveerechten voor. In de toelichting (§ 3) is een eerste duiding van de 
onderscheiden opties gegeven. 
 
2. Beslispunt 
Van welke van de onderstaande opties wenst u nadere uitwerking: 
1. Basisoptie: 1-op-1 vertaling van het huidige melkquotum en het aantal 

gehouden melkkoeien naar melkveerechten. 
 
In deze basisoptie is het aantal gehouden melkkoeien gefixeerd. Er zijn echter ook 
denkrichtingen voor een systeem waarin de melkveehouderij, onder voorwaarden 
verantwoord kan groeien en waarin groei op bedrijfsniveau geen ongewenst 
neveneffect heeft in de zin van onvermijdelijke intensivering van de 
melkveehouderij of beperking van de weidegang: 
2. Als optie 1, maar met jaarlijkse door de overheid vastgestelde, 

milieuverantwoorde toename van het aantal melkveerechten (eventueel 
gekoppeld aan duurzaamheidseisen). Dit kan door bijvoorbeeld door een 
jaarlijkse veiling, een naar rato gratis verdeling van extra melkveerechten, 
etc.; 

3. Als optie 1, maar met groeimogelijkheden in geval van mestverwerking (afzet 
mest buiten de Nederlandse mestmarkt); 

4. Als optie 1, maar met groeimogelijkheden in geval van extra grond in eigen 
gebruik (grondgebonden uitbreiding).   

 
Geadviseerd wordt alle genoemde opties op hoofdlijnen uit te werken. De opties 
zijn vooralsnog niet meer dan denkrichtingen. Nadere uitwerking moet inzichtelijk 

                                                
 
1 Zie ‘Zuivel investeert 700 miljoen’, www.boerderij.nl, 27 juni 2013 
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maken of deze denkrichtingen levensvatbare stelsels voor melkveerechten 
opleveren, die bij kunnen dragen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn en het 
nationale mestbeleid. De uitwerking van de opties moet (kwalitatief) inzicht geven 
in sturingskracht, handhaafbaarheid en neveneffecten en zo veel als mogelijk 
regeldruk, uitvoerings- en handhavingslasten kwantificeren. Optie 1 dient hierbij 
als referentie. 
 
U heeft de Tweede Kamer medegedeeld uiterlijk voor het einde van dit jaar een 
besluit te nemen over het mestbeleid voor de periode vanaf 2015. Dit betekent 
dat eind dit jaar het wetsvoorstel ter introductie van melkveerechten zodanig 
gereed moet zijn dat, onmiddellijk na uw besluit, het wetsvoorstel via de 
ministerraad voor advies aangeboden kan worden aan de Raad van State. Dit 
betekent een krappe planning, zowel in de beleidsvoorbereiding tot eind dit jaar, 
als in de periode daarna tot inwerkingtreding van de gewijzigde Meststoffenwet. 
Consequentie is dat uiterlijk medio oktober duidelijkheid moet bestaan over welke 
invulling gegeven wordt aan de melkveerechten. De beperkt beschikbare tijd 
beperkt de mogelijkheden om alle opties tot op detail nader uit werken. Er wordt 
om die reden naar gestreefd in de eerste helft van oktober aan u de dan 
beschikbare uitwerking van de gekozen opties voor te leggen, voorzien van 
advies.   
 
3. Toelichting 
Alvorens een korte beschrijving te geven van de onderscheiden opties is het 
volgende van belang. 
 
Aan Nederland is sinds 2006 door de Europese Commissie een derogatie 
toegekend. Eén van de voorwaarden die de Commissie hieraan verbonden heeft is 
een nationaal mestproductieplafond. De mestproductie mag hierbij niet uitstijgen 
boven het niveau van 2002. De Commissie wil hiermee waarborgen dat de 
mestproductie in Nederland niet stijgt tot een niveau waarbij de druk op de 
mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen onaanvaardbaar hoog wordt. De 
Commissie zal, in het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
nieuwe derogatie (2014-2017), van Nederland de garantie willen dat een 
eventuele groei van de veestapel de realisatie van milieudoelen niet in de weg 
staat. Een definitief standpunt hierover van de Commissie wordt pas in de tweede 
helft van 2013 verwacht. 
 
Melkveehouders die, vooruitlopend op het vervallen van de melkquotering, 
hebben geïnvesteerd in nieuwe stallen, benutten nu een deel van de stalruimte 
nog niet. Zij zullen vanaf 1 april 2015 hun stallen vol willen zetten om de 
investeringen terug te kunnen verdienen. Het besluit van de Europese Commissie 
(in 2008) om de melkquotering per 2015 te laten vervallen, heeft verwachtingen 
gewekt in de gehele zuivelketen over mogelijkheden om uitbreiding te realiseren. 
Een strikte 1-op-1 invulling van een stelsel van melkveerechten (optie 1) kan 
leiden tot politieke druk om uitzonderingen toe te staan en om op individuele basis 
extra melkveerechten toe te kennen aan investeerders (zie de ervaringen bij de 
Wet herstructurering varkenshouderij in 1997). 
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Optie 1 (basisoptie): 1-op-1 toekenning van melkveerechten: 
• Sturen op ‘staarten’ conform het huidige stelsel voor varkens en pluimvee; 
• Toedeling melkveerechten op basis van het aantal geregistreerde melkkoeien 

op een bepaalde datum (verleden) en/of het geregistreerde melkquotum; 
• De nationale melkveestapel kan, zoals thans bij varkens en pluimvee, niet 

toenemen. Daarmee geen benutting van de gunstige markt- en 
exportperspectieven melkketen, behoudens de productieverhoging per koe; 

• Realisatie van aan melkveehouderij gerelateerde milieudoelen eenvoudiger 
door nationaal plafond aantal stuks melkvee; 

• Uitbreiding melkveestapel op individueel bedrijf alleen mogelijk door aanschaf 
van melkveerechten van andere melkveehouder. Dit zal veelal leiden tot 
verdere intensivering van het bedrijf; 

• Uitvoering en handhaving relatief eenvoudig; 
• Regeldruk hoog voor bedrijven die melkveerechten kopen (omdat de kosten 

voor de aanschaf van melkveerechten vallen onder nalevingskosten). 
 
Optie 2: als optie 1 maar met de mogelijkheid voor de overheid om extra 
rechten, onder nadere vast te stellen voorwaarden, toe te kennen, bijvoorbeeld 
door veiling of naar rato gratis verdeling2: 
• De nationale melkveestapel kan gereguleerd groeien binnen de beschikbare 

milieugebruiksruimte. Daarmee kan de melkketen de gunstige markt- en 
exportperspectieven (deels) benutten; 

• Uitbreiding veestapel op individueel bedrijf mogelijk door aanschaf van 
melkveerechten van andere melkveehouder óf door extra door de overheid 
beschikbaar gestelde melkveerechten; 

• Mogelijk politieke druk om soortgelijke regeling te treffen voor varkens en 
pluimvee; 

• Kan bijdragen aan de realisatie van aan melkveehouderij gerelateerde 
milieudoelen door vanuit overheid gereguleerde plafond aan melkveestapel; 

• Uitvoering en handhaving lastiger dan optie 1, vooral vanwege de verdeling 
van extra melkveerechten over de sector en de daaraan eventueel te 
verbinden voorwaarden; 

• Regeldruk hoog voor bedrijven die melkveerechten kopen. 
 
Optie 3:  als optie 1, maar met de mogelijkheid om uit te breiden als een bedrijf 
zijn gehele mestoverschot verwerkt (conform de definitie uit het huidige 
wetsvoorstel invoering mestverwerkingsplicht): 
• Uitbreiding veestapel op individueel bedrijf alleen mogelijk door aanschaf van 

melkveerechten van andere melkveehouder óf door mestverwerking. 

                                                
 
2 Vanaf het besluit van de EC om de melkquotering per 1 april 2015 te laten 
vervallen heeft, ter facilitering van een ‘zachte landing’, jaarlijks een uitbreiding 
van het nationaal melkquotum van 1% plaatsgevonden. Deze uitbreiding is naar 
rato verdeeld over bedrijven met een bestaand melkquotum. 
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• Geen ongebreidelde groei. Groei van individuele bedrijven en totale 
melkveestapel is mogelijk. Beperkende factor is mestverwerking. Beide 
werken de intensivering in de hand. 

• Stelsel complexer dan optie 1 vanwege de combinatie met mestverwerking. 
Uitvoering en handhaving lastiger en daardoor duurder dan optie 1. 

• Mogelijk discussies over (onvoorziene) situaties waarbij bedrijven niet hun 
gehele mestoverschot kunnen verwerken. 

• Kosten realisatie mestverwerking mede bepalend voor kosten uitbreiding 
productie op melkveebedrijf. 

• Met een soortgelijke regeling is op beperktere schaal ervaring opgedaan in 
met name de pluimveehouderij (POR-regeling). 

 
Optie 4:  als optie 1, maar met de mogelijkheid om uit te breiden als een bedrijf 
extra landbouwgrond verwerft of in gebruik neemt (grondgebonden uitbreiding): 
• Wettelijke norm voor grondgebondenheid (bijvoorbeeld aantal melkkoeien of 

fosfaatproductie per hectare); 
• Uitbreiding veestapel op individueel bedrijf mogelijk door aanschaf van 

koerechten van andere melkveehouders of door extra landbouwgrond in 
gebruik te nemen. 

• Geen ongebreidelde groei. Groei van individuele melkveehouders en totale 
melkveestapel is mogelijk, maar gedempt. Beperkende factor is grond. 

• Stelsel complexer dan optie 1 en vanwege de combinatie met grond ook 
complexer dan 2 en 3. Uitvoering en handhaving daardoor ook duurder; 

• Mogelijk veel discussies over o.a. norm voor grondgebondenheid: Sector zal 
grondgebondenheid willen relateren aan bedrijfsspecifieke omstandigheden 
(zoals fosfaatexcretie). Is maatwerkoplossing, maar is in uitvoering minder 
robuust en gevoelig voor creatief rekenen en fraude. 

• Mogelijk ook discussie over welke landbouwgronden mee mogen tellen 
(gebruikstitel, afstandscriterium, feitelijk gebruik). Risico op 
schijnconstructies met grond bij akkerbouwers (ervaring uit eerder stelsel met 
grondgebonden en niet-grondgebonden rechten); 

• Regeldruk hoog voor bedrijven die uitbreiden en starten vanwege de 
noodzaak extra grond te verwerven. 

• Kan prijsopdrijvend effect op grond hebben.  
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Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 

1. Opening 
 
2. Mededelingen. 
- 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 19 juni 2013 
Actiepuntenlijst 
A1. Blijft staan.  spreekt zijn zorg uit over de voortgang van het 
wetsvoorstel bij het uitblijven van duidelijkheid over de wijze waarop we dit 
afstemmen met externen, waaronder het bedrijfsleven. 
A2. I&R is betrouwbaarder dan GDI. Dit actiepunt wordt samengevoegd met 
actiepunt 8 (doorrekenen bedrijven). 
A3. Staat op de agenda. 
A4. Afgerond. 
A5. Blijft staan. Dit kan pas als de 1e nota door is. 
A6. Afgerond. 
A7. DR kan niet 100% garanderen wat zoogkoeien zijn. Dit zat in de GDI, 
maar is er vorig jaar uitgehaald i.v.m. administratieve lastenverlichting. 
A8. Loopt. 
A9. De genoemde afspraak is bredere dan alleen  en . Deze 
afspraak is afgerond. De gegevens van PZ kunnen we niet zonder meer 
krijgen. Er is een gegevensleveringsovereenkomst nodig. gaat na of 
deze er al is. Anders moet er een opgesteld worden of de bestaande moet 
uitgebreid worden.  geeft het aan als er acties van  of  nodig 
zijn. 
A10. Afgerond. 
A11. Blijft staan. 
 
4. Notitie verdeelsleutels 
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Deze notities is al eens besproken. Er stonden een aantal PM’s in. Deze 
worden nu doorgenomen. 
PM1. Er is een goed werkend I&R systeem, met een kanttekening voor 
zoogkoeien 
 
De geproduceerde hoeveelheid melk is bekend bij PZ. Huisverkoop mag, maar 
moet worden doorgegeven. Melk die aan een kalf wordt gegeven of in de 
mestput gaat telt niet mee. Alle boeren geven melk aan de kalveren. Dit is 
dus niet erg. Het is wel belangrijk om in de nota te definiëren wat er wel en 
niet onder valt. 
Bij de opheffing van PZ gaan gegevens die aan PZ worden geleverd door 
ondernemers over naar EZ. Wij worden dus ook eigenaar van historische 
gegevens. 
 
Er volgt een discussie over het belonen van minder efficiënte boeren. Die 
kunnen namelijk groeien zonder rechten te kopen als ze efficiënter worden. 
Uitgangspunt van de verdeelsleutels is dat elke boer op de huidige manier kan 
doorwerken. Dit sluit aan bij hoe varkens- en pluimveerechten zijn 
toebedeeld. 
Als we de rechten zouden uitdrukken in kg. Fosfaat zou dit wellicht ook 
rechtvaardig zijn. Dit is echter lastiger in de handhaving en er zal meer 
discussie zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van BEX resultaten. 
 
De argumenten om deze verdeelsleutel te kiezen moeten wel op een rijtje 
gezet worden. doet hier een voorzet voor op basis van de 
verdeelsleutelnotitie. 
 

 geeft als aandachtspunt mee dat breuken bij het toedelen van 
melkveerechten raar zouden zijn (halve dieren bestaan niet). 
 

 vraagt aandacht voor het probleem van volgbaarheid van bedrijven in 
verband met overdrachten en splitsingen. Er zullen hierdoor wel een aantal 
moeilijkheden naar bovenkomen als je twee jaar terug gaat kijken naar een 
historische melkproductie bij de toekenning van rechten. 
 
PM2: Er moet een kwaliteitsslag ingebouwd worden om gekke cijfers te vinden 
en te beoordelen. 
 
PM3: Er is maar een klein aantal bedrijven dat structureel en flink boven het 
quotum melkt. De superheffing is zo opgezet dat het onaantrekkelijk is om 
teveel te produceren. Maar het komt voor dat deze heffing door 
omstandigheden toch geaccepteerd wordt. Het gaat dan meestal niet om 
grote hoeveelheden melk.  
De uitzondering zijn de vetmelkers. Dit zijn 10 tot 20 bedrijven die structureel 
veel te veel produceren. zal hierover een alinea aan het document 
toevoegen. 
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In het stuk moet bij de som bij punt drie de periode gezet worden waarover 
dit berekend wordt, Dit is het laatste quotumjaar. De melkproductie wordt dan 
vestgesteld op basis van het quotum en in uitzonderingsgevallen op basis van 
productie. Een gebroken jaar is niet erg bij het toekennen van rechten. 
Er wordt afgesproken er de volgende keer de termijnennotitie van  bij 
te betrekken. 
 
Er wordt besloten om stappen 5 t/m 8 nog eens goed te bekijken na het 
besluit van de Staatssecretaris over het al dan niet meenemen van de 
grondgebonden mogelijkheid. 
 
5. Nota opties stelsel melkveerechten (versie 4) 
De optie veilen staat er nog als zelfstandige optie in, maar er wordt 
aangeraden om deze nu niet uit te werken in verband met het uit de sector 
trekken van financiële middelen. 
 

en geven aan dat melkveerechten ook evenredig kunnen worden 
verdeeld als je deze zou willen laten groeien conform het groeien van de 
hoeveelheid melkquota nu. 
 

 geeft aan dat dit mogelijk wel staatssteun aspecten zou kunnen 
hebben. 
 

meldt dat de Algemene Rekenkamer een rapport heeft uitgebracht over 
rechten. Dit rapport kunnen we er ook bij pakken.  stuurt deze rond. 
 
Staatssteun moet altijd goed bekeken worden. Nieuwe toetreders krijgen nl. 
ook geen gratis rechten. 

 zoeken dit uit voor over twee weken. 
 

vraagt of DAD met deze nota kan instemmen. 
geeft aan dat als de veilingsoptie erin blijft hij zal adviseren om een 

opmerking te geven bij de medeparaaf dat deze optie overbodig is. 
 
Hij geeft mee dat er nog een nadeel is bij veilen: concurrentienadeel voor de 
Nederlandse Melkveehouderij. 
Een ieder geeft mogelijk aanvullend commentaar door aan  
 

 vraagt zich af wat een basis kan zijn voor het uitdelen van extra 
rechten. 

 oppert dat dit bijvoorbeeld het succes van voerspoor kan zijn. 
Er wordt afgesproken aan de nota toe te voegen: groeien kan op basis van de 
beschikbare milieugebruiksruimte. 
 
Afgesproken wordt om van veilen: veilen of toekennen te maken. Het advies 
om deze niet uit te werken staat dan wel onder druk, want de andere twee 
groeiscenario’s zijn wel heel ingewikkeld in de handhaving. 
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 vindt dat wel dezelfde termen moeten worden gebruikt als in het 

wetsvoorstel over mestverwerking. 
 
Bij het grondgebonden voorstel is het wel belangrijk om bij de start van de 
dierrechten ook al een referentie vast te stellen voor het grondoppervlak dat 
een bedrijf heeft. 
 
6. Melkveerechten: melkkoe versus zoogkoe 

 vertelt dat er nu nog niet gesjoemeld wordt met de hoeveelheid 
zoogkoeien of melkkoeien die een bedrijf heeft. Daar zal wel wat verschuiving 
plaatsvinden. 

 denkt dat het niet heel erg is dat er een grijs gebied ontstaat. We zetten 
dit onderwerp voor over twee weken weer op de agenda. 
 
7. Planning (inclusief doorkijk vakantieperiode) 
In verband met de tijd wordt dit punt niet besproken. Dit komt over twee 
weken weer terug op de agenda. 
 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 

 
Actiepuntenlijst 
1. Hoogambtelijke besluitvorming vragen over het betrekken van de sector 

(rondetafelgesprekken, interviews, klankbordgroep) zodra stuurgroep 
Programma Mest is ingesteld. 

2. Als een en ander verder is uitgewerkt zal een nota voor de staatssecretaris 
worden gemaakt over mogelijke verdeelsleutels en de rol die 
grondgebondenheid of mestverwerking daarbij zouden kunnen spelen. 

3.  zoekt uit of wij weten op welke bedrijven zoogkoeien aanwezig zijn en 
welke bronnen we daarvoor kunnen gebruiken. 

4.  laat het effect van de voorgestelde verdeelsleutel doorrekenen. 
5.  inventariseert wat er nodig is aan beslissingen om juridische teksten te 

kunnen schrijven en maakt daar ook een planning bij. 
6.  gaat na of er een geschikte gegevensleveringsovereenkomst met PZ 

is. Anders moet er een opgesteld worden of de bestaande moet uitgebreid 
worden.  

7.  geeft het aan als er acties van  nodig zijn om een 
gegevensleveringsovereenkomst te kunnen sluiten. 

8.  doet een voorzet voor de argumentatie op basis waarvan deze 
verdeelsleutel is gekozen voor op basis van de verdeelsleutelnotitie. 

9.  maakt een alinea over vetmelkers voor in de verdeelsleutelnotitie. 
10.  stuurt het rapport van de Algemene Rekenkamer rond. 
11.  maken een notitie over staatssteun in relatie tot 

melkveerechten en het eventueel uitbreiden van de hoeveelheid daarvan. 
12. Een ieder geeft eventueel commentaar op de nota door aan  
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Melkveerechten 
 
Onderwerp: Staatssteun (12-07-2013) 
 
Aanleiding: 
-   Het Europese melkquoteringsysteem vervalt op 1 april 2015. 
-  Om milieuproblemen door mest te voorkomen wordt gedacht aan de introductie van     
  melkveerechten. 
-  De wens bestaat om de melkveerechten gratis aan boeren te verstrekken die op een nader te 
  bepalen tijdstip over een melkquotum beschikken. 
-  Deze notitie beoogt inzicht te geven in de steunaspecten die kleven aan het bovenstaande  
  voornemen. 
 
Staatssteun: 
 
Van staatssteun is sprake wanneer aan vijf cumulatieve criteria wordt voldaan: 
 
1. De steun moet worden bekostigd met overheidsmiddelen. Het kan hier bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend gaan om subsidies, rentekortingen, garanties op leningen, kapitaalinjecties of 
belastingvrijstellingen.  
 
In dit geval worden schaarse, verhandelbare rechten met een zekere marktwaarde onder de 
marktwaarde verstrekt. Aan dit criterium is voldaan.1 
 
2. De steun gaat naar een onderneming. Hieronder kunnen ook vallen: gezondheidsinstellingen, 
stichtingen, profclubs, woningcorporaties of onderdelen van de overheid voor zover deze 
economische activiteiten verrichten.  
 
In dit geval gaat de steun naar melkveeboeren en dat zijn zonder twijfel ondernemers. Aan dit 
criterium is voldaan. 
 
3. De onderneming heeft door de steun een voordeel die de onderneming niet langs commerciële 
weg zou hebben verkregen. 
 
Enkel de overheid kan dit type rechten dwingend voorschrijven. Het is dus evident dat dit voordeel 
niet langs de commerciële weg kan worden verkregen. Aan dit criterium wordt voldaan. 
 
4. Het voordeel is selectief: alleen bepaalde ondernemingen profiteren van de steun. 
 
De steun gaat slechts naar bedrijven die op een gegeven moment over een melkquotum in 
Nederland beschikken. Het voordeel is dus zeker selectief waardoor aan dit criterium is voldaan. 
 
5. Het voordeel vervalst (potentieel) de concurrentie en heeft mogelijk invloed op de handel tussen 
landen in de interne (Europese) markt. 
 
Dit wordt al erg snel aangenomen. Indien bijvoorbeeld Duitse ondernemingen na het vervallen van 
de melkquota voornemens waren om zich ook in Nederland te vestigen om hier melk te gaan 
produceren dan worden deze partijen straks geconfronteerd met een achterstand, omdat ze 
rechten moeten kopen die gratis ter beschikking zijn gesteld aan hier reeds gevestigde 
ondernemingen. Dit lijkt me vooral een pijnpunt voor de Europese Commissie bij een 
steunbeoordeling. 
 

                                                
 
1 Zonder veiling zal niet eenvoudig kunnen worden aangetoond wat de marktwaarde van een 
melkveerecht is. Zonder deze marktwaarde is ook niet duidelijk hoe hoog de steun is. Mogelijk dat 
een vergelijking met de waarde van het melkquota kan worden gemaakt. 



 
 

CONCLUSIE: Er is sprake van staatssteun indien de schaarse verhandelbare rechten gratis aan in 
Nederland gevestigde melkveeboeren worden verstrekt op basis van het melkquotum.  
 
Andere systemen van schaarse rechten: 
 
De vraag kan reizen hoe het kan dat bij andere stelsels van schaarse rechten geen steunproblemen 
zijn ontstaan. Het antwoord is te vinden in de oorsprong van de rechten en de wijze waarop het 
rechtenstelsel is ingevoerd. Als de invoering van een stelsel van schaarse rechten op een specifieke 
wijze door de Europese Unie wordt afgedwongen dan zet dat de steunregelgeving opzij. Hiervan is 
bij de melkveerechten geen sprake. De nitraatrichtlijn dwingt natuurlijk wel tot maatregelen. Of de 
voorgestelde maatregel daarmee acceptabel is zal moet de Europese Commissie moeten worden 
besproken.  
 
De varkensrechten zijn oorspronkelijk in overvloed ingevoerd, waardoor er op het moment van 
verstrekking nog geen sprake kon zijn van voordeel. Dit is dan ook de reden dat bij dit stelsel op 
het moment van invoering geen sprake was van staatssteun. Dit betoog is echter wel kwetsbaar, 
omdat op termijn natuurlijk wel een voordeel is ontstaan door de invoering van het stelsel (niet in 
de laatste plaats omdat de overheid toen actief de verstrekte rechten weer is gaan opkopen).  
 
Bij de invoering van melkveerechten is het sowieso niet mogelijk om een overvloed aan rechten te 
introduceren om te voorkomen dat een voordeel ontstaat. De rechten beogen immers juist al op 
korte termijn een explosieve groei van de melkproductie beogen te voorkomen. Melkveerechten 
zullen daarom al bij aanvang een zekere economische waarde vertegenwoordigen (wanneer ze 
verhandelbaar zijn).  
 
Steun en nu: 
 
Steun kan worden goedgekeurd (verenigbaar worden verklaard) door de Europese Commissie. Dat 
vergt wel een grondig proces en een diepere analyse door onze steunexperts. Nadat deze nota is 
besproken kan ik de inhoud dan ook delen met de steunpoule die binnen WJZ beschikbaar is om 
desgewenst nadere informatie over dit traject inclusief de kansen op succes te verkrijgen. De kans 
dat met de Europese Commissie moet worden gesproken over de huidige plannen met betrekking 
tot de melkveerechten lijkt echter op voorhand zeer waarschijnlijk.  
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Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 

1. Opening 
 
2. Verslag overleg 3 juli 

 vraagt of we onderbouwd hebben waarom we op melk sturen?  
gaat deze onderbouwing nog maken als onderdeel van actiepunt 8. 
Op Pagina 4 nuanceert  de tekst bij het punt melkkoe versus zoogkoe. 
Deze zin moet zijn:  denkt dat er een grijs gebied zal ontstaan, maar als 
dat beperkt blijft hoeft dit niet tot problemen te leiden. 
 
Actiepunten: 
A1. Blijft staan. Er zal geen concept worden rondgestuurd. 
A2. Blijft staan. 
A3 was al uitgevoerd en had van afgevoerd moeten worden. 
A4. DR,  en PZ zijn om tafel gegaan. Binnenkort worden door PZ 
gegevens geleverd. Hopelijk kunnen we de volgende werkgroepvergadering 
gegevens delen. Er is een brief naar PZ uit. meldt dat er 1,6 miljoen is 
gegund voor aanvullende werkzaamheden door DR, onder andere op dit 
dossier.  
A5. Blijft staan. 
A6 Er zijn afspraken gemaakt. 
a7 Gedaan. 
A8 Blijft staan 
A9 Blijft staan 
A10. Gebeurd. Hier kan gebruik van gemaakt worden voor de memorie van 
toelichting. Het rapport is geagendeerd in de Kamer voor een AO van I&M. 

 maakt hiervoor een factsheet over dierrechten. 
A11. Gedaan. 
A12. Gedaan. 
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3. Nota grondgebondenheid 
DG Hoogeveen en de Staatssecretaris hebben de nota besproken. Ze willen 
dat er voorlopig geen extra opties worden uitgewerkt. De opties moeten bij 
het uitwerken van de basisoptie en het maken van wetsteksten wel in het 
achterhoofd worden gehouden.  geeft aan dat uitvoering van extra 
opties dan niet per 1-1-2015 uitvoerbaar is. De nota moet aangepast worden 
waarbij het advies moet worden gegeven alleen de eerste optie uit te werken. 
De aangepaste nota komt pas na de vakantie uit de tas van de 
Staatssecretaris terug, maar we weten wel waaraan gewerkt moet worden. 

 bespreekt met  of het argument dat extra opties niet meer 
ingeregeld kunnen worden als we deze nu niet uitwerken in de nota moet. 
 

vraagt zich af of er nog gewerkt moet worden aan bouwstenen van de 
andere opties.  vindt dat je dat niet zou moeten doen.  vindt dat 
er wel iets op papier moet komen over de andere opties om het jezelf in het 
politieke proces dat ongetwijfeld gaat volgen niet te moeilijk te maken. De 
vraag is waar de grens zit met wat je doet.  bespreekt dit met  
 
4. Staatssteun 
De conclusie van het uitzoekwerk van  is dat dierrechten al snel als 
staatssteun gezien kunnen worden. Een argument richting de commissie zou 
moeten zijn dat het melkquotum er al was en al een waarde 
vertegenwoordigde. 
Of melkveerechten staatssteun zijn zal beoordeeld moeten worden door DG 
Agri. De drempel voor staatssteun is daarbij heel laag. 

vraagt of dit gaat om het toewijzen van rechten (immers gratis) of 
over het uitdelen van extra rechten?  geeft aan dat dit gaat om het 
toewijzen. Door de verhandelbaarheid ontstaat immers waarde. 
 
Het ligt voor de hand hier informeel met de commissie eerst over te praten. 
Het is een risico als je niet meldt dat je dit invoert. Dit kan tot gevolg hebben 
dat het voordeel ingetrokken moet worden bij een ieder die voordeel heeft 
gehad. Om dit te voorkomen zou je eerder een ander stelsel moeten maken, 
bijvoorbeeld een vergunningsstelsel. 
 
De vraag wordt opgeworpen of het voor de staatssteunregels nog uitmaakt 
dat we dit voor het milieu doen. 
 

vraagt waarom in de notitie staat dat de rechten worden toegewezen op 
basis van het melkquotum. antwoord dat da zo is omdat we dat zo van 
plan zijn, maar dat deze toevoeging ook uit de tekst weggelaten kan worden. 
 

 legt de vraag over staatssteun aan de staatssteunpool voor. Zij maken 
een uitgebreide analyse. verwacht niet dat daar veel anders uit komt 
en dat de gang naar de commissie gemaakt zal moeten worden. 
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 vraagt zich af of dit nog consequenties heeft voor varkens en 
pluimveerechten. 
 

 geeft aan dat daar in eerste instantie geen marktwaarde aan was 
toegekend en er bovendien geen verhandelbaarheid van was. Dit is pas later 
gekomen.  weet wellicht hoe dit vroeger is verlopen en of 
staatssteun nog een issue is geweest. 
 

geeft aan dat het afpakken van rechten in ieder geval “gratis” moet 
kunnen en dat dat in de wet moet staan. 
 

 geeft aan dat DG Hoogeveen hierover geïnformeerd moet worden. 
 concludeert dat DG Hoogeveen geïnformeerd wordt als de 

staatssteuntoets is afgerond. Wellicht wil hij dan zelf naar Brussel. 
Martin vraagt aan  om ook aan de pool te vragen hoe lang ze nodig 
hebben voor de staatssteuntoets, of ze zo alle benodigde informatie hebben 
en of ze een gedachtewisseling met projectgroepleden nodig hebben. Ze 
zouden ook gevraagd moeten worden om argumenten te leveren waarom 
melkveerechten wel geïntroduceerd zouden moeten kunnen worden binnen de 
staatssteunregels. 
 

oppert het volgende argument: Het stelsel is om een tijdelijk probleem 
op te lossen. Vaststaat dat de melkveerechten ooit vervallen. De waarde is 
dan nul. Verhandelbaarheid is dan niet relevant.  
 

vindt dat dit geen argument is. Er vindt altijd afschrijving plaats over 
jaren. Dus het is dan nog steeds staatssteun. 
 
Het uitwerken van de staatssteunaspecten van varkens en pluimveerechten 
zou een vervolgstap kunnen zijn, maar dit doen wij vooralsnog niet. 
 
5. Rechten toekennen en bezwaarmogelijkheden 

 licht toe dat DR graag een zo gemakkelijk mogelijk uitvoering wil, met 
zo min mogelijk bezwaar en beroep. Als de berekening van het aantal 
toegekende rechten in de wet staat is er geen bezwaar mogelijk. Dat scheelt 
werk en onrust in de sector.  zou de berekening dus graag in de wet 
hebben. 
 

 geeft aan dat dit kan. Probleem is dat je dan niet weet hoeveel rechten 
er zijn. Je hebt dan geen rol meer als DR om te bepalen hoeveel rechten 
iemand heeft. 
 

ziet dit anders. Gegevens moeten wel correct zijn. DR registreert de 
rechten. 
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 geeft aan dat als je rechten per boer vastlegt je toch een beschikking 
afgeeft. Je zou het bij een mededeling kunnen houden, maar dat geeft een 
juridisch onzekerder situatie. 
 

is er niet bang voor dat er veel bedrijven nog achteraf gegevens willen 
wijzigen. 
 

meent dat het dan toch in de loop van de tijd steeds ingewikkelder 
wordt, omdat bezwaar mogelijk blijft. Bij een beschikking is dat op een 
gegeven moment afgelopen. 
 

 concludeert: 
• De berekening wordt in de wet gezet. 
• Gegevens worden van te voren vastgelegd en met ondernemers 

gedeeld. 
• DR doet daarna een beschikking uit, omdat het jaren later lastiger 

wordt om terug te kijken. 
• Deze beschikking is digitaal.  moet dit wel expliciet in de wet 

opnemen. 
 

 meent dat als iedereen op dezelfde manier bezwaar maakt op een 
beschikking dit makkelijk is op te vangen met standaard antwoorden. Het is 
juist fijn als iedereen samen optrekt in het maken van bezwaar. 
 

 brengt de gedefinieerde hardheidsgevallen in herinnering die zijn 
opgesteld bij het toekennen van varkens- en pluimveerechten. Gaan we dit 
weer zo doen? 
 

 vindt dat eerst de rekensommen met de 50-10 bedrijven die nu gemaakt 
worden daar leidend in moeten zijn.  
Dianne vult aan dat na de berekening de bestaande hardheidsgevallen erbij 
gepakt worden en vervolgens wordt bepaald welke hardheidsgevallen redelijk 
zijn. 
 

vraagt of leegstaande stallen een terecht hardheidsgeval is? 
 

 vindt dat dit een politiek besluit van de Staatssecretaris moet zijn en 
met de 2e Kamer moet worden gedeeld. 
 

oppert om dit onderwerp terug te laten komen op de tweedaagse. Dit 
wordt afgesproken. 
 

 zal zich in de juridische aspecten van hardheidsgevallen verdiepen en 
daar een stukje over schrijven. 
 

 vraagt zich af of we aan hardheidsgevallen kunnen ontkomen of dat het 
mogelijk is om bepaalde gevallen van hardheid uit te sluiten. Hij is er 
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voorstander van om niet van te voren allerlei hardheidsgevallen in de 
regeling te schrijven. Wel moeten we er ons op voorbereiden dat de vragen in 
de politiek gaan komen. 
 
6. Melkkoe versus zoogkoe 
Er is geen goede registratie van zoogkoeien meer. Voor 2012 nog wel, maar 
het zit nu niet meer in de GDI i.v.m. administratieve lasten. 
 

 oppert om bedrijven die in 2012 zoogkoeien hadden apart te bekijken. 
Hiermee vang je al een aantal problemen weg.  
 
Daarnaast is huidskleur een indicatie, maar geen garantie. 
 

meldt dat momenteel wordt uitgezocht hoe een goede schatting 
gemaakt kan worden. 
 
We hebben reeds afgesproken dat zoogkoeien geen rechten krijgen. 
 
Zoogkoeien op melkveebedrijven kunnen er in theorie voor zorgen dat 
bedrijven ten onrechte teveel rechten toegewezen krijgen. Dit is niet het 
grootste probleem. Het grootste probleem is de mogelijkheid van het 
ontduiken van het kopen van rechten door te zeggen dat dieren zoogkoeien 
zijn terwijl ze feitelijk als melkkoeien worden gebruikt. 
 
De vraag is hoe goed hierop gehandhaafd kan worden.  geeft aan dat de 
administratie per koe opvraagbaar is. 
 

 stelt de praktische oplossing voor dat als het aantal zoogkoeien zich 
opeens gaat ontwikkelen ten opzichte van voorgaande jaren we hier altijd nog 
rechten voor kunnen introduceren. 

 vult aan dat dit signaal uit de handhaving kan blijken. 
 

 concludeert: 
• Zoogkoeien vormen een aandachtspunt bij het toekennen van 

melkveerechten 
• De handhaving op zoogkoeien is ook een aandachtpunt nadat de wet 

in werking is. 
• Het is essentieel dat melkproductie en ureum gegevens opgevraagd 

blijven worden. Ook na het opheffen van de productschappen. 
 
7. 2daagse brainstormsessie 1e helft september 
Er wordt gediscussieerd of het wel 2 dagen moet zijn. 

vindt dat er voor die tijd een start aan de memorie van toelichting 
gemaakt moet zijn, zodat die ook besproken kan worden. 1e helft september 
is dan te vroeg. 

verlegt met  over de datum. 
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8. Planning richting wetsvoorstel 
Hiervoor moet ook het integraal afwegingskader ingevuld worden.  loopt 
dit na. 
 

stuurt een algemene planning voor wetswijzigingen rond.  
koppelt daar vervolgens data aan voor dit specifieke wetsvoorstel. 
 
9. Rondvraag 

 gaat een tekst maken over wat een melkveerecht is in juridische 
termen(eigendomsecht, vergunning). 
 

 meldt dat PZ uitzoekt of wij het quotum mogen gebruiken om 
melkveerechten vast te stellen in het kader van de doelbinding. 
 

 kijken wanneer we de volgende keer bijeenkomen. 31 juli 
vervalt. 
 
10. Sluiting 

 
Actiepuntenlijst 
1. Hoogambtelijke besluitvorming vragen over het betrekken van de sector 

(rondetafelgesprekken, interviews, klankbordgroep) zodra stuurgroep 
Programma Mest is ingesteld. 

2. Als een en ander verder is uitgewerkt zal een nota voor de staatssecretaris 
worden gemaakt over mogelijke verdeelsleutels. 

3. inventariseert wat er nodig is aan beslissingen om juridische teksten te 
kunnen schrijven en maakt daar ook een planning bij. 

4.  doet een voorzet voor de argumentatie op basis waarvan deze 
verdeelsleutel is gekozen voor op basis van de verdeelsleutelnotitie. 

5. maakt een alinea over vetmelkers voor in de verdeelsleutelnotitie. 
bespreekt met D  of het argument dat extra opties niet meer 

ingeregeld kunnen worden als we deze nu niet uitwerken in de nota moet. 
6.  bespreekt met hoever we gaan met het uitwerken van 

alternatieven om groei van de sector mogelijk te maken. 
7.  wordt geïnformeerd over de staatssteunaspecten van 

dierrechten als de staatssteuntoets is afgerond. 
8.  vraagt de staatssteunpool om een staatssteuntoets uit te voeren. Hij 

vraagt ze ook hoe lang ze nodig hebben voor de staatssteuntoets, of ze zo alle 
benodigde informatie hebben en of ze een gedachtewisseling met 
projectgroepleden nodig hebben. 

9.  maakt een voorziening in de wet dat beschikkingen digitaal worden 
afgegeven. 

10.  zet het onderwerp “hardheidsgevallen” op de agenda voor de 2daagse.  
11.  zal zich in de juridische aspecten van hardheidsgevallen verdiepen en 

daar een stukje over schrijven. 
12.  overlegt met  over een datum voor de 2 daagse sessie. 
13. loopt het integraal afwegingskader na. 
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14.  stuurt een algemene planning voor wetswijzigingen rond.  
15.  koppelt koppelt data voor dit specifieke wetsvoorstel aan de planning 

die  heeft rondgestuurd. 
gaat een tekst maken over wat een melkveerecht is in juridische 

termen(eigendomsecht, vergunning). 
17.  laten weten wanneer de volgende projectgroepbijeenkomst 

is. 
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Melkveerechten 
 
Onderwerp: Status melkveerecht (24-07-2013) 
 
Aanleiding: 
-   Het Europese melkquoteringsysteem vervalt op 1 april 2015. 
-  Om milieuproblemen door mest te voorkomen wordt gedacht aan de introductie      
  van melkveerechten. 
-  Deze notitie beoogt inzicht te verschaffen in de wezenskenmerken van een melkveerecht.  
  M.a.w. wat is een melkveerecht vanuit juridische perspectief en met welke eigenschappen  
  dient rekening te worden gehouden. 
 
Aannames: 
De juridische eigenschappen van een melkveerecht zijn afhankelijk van de beleidsmatige 
vormgeving van het instrument. Voor het vervolg worden de volgende aannames gedaan: 
a.  Een melkveerecht is schaars en vertegenwoordigt daarom een economische waarde; 
b.  Een melkveerecht is een verhandelbaar recht. 
 
Melkveerecht en eigendom: 
-  Een cruciale vraag is of op een melkveerecht straks eigendomsrechten rusten. Vergelijk het  
  met hebben van het eigendomsrecht op een huis. Dit is van belang, omdat een zware    
  bescherming rust op eigendomsrechten. Je kan iemand niet eenvoudig (i.i.g. niet zonder   
  schadevergoeding) zijn eigendomsrechten (op bijvoorbeeld een huis) ontnemen. Voor    
  melkveerechten is dit gegeven van belang, omdat je wellicht op termijn de rechten weer wil 
  opheffen of ontnemen. Dit gaat niet zonder schadevergoeding wanneer op deze rechten   
  eigendomsrechten rusten. 
-  In de juridische realiteit bestaat een belangrijk verschil tussen het ontnemen van eigendom of 
  het reguleren van eigendom. Van het ontnemen van eigendom is bijvoorbeeld sprake bij het 
  onteigenen van een huis. Van reguleren van eigendom is sprake wanneer een vergunning  
  noodzakelijk is om een dakkapel op een huis te mogen bouwen. Bij het reguleren van    
  eigendom worden eigendomsrechten weliswaar aangetast, maar wordt geen inbreuk gemaakt 
  op het eigendom (in het voorbeeld het huis) zelf. 
-  Bij het ontnemen van varkensrechten heeft een uitvoerige discussie gespeeld over de vraag of 
  op de varkensrechten zelfstandige eigendomsrechten rusten of dat de varkensrechten    
  moesten worden  beschouwd als een middel om eigendom (namelijk varkensbedrijven) mee te 
  reguleren. Ofwel is een varkensrecht een huis dat niet zonder schadevergoeding kan worden 
  onteigend, of slechts een vergunning die noodzakelijk is om een varkensbedrijf te kunnen  
  exploiteren.  
-  De boeren waren (uiteraard) van mening dat eigendomsrechten rustten op varkensrechten.  
  Belangrijk argument hiervoor was dat de rechten vrij verhandelbaar waren en dus een    
  zelfstandige waarde kenden en ook fiscaal werden belast. Dat is natuurlijk nadrukkelijk anders 
  bij bijvoorbeeld een vergunning voor een dakkapel die niet van het ene huis op het andere 
  kan worden overgedragen tegen een vergoeding. De overheid nam het standpunt in dat geen 
  eigendomsrechten rustten op de varkensrechten.  
  De vraag of sprake is van eigendomsrechten is beantwoord door de Hoge Raad (NJ 2002,  
  469). De Hoge Raad heeft bepaald dat de ontneming van rechten is aan te merken als    
  regulering van eigendom. Van onteigening is bij het intrekken dus geen sprake. Of     
  desalnietemin een schadevergoeding moet worden gegeven hangt af van de vraag of er  een 
  “fair balance” is tussen doel en middel. Daarvan is geen sprake bij een “individual and    
  excessive burden” voor de betrokken persoon. 
-  Op 30 april 2013 is de zaak behandeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens . 
  Het hof heeft zich geschaard, volgens sommigen zelfs een beetje verschuild, achter de Hoge 
  Raad en geoordeeld dat het intrekken van rechten niet de uitoefening van de ondernemingen 
  heeft beperkt en dat het nationale recht verder moet uitwijzen of een schadevergoeding op 
  zijn plek is. Hiermee heeft ze indirect dus ook geoordeeld dat sprake is van regulering van 
  eigendom. Gegeven de hardheidsclausule die beoogde disproportionele schade te beperken is 
  geoordeeld dat geen reden is om de klacht van de varkensboeren te honoreren.      
  (applicationnr: 37265/10) 



 
 

 
 
 
Lessen voor de introductie van de melkveerechten 
-   We reguleren eigendom, te weten melkveebedrijven. Op een melkveerecht rust geen    
  eigendomsrecht. 
-  Bij het reguleren van eigendom moeten we voorkomen dat er sprake is van een “individual  
  and  exessive burden” voor een melkveebedrijf. Hiermee moeten we zowel rekening houden 
  bij de introductie als op termijn bij het afbouwen van het stelsel. Dit kan natuurlijk door een 
  hardheidsclausule op te nemen, maar als we  menen dat door de rekenregel geen bijzonder  
  excessieve misstanden ontstaan dan  is dit geen must. De rekenregel kan natuurlijk ook al  
  uitdrukkelijk rekening houden met  bepaalde scenario’s. Als we wel een hardheidsclausule  
  opnemen dan kan dat natuurlijk helpen om snel schrijnende problemen op te lossen, maar  
  tegelijk ook meer rechtszaken opleveren als  gevolg van pogingen om aanspraak te maken op 
  deze hardheidsclausule. 
-  Geen instrument is voor de eeuwigheid, dus je mag aannemen ook het systeem van    
  melkveerechten niet. Om problemen en eigendomsrechten in de toekomst te voorkomen is  
  het van belang daarom nu al na te denken over de eventuele beëindiging van het stelsel. Het 
  is in  dit kader dan ook zinvol om in de wet aan te geven dat minister het recht heeft de   
  melkveerechten kosteloos in te nemen. Dit recht zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden 
  aan een (periodieke) evaluatie van het stelsel. 
 
Voor de aardigheid 
In 1999 is door de rechtbank veel opschudding veroorzaakt door te bepalen dat delen van de wet 
waarin de varkensrechten waren geregeld onverbindend waren. Dit hing samen met de hierboven 
beschreven discussie. In allerijl is er in die periode ook een spoedwetsvoorstel ingediend om e.e.a. 
weer enigszins in goede banen te leiden. Feit is i.i.g. dat in die periode erg veel onzekerheid 
bestond omtrent de status en toekomst van de varkensrechten. Het lezen van de memorie van 
toelichting bij het spoedwetsvoorstel maakt (inmiddels op een vermakelijke manier) duidelijk dat 
we veel belang hebben om op dit punt bij aanvang helderheid te scheppen (Kamerstukken II 
1999/00, 26 881, nr. 3). 
 



Afgelopen donderdag hebben de gedeputeerden aangegeven een bespreekpunt 
te willen toevoegen aan het overleg met u:  
 
De groeiruimte die het nationale fosfaatplafond biedt, zou toegewezen moeten 
worden aan Noord Nederland (en andere regio’s) waar grondgebonden groei van 
de melkveehouderij mogelijk is.  
 
 
Toelichting Noord-Nederland: 
Een verkenning van WUR/Accon AVM (d.d. 04 september 2014) wijst uit dat de 
melkproductie in Noord-Nederland tot 30% kan toenemen met productie van 
veevoer, weidegang en afzet van mest in de regio. Dit vraagt nog wel om een 
innovatieslag. Daarmee is duurzame groei mogelijk, zonder de 100% 
verwerkingsplicht en alle onzekerheden die daarmee samenhangen in 
ontwikkeling en exploitatie van complexe verwerkingsinstallaties, de ruimtelijke 
inpassing en financierbaarheid daarvan als ook in de afzet in het buitenland. 
 
Advies:  
• De Wet verantwoorde groei melkveehouderij maakt groei van een 

melkveehouderijbedrijf mogelijk door a) uitbreiding van de tot het bedrijf 
behorende oppervlakte landbouwgrond en/of b) 100% verplichte 
verwerking van de met de groei geproduceerde mest. 
 

• Ook is het nationale fosfaatplafond van 172 mln kg fosfaat relevant 
vanwege de aan Nederland toegekende derogatie .  
Daarnaast heeft de melkveesector zichzelf het plafond van 85 mln kg 
fosfaat opgelegd.  
 

• Het punt dat de verkenning van WUR/Accon AVM maakt is dat er in het 
Noorden (met name Groningen en Drenthe en in mindere mate Friesland) 
nog volop ruimte is, zonder dat daarvoor 100% mestverwerkingsplicht 
nodig is. 
 

• Uw standpunt is verwoord in het wetsvoorstel (1e bullet) en er is voor u 
geen aanleiding om daar nu van af te wijken.  
 

• U kunt daarom aangeven dat er ook voor Noord-Nederland geen andere 
dan de 2 mogelijkheden zijn voor groei van de melkveehouderij: 

o Het uitbreiden van de tot het bedrijf behorende oppervlakte 
landbouwgrond; vanwege de goede mogelijkheden hiertoe in het 
Noorden is dit een relatief voordeel. 

o 100% verwerking van de extra geproduceerde mest; 
Er is extra mestverwerkingscapaciteit in Nederland nodig om de 
krimp van de nationale afzet te kunnen opvangen. En daarom alleen 
maar groei van de melkveestapel als er grond voor is óf 100% 
verwerken.  
Een uitzondering voor extensievere regio’s is geen optie. 



 
TER BESLUITVORMING 

 
Aan de Staatssecretaris 
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1. Aanleiding 
Per brief van 12 december 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 037, nr. 80) heeft 
u, mede namens de staatssecretaris van I&M, de Tweede Kamer een reactie 
gegeven op de ex ante beleidsevaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) en Wageningen UR. Met deze beleidsbrief heeft u het mestbeleid voor de 
periode vanaf 2015 geschetst: voor varkens en pluimvee blijven dierrechten in 
ieder geval tot 2018 van kracht, voor veehouderijbedrijven met melkvee wordt 
per 1 januari 2015 een nieuw wettelijk stelsel ingevoerd waarmee een 
verantwoorde groei – binnen de milieurandvoorwaarden – wordt geborgd. Met 
deze nota wordt u een aantal expliciete keuzes voorgelegd over de invulling van 
dit wettelijke stelsel, met het oog op de voorbereiding van het wetsvoorstel en de 
onderbouwing in de memorie van toelichting bij de wet.  
 
2. Kernpunten 
 
2.1 Reikwijdte nieuwe stelsel 
In de beleidsbrief is op hoofdlijnen geschetst welke verplichtingen verbonden 
zullen worden aan de groei van individuele melkveebedrijven. De beleidsbrief zegt 
het volgende over de reikwijdte van het nieuwe stelsel: elk “veehouderijbedrijf 
met melkvee” valt onder het stelsel. De brief laat daarmee ruimte om ook andere 
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diersoorten dan melkvee – op gemengde veehouderijbedrijven1 - onder de 
werking van het stelsel te brengen. 
 
Voorstel 1: Alleen melkvee2 valt onder de werking van het nieuwe stelsel. Andere 
diersoorten op gemengde bedrijven vallen buiten het stelsel. Twee overwegingen: 
In de eerste plaats wordt hiermee stapeling van regelgeving voorkomen, vooral 
voor varkens en pluimvee. Indien varkens en pluimvee op gemengde 
melkveebedrijven ook onder de werking van het nieuwe stelsel vallen, is er voor 
die diersoorten sprake van een derde ‘slot’ op de deur: naast de bestaande 
dierrechten en verplichte mestverwerking ook de verplichtingen die volgen uit het 
nieuwe stelsel. In de tweede plaats stuit het meenemen van alle diercategorieën 
op gemengde melkveebedrijven op praktische bezwaren in de uitvoerbaarheid. 
 
Voorstel 2: Alle bedrijven die in kalenderjaar 2013 over een melkquotum 
beschikten vallen onder de werking van het nieuwe stelsel. Dit betekent dat onder 
andere zorgboerderijen, kinderboerderijen en hobbyboeren niet onder de werking 
van het stelsel zullen vallen. 
 
Voorstel 3: De in de Meststoffenwet onderscheiden diercategorieën melk- en 
kalfkoeien en jongvee (hierna: melkkoeien) vallen onder de werking van het 
nieuwe stelsel. Dit zijn de diercategorieën die direct gekoppeld zijn aan de 
melkproductie.  
 
2.2 Vaststellen van de referentie 2013 
De referentie fixeert op bedrijfsniveau de fosfaatproductie van melkkoeien en het 
eventuele fosfaatoverschot over het kalenderjaar 2013 dat het gevolg is van deze 
fosfaatproductie. Op basis van de referentie kan in latere jaren vastgesteld 
worden of het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau is toegenomen. Voor de 
vaststelling van de referentie 2013 zijn twee hoofdvragen van belang: hoe wordt 
de referentie vastgesteld en welke gegevens zijn nodig voor de vaststelling van de 
referentie? 
 
2.2.1 Hoe wordt de referentie vastgesteld? 
Het vaststellen van de referentie 2013 heeft rechtsgevolgen voor individuele 
ondernemers. Dit betekent dat RVO.nl aan alle bedrijven een beschikking af moet 
geven. Met een beschikking is er een moment waarop de referentie onherroepelijk 
is. Het afgeven van een beschikking brengt met zich mee dat RVO.nl op basis van 

                                              
 
1 Gemengde melkveebedrijven: circa 20% van de veehouderijbedrijven met melkvee heeft 
één of meerdere andere diersoorten dan melkvee op het bedrijf. 
2 De huidige Meststoffenwet kent geen definitie van de diersoort ‘melkvee’, uitsluitend een 
definitie van de diersoort ‘rund’, met een uitsplitsing naar verschillende diercategorieën. 
Onder het begrip ‘melkvee’ worden over het algemeen alle landbouwhuisdieren verstaan die 
melk produceren, waaronder melkgeiten en bijvoorbeeld ook waterbuffels. De andere 
diercategorieën dan melkkoeien worden hier echter buiten beschouwing gelaten aangezien 
deze op dit moment ook geen melkquotum hebben. 
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beschikbare gegevens een referentie dient vast te stellen voor elk bedrijf dat 
onder de reikwijdte van het instrument valt. Tegen een beschikking kan bezwaar 
en beroep aangetekend worden. RVO.nl heeft pas een rechtsbasis voor het 
afgeven van een definitieve beschikking op het moment dat de wet van kracht is. 
 
Voorstel 4: Om het aantal bezwaar- en beroepszaken te beperken en om 
bedrijven tijdig te informeren over referentie die voor hun bedrijf wordt 
vastgesteld, wordt voorgesteld dat RVO.nl vóór 1 januari 2015 aan alle individuele 
bedrijven de gegevens voorlegt op basis waarvan de referentie zal worden 
vastgesteld. 
 
2.2.2 Welke gegevens zijn nodig voor vaststelling van de referentie? 
Het feit dat de beschikking rechtsgevolgen heeft, betekent dat het vaststellen van 
de referentie vraagt om een nauwkeurige set aan gegevens. De benodigde 
gegevens voor het vaststellen van de referentie 2013 zijn: 
1. de fosfaatproductie van alle op het bedrijf aanwezige melkkoeien over het 

kalenderjaar 2013, op basis van: 
a. het gemiddelde aantal op het bedrijf aanwezige melkkoeien. De 

registratie bij RVO.nl van de gemiddeld in een kalenderjaar aanwezige 
runderen is opgenomen in I&R-rund. In I&R-rund wordt geen 
onderscheidt gemaakt tussen de verschillende categorieën runderen 
(melkkoe, zoogkoe, vleeskalf, etc.). Gegevens over het aantal stuks 
melkvee zijn uit de GDI-opgave te halen. Dit betreft een momentopname 
(tussen 1 april en 15 mei) van het aantal gehouden dieren. Deze 
gegevens zijn wel uitgesplitst naar de onderscheiden diercategorieën. 
RVO.nl kan op basis van I&R-rund en de GDI een berekening maken van 
het gemiddeld aantal gehouden dieren die voor de vaststelling van belang 
zijn. Deze berekening zal veelal afwijken van de feitelijke situatie. 
De GDI 2013 laat een 4,6% grotere melkveestapel zien dan GDI 2013. In 
heel 2013 hebben melkveehouders een dergelijke grotere melkveestapel 
aangehouden vanwege de vrees voor de komst van dierrechten; het 
melkquotum 2013/2104 zaal naar verwachting met 4 á 5% worden 
overschreden.  

b. de excretieforfaits (voor fosfaat) uit de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet (URM). De excretieforfaits van melkkoeien zijn daarbij 
gedifferentieerd naar de gemiddelde melkproductie per koe per jaar en 
het ureumgehalte. Deze gegevens zijn bekend. 

2. de fosfaatgebruiksruimte op het bedrijf. Hiervoor wordt één-op-één 
aangesloten bij de vaststelling van de fosfaatgebruiksruimte in het stelsel van 
verplichte mestverwerking. Om de fosfaatgebruiksruimte te berekenen zijn 
gegevens over oppervlakte cultuurgrond in gebruik, grondgebruik en 
fosfaattoestand van de grond nodig 

 
Voorstel 5: Het gemiddeld aantal gehouden melkkoeien in 2013 wordt vastgesteld 
op basis van de gegevens uit de GDI. Dit voorkomt dat RVO.nl een berekening 
dient te maken op basis van twee databronnen (GDI en I&R-rund). Hierbij zij 
opgemerkt dat de GDI 2013 een vertekend beeld geeft (+4 á 5%) van het 

Met opmerkingen [ ]: Maar geldt dat niet net zo 
goed voor een vaststelling op basis van GDI zoals je bij 
voorstel 5 voorlegt? JA, DAT KLOPT M.i. moet 
uitgangspunt zijn: zo weinig mogelijk bezwaar en 
beroep en dat bereik je m.i. eerder door I&R en GDI 
samen te nemen DAT IS NOG MAAR DE VRAAG. 
DAAROM DE KEUZE VOOR EENVOUD EN ALLEEN 
GDI 

Met opmerkingen [F2]: Incl jongvee? 
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gebruikelijke aantal melkkoeien (zie bijlage).  Zoals eerder voorgesteld (voorstel 
4) legt RVO.nl de gegevens die gebruikt worden voor de vaststelling van de 
referentie voor aan alle bedrijven, alvorens de definitieve beschikking af te geven. 
Ondernemers kunnen op basis van aanvullende gegevens aantonen dat het 
gemiddeld aantal melkkoeien over het jaar 2013 anders is dan bij de GDI-opgave. 
RVO.nl kan dat in de definitieve beschikking verwerken. Ultiem rest de 
ondernemer bezwaar en beroep op de uiteindelijke beschikking. 
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2.3 Verantwoordingsplicht melkveehouder 
Vanaf 1 januari 2015 dienen melkveehouders aan te kunnen tonen dat op hun 
bedrijf ofwel geen sprake is van een toename van het fosfaatoverschot ten 
opzichte van de referentie 2013, ofwel dat zij, bij een toename van het 
fosfaatoverschot, hebben voldaan aan de aanvullende voorwaarden: extra grond, 
100% verwerking of een combinatie van beide. Verantwoording dient plaats te 
vinden op basis van: 
1. de fosfaatproductie van alle op het bedrijf aanwezige melkkoeien; 
2. de fosfaatgebruiksruimte (grond x fosfaatgebruiksnorm) op het bedrijf; en 
3. de hoeveelheid dierlijke mest die is afgevoerd naar een mestverwerker (op 

basis van het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM)). 
 
Ondernemers zijn, vanuit het bestaande stelsel van gebruiksnormen en de 
verplichte mestverwerking, al verplicht genoemde gegevens op het bedrijf te 
administreren. De onder 2 en 3 genoemde gegevens worden bij RVO.nl al 
geregistreerd. Voor de onder 1 genoemde gegevens ligt dit gecompliceerder. 
 
2.3.1 Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) 
De (controle op de) verantwoording gebeurt in principe forfaitair. Ondernemers 
kunnen echter, in het kader van de vrije bewijsleer, zoals deze ook wordt 
toegelaten in het stelsel van gebruiksnormen en bij de verplichte mestverwerking,  
bij de verantwoording gebruik maken van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX).  
De achtergrond van BEX is dat forfaits altijd een gemiddelde vertegenwoordigen. 
Met BEX kunnen melkveehouders op bedrijfsniveau een mineralenbalans 
opstellen. Daaruit volgt onder meer de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie3. 
Voordeel van de BEX is dat voermaatregelen zich ‘uitbetalen’ in een lagere 
bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie en daarmee in een lagere fosfaatproductie.  
 
Boeren die een excretie realiseren die op of boven het wettelijke forfait ligt zullen 
het gebruik van BEX achterwege laten en, zijn aangewezen op extra grond of 
verwerking om aan de gestelde voorwaarden voor groei te voldoen. Boeren die 
volgens de BEX berekening een lagere excretie realiseren dan de forfaitaire 
excretie, hoeven mogelijk niets te doen omdat zij via het voerspoor zorgen dat het 
fosfaatoverschot op hun bedrijf niet oploopt zullen van de BEX gebruik maken. Dit 
stelsel vormt dan ook een stimulans voor het nemen van voermaatregelen.  
 
Het is belangrijk te realiseren dat reeds genomen voermaatregelen van invloed 
zijn op de wijze waarop het nieuwe stelsel in de praktijk uit zal pakken. Bedrijven 
die namelijk al voermaatregelen toepasten in de jaren tot en met 2013 (het 
referentiejaar) realiseren een feitelijke fosfaatexcretie die lager ligt dan de 
wettelijke forfaits. De op het wettelijk forfait gebaseerde referentie op dergelijke 
bedrijven zal daardoor relatief hoog liggen ten opzichte van de werkelijke 

                                              
 
3 BEX vormt ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee het 
landbouwbedrijfsleven binnen enkele jaren ook bedrijfseigen gebruiksnormen mogelijk wil 
maken. 

Met opmerkingen [ : M.i. hoeft dit niet 
gecompliceerder te zijn als we het voorgestelde stelsel 
als een forfaitair stelsel uitwerken compleet los van het 
stelsel van gebruiksnormen. DAT DOEN WE OOK, 
MAAR EEN ONDERNEMER BLIJFT 
DEMOGELIJKHEID HEBBEN OM IN HET KADER 
VAN VRIJE BEWIJSLEER MET BEX TE KOMEN.De 
forfaitaire fosfaatproductie van 2015 wordt dan 
vergeleken met de forfaitaire fosfaatproductie van 
2013. Gemopper over te hoge of te lage 
excretieforfaits is dan ook minder aan de orde want 
dezelfde hoge of lage forfaits worden ook in 2015 
gebruikt. 

5.1 tweede lid e
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fosfaatproductie. Dit betekent dat vanaf de start van het stelsel een bepaalde 
hoeveelheid ‘lucht’ in het stelsel zal zitten. Bedrijven met een feitelijke 
fosfaatproductie die onder hun referentie ligt kunnen vanaf 1 januari 2015 dit 
verschil opvullen met extra melkkoeien, zonder dat dit vraagt om aanvullende 
maatregelen in de vorm van grond of verwerking. Deze ‘lucht’ in het stelsel kan 
met de voorgestelde referentievaststelling niet worden voorkomen. RVO.nl 
beschikt niet over de gegevens om voor alle bedrijven een bedrijfsspecifieke 
referentie vast te stellen. Voor het vaststellen van de referentie is RVO.nl daarom 
aangewezen op de wettelijke forfaits. De ‘lucht’ in het stelsel vormt hiermee 
feitelijk een beloning voor voorlopers die in de jaren tot en met 2013 hebben 
gekozen voor voermaatregelen om de fosfaatproductie op hun bedrijf te 
reduceren. 
  
Voorbeeldberekening effect verantwoording met BEX 
Stel, een melkveebedrijf heeft 100 melkkoeien met een wettelijke fosfaatexcretie 
van 47,2 kg per koe per jaar. De fosfaatproductie bedraagt daarmee 4.720 kg. 
Het bedrijf heeft 50 hectare grond met een gemiddelde fosfaatgebruiksnorm van 
90 kg/ha. Het bedrijf heeft daarmee een plaatsingsruimte van 4.500 kg. Het 
overschot op bedrijfsniveau - en daarmee de referentie voor 2013 - bedraagt 
4.720 – 4.500 = 220 kg fosfaat. Bij de verantwoording in 2015 is het aantal 
melkkoeien op dit bedrijf gestegen naar 110. 
 
Ontwikkelrichting 1: grond 
Op basis van het wettelijke forfait is de productie van het bedrijf toegenomen 
met 10 x 47,2 = 472 kg. Zonder extra grond neemt het overschot eveneens met 
deze hoeveelheid toe. Het bedrijf kan er echter voor kiezen om extra grond te 
verwerven. Uitgaande van een gemiddelde gebruiksnorm van 90 kg 
fosfaat/ha/jaar heeft het bedrijf 472/90 = 5,24 ha extra nodig om aan de 
gestelde voorwaarden voor groei te voldoen. 
 
Ontwikkelingrichting 2: voer 
Op basis van de BEX heeft dit bedrijf 10% winst geboekt ten opzichte van het 
wettelijke excretieforfait: 42,5 kg fosfaat per koe per jaar (i.p.v. 47,2 kg). De 
fosfaatproductie op dit bedrijf bedraagt daarmee 4.673 kg (110 x 42,5). Het 
bedrijf heeft geen extra grond verworven en heeft daarmee nog steeds een 
plaatsingsruimte van 4.500 kg fosfaat. Het overschot op bedrijfsniveau bedraagt 
daarmee 4.673 – 4.500 = 173 kg fosfaat. Het overschot in 2015 is daarmee met 
47 kg. gedaald ten opzichte van de referentie 2013. Daarmee voldoet dit bedrijf 
aan de gestelde voorwaarden voor groei. 
 
Conclusie: Deze melkveehouder is met 10 melkkoeien gegroeid, maar heeft geen 
extra grond hoeven te verwerven en heeft tevens geen extra mest hoeven te 
verwerken. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in de forfaitaire vaststelling 
van de referentie 2013 en de bedrijfsspecifieke verantwoording (BEX) over 2015. 
 
Inmiddels gebruikt circa 65% van de melkveehouders BEX, naar veerwachting is 
dat vrijwel 100% van de overschotbedrijven. Op basis van gegevens uit het 

Met opmerkingen [ : M.i. dus wel als je het als een 
compleet forfaitair stelsel hanteert dat los staat van 
het gebruiksnormenstelsel. NAAR MIJN MENING 
STAAN IN DE NOTA VOLDOENDE ARGUMENTEN 
WAAROM DIT NIET KAN 

Met opmerkingen [ : Die lucht kan er ook 
ingeblazen worden boeren die vanaf 2015 
voermaatregelen nemen DAT IS GEEN LUCHT. 
IMMERS, EEN BOER DIE VOERMAATREGELEN 
NEEMT VERLAAGT ZIJN FOSFAATPRODUCTIE EN 
DAARMEE ZIJN OVERSCHOT EN DE DRUK OP DE 
MESTMARKT. VOERMAATREGELEN IS NU JUIST 
IETS DAT WE WILLEN 
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derogatiemeetnet en cijfers van het CBS kan (voorzichtig) geconcludeerd worden 
dat het verschil tussen de wettelijke forfaits en de Bedrijfspecifieke Excreties op 
dit moment circa 10% bedraagt. De potentiële hoeveelheid lucht in het stelsels 
bedraagt daarmee ook deze 10%.  
 
2.3.2 Overwegingen 
Als (politiek en maatschappelijk) signaal kan de ruimte in het stelsel wellicht 
slecht vallen. Immers, potentieel kunnen melkveehouders 10% meer melkkoeien 
gaan houden, zonder dat zij daarvoor vanuit dit nieuwe stelsel aanvullende 
maatregelen moeten hoeven te treffen. In uw reactie kunt u aangeven dat 
uitsluitend voorlopers – die bedrijven die al in de jaren tot en met 2013 ingezet 
hebben op het voerspoor - de ‘lucht’ in het stelsel kunnen inzetten voor het 
houden van extra melkkoeien. Achterblijvers die nog geen voermaatregelen 
hebben genomen hebben dit voordeel niet. 
 
Vanuit het oogpunt van het mestbeleid is lucht in het stelsel verdedigbaar. Een 
bedrijfsspecifieke excretie die gemiddeld genomen 10% lager ligt dan het 
wettelijke forfait laat zien dat de melkveehouderij in de afgelopen paar jaar flinke 
stappen heeft gezet met het voerspoor. Dit is ten goede gekomen aan de 
ondernemer (in het kader van het stelsel van gebruiksnormen is minder 
mestafvoer noodzakelijk) en werkt ook gunstig door in de verplichte 
mestverwerking en het nieuwe stelsel (lager fosfaatoverschot op bedrijfsniveau). 
De resultaten van het voerspoor zijn gunstig voor het milieu vanwege een 
afgenomen aanbod aan fosfaat vanuit de melkveehouderij. Daarnaast kan het 
voerspoor een gunstig (neven)effecten hebben op de uitstoot van ammoniak en 
broeikasgassen (stikstof lift in die zin mee met voermaatregelen die zich primair 
richten op fosfaat). Zo beredeneerd vormt de ‘lucht’ in het stelsel een manier voor 
de melkveehouderij om de geboekte winst met het voerspoor te verzilveren.  
 
De BEX wordt door RVO.nl geaccepteerd als systematiek om in het kader van de 
vrije bewijsleer aan te tonen dat aan de verplichtingen van het stelsel van 
gebruiksnormen en de verplichte mestverwerking is voldaan. Indien in het nieuwe 
stelsel BEX niet wordt toegestaan betekent dit dat bedrijven te maken krijgen met 
twee verschillende fosfaatprodutcies op hun bedrijf, te weten de bedrijfsspecifieke 
en de forfaitaire, die niet overeenkomen. Er is geen rechtvaardiging om vanuit één 
wet bedrijven op twee manieren verantwoording te laten afleggen over hun 
fosfaatprodutie en –overschot. Daarnaast betekent een volledig forfaitair stelsel 
dat er feitelijk een situatie ontstaat van ‘staarten tellen’; een koe is daarbij een 
koe, onafhankelijk van de werkelijke bijdrage aan de fosfaatproductie en het 
fosfaatoverschot op het bedrijf. 
 

 onderstaand tekstblok inperken: zeggen dat BEX fraudegevoelig is, dat dat 
met de KL-wijzer beter wordt en verder blijven bij de essentie waar het hier om 
gaat.  
Risico is wel dat de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van BEX volgens 
NVWA op dit moment nog veel te wensen overlaat. BEX biedt de mogelijkheid om 
op een lagere excretie uit te komen dan feitelijk het geval is. In welke mate dit 

Met opmerkingen ]: Dat is gebaseerd op de huidige 
toepassing van voermaatregelen. Als dit systeem in 
2015 wordt ingevoerd zal zwaarder ingezet worden op 
voermaatregelen waardoor de productie waarschijnlijk 
verder dan 10% uitgebreid kan worden zonder dat er 
extra grond ‘onder het bedrijf’ hoeft te komen KLOPT. 
EN DAT IS OOK DE BEDOELING VANHET 
VOERSPOOR. DUS LATEN WE HOPEN DAT ALLE 
MELKVEEHOUDERS MASSAAL 
VOERMAATREGELEN GAAN NEMEN 

Met opmerkingen [F7]: Ik zie dat anders, in de hele 
mvh wordt minder P geproduceerd dan forfaitair. De 
overschotbedrijven doen allemaal aan BEX mee omdat 
ze daardoor minder mest hoeven af te voeren. Hoezo 
voorlopen?  
Ik stel voor deze redenering eruit te schrappen.  

Met opmerkingen ]: M.i. klopt dat dus niet. Een 
knoeier uit 2013 kan in 2015 fosfaatarm voer inzetten 
en vervolgens lucht in het systeem blazen NEE, WANT 
DAN SPREKEN WE NIET OVER LUCHT IN HET 
SYSTEEM MAAR OVER WINST DOOR HET 
VOERSPOOR.  

Met opmerkingen [F9]: Zie ook mijn opmerking F7, 
maar voor wie werkt het gunstig-> voor de boer die al 
intensief is en nog intensiever mag worden door de 
10% lucht eerst te benutten, waardoor er nauwelijks 
sprake zal zijn van verdere grondgebondenheid en/ofn 
daadwerkelijk mestverwerken. Probleem voor de Stas 
is dat de andere sectoren en de ngo's gelijk hierop 
zullen aanslaan, daar moet je de Stas op wijzen.  

Met opmerkingen [F10]: Dit is onzin. Als ik een 
systeem van bezinebonnen zou introduceren 
gebaseerd op het huidige benzinegebruik, ga ik een 
rijder die al een zuinige auto heeft toch geen extra 
benzine geven? Voerspoor is de generieke maatregel 
(sector borgt), ieder individueel bedrijf moet in 
samenhang daarmee zich houden aan de aanvullende 
eis dat het actie moet nemen bij toename van zijn 
individuele P-productie.  

Met opmerkingen [  Dit is haast de meest cruciale 
zin in de nota. M.i. moet je dit als een beslispunt 
voorleggen en niet als uitgangspunt nemen. HET IS 
EIGENLIJK GEEN BESLISPUNT WANT DE 
MESTSTOFFENWET KENT VRIJE BEWIJSLEER DUS 
DE STAS HEEFT GEEN KEUZE. MAAR ZIE 
VOORSTEL 6, DAAR STAAT DE KEUZE TOCH 
BENOEMD 

Met opmerkingen ]: Dat ‘staarten tellen’ betreft 
alleen de extra productie van 2015 t.o.v. 2013. 
WAAROM ALLEEN DE EXTRA PRODUCTIE?Je kan 
ook stellen dat een volledig forfaitair stelsel naast het 
stelsel van gebruiksnormen ertoe zal leiden dat de 
intensieve melkveehouderij langzaam extensiveert 
(alleen intensieve bedrijven gebruiken BEX)  DOEL 
VAN DIT WETSVOORSTEL IS NIET OM ...
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gebeurt en wat hiervan het effect is op de fosfaatexcretie (zowel op bedrijfsniveau 
als op nationaal niveau) is onzeker. Verwacht mag worden dat nu de BEX niet 
alleen economisch voordeel biedt in het kader van het gebruiksnormenstelsel 
maar ook in het kader van de verplichte mestverwerking en het nieuwe stelsel, 
dat de aanvechting om de BEX niet geheel conform de werkelijkheid in te vullen 
voor steeds meer melkveehouders moeilijker wordt te weerstaan. 
BEX vormt slechts een deel van de mineralenkringloop op een bedrijf. Er zijn 
daardoor slechts beperkte mogelijkheden om kruiscontroles uit te voeren. 
Ondernemers kunnen de uitkomst van de BEX op een voor hen positieve manier 
sturen, zonder dat dit in de rest van de mineralenkringloop op het bedrijf tot 
negatieve consequenties zal leiden. De kringloopwijzer moet hier verandering in 
brengen. De kringloopwijzer ziet op de hele mineralenkringloop op een bedrijf. 
Een te gunstig ingevuld BEX levert ook in de kringloopwijzer nog steeds een lage 
fosfaatexcretie op, maar verderop in de kringloop pakt dit ongustig uit voor de 
ondernemer door een lagere bemestingsbehoefte van de gewassen en daarmee 
een lagere bedrijfsspecifieke gebruiksnorm. In de kringloopwijzer schiet de 
ondernemer zich in zijn eigen voet als hij de BEX niet naar waarheid invult. 
 
Voorstel 6: In dit nieuwe stelsel vasthouden aan staand beleid om het voerspoor 
te stimuleren door ondernemers de ruimte te bieden hun fosfaatproductie te 
verantwoorden met BEX, daarmee staat u toe dat de 10%  en zo eventuele ‘lucht’ 
in het stelsel wordt benut vóórdat een veehouder zich verantwoord met meer 
grond of mestverwerkingte verzilveren. Controle op de BEX zal moeten komen uit 
de in het vijfde actieprogramma aangekondigde inzet op de kringloopwijzer.  
 
M.i. ontbreekt nog een belangrijk argument om niet voor ‘lucht’ te kiezen n.l. de 
discussie over de derogatie. Brussel zal niet amused zijn als ze er achter komen 
dat enkele maanden nadat de  derogatie is verlengd (stel dat dit in april gaat 
lukken) Nederland een uitbreiding van de melkveestapel mogelijk maakt met 10% 
zonder dat daarbij extra grond nodig is  
 
Wat niet aan de orde komt is de reactie van de overige sectoren. Die voelen zich 
nu al behoorlijk tekort gedaan en die zijn helemaal niet te houden als ze 
ontdekken dat de melkveehouderij gratis uitbreidingsmogelijkheden krijgt.  
 
3. Nog nader uit te werken 
De beleidsbrief stelt nadrukkelijk dat de referentie 2013 bedrijfsgebonden en niet 
verhandelbaar is. Er zal alleen voor bedrijfsoverdrachten een voorziening getroffen 
worden, zo stelt de beleidsbrief. In de komende periode zal nog moeten worden 
geanalyseerd wat het effect is van het besluit om de referentie bedrijfsgebonden 
te maken. Naast bedrijfsoverdrachten zijn er namelijk ook startende bedrijven, 
bedrijven die gesplitst worden, bedrijven die samengevoegd worden en bedrijven 
die stoppen en bedrijven waar het bedrijfsquotum op naam van meerdere 
ondernemers staat zonder dat daarbij melkkoeien op naam van dezelfde persoon 
staat.  
 

Met opmerkingen : De Commissie heeft aan de 
derogatie een productieplafond in kilogrammen fosfaat 
verbonden, niet in aantallen koeien. Zolang de 
fosfaatproductie onder het plafond blijft en Nederland 
kan garanderen dat er geen extra druk op de 
mestmarkt ontstaat zal de Commissie tevreden zijn. 

Met opmerkingen [ 4]: De suggestie van ‘gratis’ is 
een verkeerde. De melkveehouderij boekt winst door 
voermaatregelen en kan deze verzilveren. 

Met opmerkingen [ ]: Het bedrijfsquotum is hierin  
niet van belang. 
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Als voorbeeld: elk jaar stoppen circa 350 melkveehouders hun bedrijf. De aan 
deze bedrijven verbonden referenties komen te vervallen. Dit maakt dat de 
hoeveelheid referentie die sectorbreed beschikbaar is snel zal afnemen. 
Belangrijke vraag is wat het effect van deze afname is op de mogelijkheden voor 
groei, zowel voor individuele bedrijven als voor de sector als geheel. 
 
U ontvangt zo snel als mogelijk het resultaat van de analyse naar het effect van 
de bedrijfsgebonden referentie. 
 
4. Samenvatting 
Wij leggen u hierbij de mogelijke uitwerking voor van het referentiestelsel voor 
verantwoorde groei van de melkveehouderij. Naast de 6 geformuleerde 
voorstellen vragen wij uw aandacht voor twee aandachts-/risicopunten: 
• Het creëren van 10% lucht in het referentiestel vanwege de forfaitaire basis 
• Het baseren van een 4 á 5% te hoge referentie vanwege de GDI2013-basis.  
Beide punten kunnen leiden tot felle kritiek van de varkenssector, de 
pluimveesector, de ngo’s en de politiek.  
Vraag: 
Accepteert u dat er zich tot circa 15% ruimte in het stelsel bevindt, of moeten we 
het referentiestelsel zo verbeteren dat dit effect zich niet/nauwelijks meer 
voordoet? 
 
 

 
 

 
 

 

Met opmaak: Lettertype: Vet

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief
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Fosfaatrechten 
 
Op 2 juli 2015 heeft de stas in een kamerbrief de komst van fosfaatrechten aangekondigd, omdat is 
gebleken dat dat het fosfaatplafond voor de melkveehouderij is/wordt overschreden.  
Tot 31 maart jongstleden was er de melkquotering die zorgde dat de NL melkveestapel niet 
ongewenst groeide. De melkveestapel is tijdens de quotumperiode 1984-2015 gedaald van 2,4 naar 
1,5 mln melkkoeien.  
 
De groei van de melkveestapel is de laatste tijd onstuimig. Over 2013-2014 en over 2014-2015 
moesten de Nederlandse melkveehouders al ruim 130 mln euro aan superheffing betalen. Er is dus 
nationaal ruim 4% teveel melk geproduceerd. Anders gezegd: in die jaren was de NL melkveestapel al 
4% groter dan nodig om het melkquotum vol te melken. Men was bezig om de nieuwe stallen alvast te 
bevolken voor ’het zekere voor het onzekere’  dat er in de toekomst een beperking zou komen.  
Ook na 31 maart is de melkveestapel weer zienderogen gegroeid (meerdere procenten).  
 
Toekenning van de fosfaatrechten (soort dierrechten) zal gebeuren volgens de brief van 2 juli 2015:  
“Uitgangspunt bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten is het gemiddeld aantal gehouden stuks 
melkvee in het referentiejaar 2014 en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde 
forfaitaire fosfaatex-cretie zoals deze volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de Uitvoerings-regeling 
Meststoffenwet). Wijzigingen die tussen 2014 en 2 juli 2015 – de datum van deze brief en daarmee 
het moment van aankondiging van het nieuwe instrumentarium – hebben plaatsgevonden, die bij 
RVO.nl zijn geregistreerd en die van invloed zijn op het gemiddelde aantal op het bedrijf gehouden 
stuks melkvee of op de forfaitaire fosfaatexcretie, kunnen meegenomen worden in de bepaling van de 
toe te kennen fosfaatrechten.” 
 
Uit de antwoorden op de kamervragen die afgelopen week zijn uitgegaan blijkt dat het honoreren van 
de situatie per 2 juli 2015 onontkoombaar is, om niet te geraken in de situatie van het ontnemen van 
eigendom, standpunt kabinet is namelijk dat het gaat om regulering van eigendom.  
 
Daarmee is de kans groot dat veel veehouders die in een groeispurt zitten, maxuimaal gebruik zullen 
maken van het diertaantal op 2 juli 2015, een grote claim dus om dierrechten.  
 
Daarnaast bestaat er ook nog veel sentiment voor het standpunt (groep Grondig) dat voor 
melkveehouders die extensief zijn (en dus land over hebben om meer koeien te houden) extra 
fosfaatrechten moeten worden vrijgemaakt.  
 
Deze en misschien ook andere claims maken dat bij de toekenning van de fosfaatrechten lang niet 
alles kan worden gehonoreerd waardoor de stas gedwongen zal zijn een generieke afroming te gaan 
toepassen.  
 
Als dat gaat gebeuren, zijn alle melkveehouders die – er was immers melkquotering – hun bedrijf 
geconsolideerd hebben, zwaar de klos als ze bijvoorbeeld 10% worden afgeroomd, want dat betekent 
1 op 1 10% minder koeien. Ik schat in dat 80% van de melkveehouders zich min of meer heeft 
gehouden aan de melkquotering (geen of nauwelijks superheffing hoefde te betalen).  
 
Kan niet zo zijn dat die het gelag gaan betalen.  
 
Mijn verzoek is dat PAV en WJZ ons (DAD) nauw betrekt bij het zoeken naar een oplossing voor dit 
probleem.  
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MT-DAD 23 juni 2015, vanaf 12.00 uur 
 
Introductie van productiebeperkende maatregelen in de 
melkveehouderij (‘dierrechten’).  
 
Relevante ontwikkelingen op een rijtje 
• Kamerbrief december 2013: de varkens- en pluimveerechten worden (nog) niet afgeschaft, er 

komen geen melkveerechten.  
Het bedrijfsleven zou onderling tot afspraken komen en die ook in kwaliteitssystemen verankeren 
(voerspoor, kringloopwijzer). En de overheid binnen het publieke instrumentarium, borgen dat ook 
op bedrijfsniveau de productie blijft plaatsvinden binnen de milieurandvoorwaarden: aankondiging 
van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij (‘Melkveewet’). 

• Juli 2014: wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
groei van individuele melkveehouderijen toestaan op voorwaarde dat voldoende grond onder het 
bedrijf ligt om de extra fosfaatproductie die het gevolg is van uitbreiding in zijn geheel te kunnen 
plaatsen dan wel dat de extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt. 

• November/december 2014 behandeling Melkveewet in Tweede en Eerste kamer.  
Wetsvoorstel is aangenomen met afspraak dat er via AMvB een aanvullende beperking komt op 
grondloze uitbreiding (= 100% mestverwerking).  
Aangenomen motie Klaver c.s. over weidegang: ‘Verzoekt de regering, regelgeving voor te 
bereiden of afspraken te maken om te zorgen voor weidegang voor alle Nederlandse koeien.” 

• 31 maart 2015: Einde Europese melkquotering. NL overschrijdt het melkquotum met 4,1%, 
overeenkomend met een heffing van € 135,3 mln.  

• April 2014: behandeling AMvB Melkveewet in Tweede/Eerste Kamer.  
Stas informeert de Kamer tijdens de behandeling van de AMvB over mogelijke overschrijding van 
het fosfaatplafond in kalenderjaar 2014. De CBS-prognose geeft aan dat het in de rede ligt om 
ingrijpen in de fosfaatproductie in de melkveehouderij via regelgeving mogelijk te maken door de 
invoering van productiebegrenzende maatregelen in de Meststoffenwet. Op dit moment worden 
drie systemen uitgewerkt, namelijk een systeem van dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een 
begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf. De Kamer zal voor het zomerreces worden 
geïnformeerd over de invulling van de productiebegrenzing.  

 
Wijze van bespreken in MT-DAD 
( is vanaf 12.00 uur tot maximaal 13.00 uur aanwezig).  
 
1. Ontwikkeling van december 2013 tot en met voorjaar 2015. 

Zuivelsector wilde koste wat kost introductie van dierrechten vermijden en nam grote eigen 
verantwoordelijkheid op zich, aannemende dat daardoor bij de in 2020 bereikte groei van +20% 
melk nog binnen het fosfaatquotum  kan worden geproduceerd. De ontwikkelingen zijn veel 
sneller gegaan.  
Gedachtenwisseling:  
rol- en verantwoordelijkheidsverdeling overheid – sector.  
 

2. Introductie van productiebeperkende maatregelen lijkt onvermijdelijk geworden.  
 zal de actuele stand van zaken in de voorbereiding van de Kamerbrief weergeven.  

Gedachtenwisseling:  
Wat is van belang bij de keuze van het ‘dierrechten-instrument; moet het enkel sturen op het 
fosfaatplafond of is een integralere insteek wenselijk.  
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Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij 
 
Aanleiding 
De tweede prognose van het CBS indiceert dat in Nederland in 2014 172,3 miljoen kilogram 
fosfaatproductie is geproduceerd (0,6 onder het plafond uit de derogatiebeschikking) waarvan dat de 
melkveehouderij 86,1 miljoen kilogram heeft geproduceerd (1,2 boven het sector plafond). Informeel 
en vertrouwelijk heeft CBS aangegeven rekening te houden met een totale productie van 177,5 
miljoen kilogram fosfaat in 2015. 
 
De zuivelketen heeft maatregelen aangekondigd (verlagen van fosfaatgehalte in mengvoer per 1 juli 
en de kringloopwijzer verplichten per 1 januari). Het is echter niet de verwachting dat deze 
maatregelen tijdig voldoende effect sorteren om de fosfaatproductie onder het sectorplafond te 
brengen. 
De invoering van productiebegrenzing door de overheid lijkt daarmee onvermijdelijk. Dat betekent dat 
een rechtenstelsel moet worden ingevoerd, dat op verschillende wijzen kan worden ingevuld. 
 
A. Algemene randvoorwaarden 
Onafhankelijk van de invulling van het rechtenstelsel, moet worden besloten over een aantal 
algemene randvoorwaarden. 
 
- Referentiedatum 
Een rechtenstelsel begint met het vastleggen van de situatie op bedrijfsniveau op een bepaald 
moment. De vroegst mogelijke referentiedatum is het moment waarop feitelijk (door de ministerraad) 
wordt besloten tot invoering van het rechtenstelsel en waarop dar besluit kenbaar wordt gemaakt. De 
wet waarmee het rechtenstelsel wordt geïntroduceerd treedt laten in werking en kan terugwerkende 
kracht hebben tot de referentiedatum. 
Ter vergelijking: bij de introductie van varkensrechten is op 10 juli 1997 na besluitvorming inde 
ministerraad een brief naar de TK gestuurd over de hoofdlijnen van het in te voeren rechtenstelsel. 
Het wetsvoorstel is op 15 november 1997 aan de TK gestuurd.  
 
- Afromen van rechten 
Een rechtenstelsel beoogt dat de productie (van fosfaat) niet verder kan toenemen, maar niet 
automatisch dat de fosfaatproductie wordt verlaagd of binnen het fosfaatplafond blijft. Dat laatste is 
nodig als de fosfaatproductieplafond is overschreden op de referentiedatum. In de wet kan de 
mogelijkheid worden opgenomen om rechten af te romen (generiek middels een sectorbrede korting 
of bij verkoop van rechten). 
Ter vergelijking: het Europees Hof voor Rechten van de Mens heeft in een zaak over afroming van 
varkensrechten bepaald dat afroming niet schadeplichtig is. 
 
- Generieke stand still (noodmaatregel) of sturingsinstrument 
Om het fosfaatplafond te borgen moet het rechtenstelsel op sectorniveau borgen dat de productie 
(van fosfaat) niet meer kan toenemen boven het fosfaatplafond. Daarvoor volstaat een systeem op 
basis van forfaits dat geen rekening houdt met bedrijfsspecifieke omstandigheden. Het stelsel kán 
rekening houden met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Dat kan wenselijk zijn om via regelgeving 
individuele bedrijven te stimuleren voer- en managementmaatregelen te nemen waardoor het 
fosfaatplafond beter geborgd kan worden.  In dat geval wordt de uitvoerings- en handhavingspraktijk 
gecompliceerder. 
Ter vergelijking: voor de varkens- en pluimveesector zijn de dierrechten (aantal varkens- en 
pluimvee-eenheden) destijds eenmalig forfaitair toegekend op basis van het forfaitaire 
fosfaatproductienorm per dier en het aantal dieren op het referentiemoment en wordt jaarlijks op 
basis van aantal dieren (varkens- en pluimvee-eenheden) afgerekend. Er wordt geen rekening 
gehouden met verschillen in bedrijfsspecifieke fosfaatproductie als gevolg van voer- en 
managementmaatregelen. Een lagere werkelijke fosfaatproductie per dier dan de forfaitaire 
fosfaatproductienorm betekent derhalve dat men niet meer dieren mag gaan houden. 
 
- Staatssteun 
Op basis van de criteria, lijkt bij het om niet toekennen van rechten sprake te zijn van staatssteun. Er 
zijn echter goede argumenten om te betogen dat die wel verenigbaar is met het Europees recht 
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(productiebegrenzende maatregelen zijn de enige mogelijkheid om het door de Europese Commissie 
opgelegde fosfaatproductieplafond te garanderen, er worden geen uitzonderingen gemaakt binnen de 
bestaande groep melkveehouders, de barrière die aan toetreders uit andere lidstaten wordt 
opgeworpen verschilt niet van de barrière voor Nederlandse toetreders of uitbreiders). Dit zou met de 
Europese Commissie moeten worden besproken. 
Ter vergelijking: introductie van varkensrechten is niet aangemerkt als staatssteun. Recenter, bij de 
introductie van nox-rechten, heeft Nederland een zaak hierover bij de Europees Hof verloren. 
 
- Uitwisselbaarheid met varkens- en pluimveerechten 
Bij de introductie van rechten voor melkvee, wordt ook de discussie over uitwisselbaarheid met de 
andere sectoren actueel. Hiervoor is dan een stelsel nodig met een gemeenschappelijke norm om 
uitwisseling mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld op basis van fosfaat. Een fosfaatrechtenstelsel lijkt dan 
het meest voor de hand te liggen. Dit zou betekenen het introduceren van een fosfaatrechtenstelsel 
voor de melkveehouderij en het omzetten van de varkens- en pluimveerechten in een 
fosfaatrechtenstelsel. De varkens- en pluimveesector hebben een stelsel gebaseerd op fosfaatrechten 
al afgewezen.  
 
Het omzetten van varkens- en pluimveerechten naar fosfaatrechten is relatief eenvoudig uit te voeren 
(het aantal varkens- en pluimvee-eenheden delen door de forfaitaire fosfaatproductie per dier die bij 
de introductie van deze stelsels destijds werd gehanteerd. Dit zal naar verwachting wel discussie 
opleveren met de varkens- en pluimveesector over het inrekenen van voer- en 
managementmaatregelen omdat de werkelijke fosfaatproductie per dier fors lager is dan de 
gehanteerde forfaitaire fosfaatproductienorm per dier (vergelijking: forfaitaire fosfaatproductie per 
vleesvarken: 7.4 kg fosfaat per dier, werkelijke fosfaatproductie is ca. 5 kg fosfaat per dier). Deze 
discussie zal vooral spelen als de mogelijkheid van inverdienen van voermaatregelen mogelijk wordt 
voor de melkveehouderij.  
Het effect hiervan is vooralsnog moeilijk te duiden. Er worden in ieder geval consequenties verwacht 
voor het economisch perspectief voor de toekomstgerichte varkens- en pluimveebedrijven en de 
bijbehorende ketens (toeleverende en verwerkende industrie) en voor de omvang van het 
mestoverschot in Nederland. Wanneer uitwisseling met pluimvee mogelijk wordt, worden gelet op de 
toegevoegde waarde per kg fosfaat pluimveerechten het eerst opgekocht. Kwalitatief goede 
pluimveemest, dat al voor 80 – 90% wordt verwerkt en wordt geëxporteerd, wordt dan omgezet in 
drijfmest. Hiervoor is extra mestverwerkingscapaciteit nodig bovenop de huidige forse taakstelling 
voor mestverwerking. Daarnaast spelen wellicht gevolgen voor andere milieuthema’s zoals ammoniak. 
Dit moet nader worden geanalyseerd. 
 
B. Varianten voor invulling productiebegrenzende maatregel 
 
De volgende algemene uitgangspunten worden gehanteerd 
- Rechten worden om niet door de overheid toegekend (alternatief: veilen) en zijn vrij 

verhandelbaar. 
- Het rechtenstelsel heeft betrekking op dezelfde diercategorieën als waar de Wet verantwoorde 

groei melkveehouderij op ziet. 
- Het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij blijft bestaan. Het 

rechtenstelsel stuurt niet op bevordering van bijvoorbeeld grondgebondenheid, alleen op het op 
sectorniveau begrenzen van fosfaatproductie. 

 
Optie 1: melkveerechten 
- Rechtenstelsel naar analogie van varkens- en pluimveerechten. 
- Melkveerechten worden gebaseerd en toegekend op de wettelijk vastgesteld forfaitaire excretie 

van melkvee. Deze forfaitaire fosfaatexcretie is in de wet al gedifferentieerd op basis van 
melkproductie (dat is een verschil met de varkensrechten). 
De gedifferentieerde forfaits zijn bekend bij RVO.nl en worden ook gebruikt voor in het stelsel 
verantwoorden groei melkveehouderij. 

- Melkveerechten worden ook forfaitair verantwoord op basis van aantal dieren en gegevens over de 
gemiddelde melkproductie per koe. Ook deze gegevens zijn bekend bij RVO.nl en NVWA. 

 
Voor- en nadelen 
- Het stelsel is betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar. 
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- Het stelsel houdt op bedrijfsniveau wel rekening met het verschil in de gemiddelde melkproductie 
per koe, maar niet met verschillen in fosfaatefficiëntie door inzet op het voerspoor en 
managementmaatregelen. Er is geen prikkel om te sturen op vergroten van de fosfaatefficiëntie 
per dier (als dat het doel van het rechtenstelsel zou moeten zijn). 

- Geen garantie dat men binnen het fosfaatplafond blijft, omdat er geen individuele bedrijfsgerichte 
prikkel is om voer- en managementmaatregelen te treffen waarmee de fosfaatproductie per dier 
wordt verlaagd. Sterker nog: met melkveerechten kan de P-productie nog steeds groeien, al of 
niet in combinatie met een hogere productie per koe.  

- Het stelsel geeft een prikkel om de melkproductie per koe te maximaliseren met negatieve 
gevolgen voor dierenwelzijn, diergezondheid en de levensduur van koeien. Streven naar maximale 
productie zal leiden tot meer opstallen en minder weidegang omdat de melkproductie op basis van 
weidegang minder efficiënt is. Daarmee komt de ambitie om de weidegang te verhogen tot 80% in 
2020 onder nog grotere druk te staan.  

 
Optie 2: fosfaatrechten 
- Fosfaatrechten worden gebaseerd en toegekend op de wettelijk vastgesteld forfaitaire excretie van 

melkvee. Deze forfaitaire fosfaatexcretie is in de wet al gedifferentieerd op basis van 
melkproductie (dat is een verschil met de varkensrechten). 

- Het is eigenlijk niet mogelijk om fosfaatrechten toe te kennen op basis van bedrijfsspecifieke 
prestaties. Op dit moment kunnen bedrijven op basis van de vrije bewijsleer wel gebruik maken 
van BEX (bedrijfsspecifieke excretie) en de kringloopwijzer om zich te verantwoorden in 
bijvoorbeeld het gebruiksnormenstelsel. De kringloopwijzer is op dit moment echter nog een niet-
verplichte managementtool die nog onvoldoende basis als wettelijk instrument. 
Naast dit meer technische bezwaar zou het ook betekenen dat fosfaatefficiënte ondernemers die 
hebben ingezet op het voerspoor, minder fosfaatrechten zouden krijgen. 

- Fosfaatrechten kúnnen wel bedrijfsspecifiek (dus BEX of kringloopwijzer) worden verantwoord. Op 
die manier kan inzet van individuele ondernemers in het voerspoor wordt beloond. 

 
Voor- en nadelen 
- Het stelsel beloont inzet van individuele ondernemers in het voerspoor en geeft daarmee een 

prikkel voor daling van de fosfaatproductie. 
- Minder druk op maximalisering van de melkproductie per koe omdat er keuze is om binnen de 

fosfaatrechten te varieren met aantal koeien. Navenant worden negatieve effecten voor 
dierenwelzijn, diergezondheid, levensduur en verminderen weidegang gedempt t.o.v. optie 1.  

- Door toekenning op basis van forfaits en de mogelijkheid om bedrijfsspecifiek te verantwoorden, 
komt direct ‘lucht’ in het systeem. De sector krijgt dan de ruimte te groeien en het gat tussen de 
werkelijke fosfaatproductie (cijfers CBS) en de berekende totale productie op basis van forfaits te 
vullen. 

 
Optie 3: melkrechten (maximale melkproductie per koe of per bedrijf) 
- Melkrechten worden gebaseerd en toegekend op basis van de gemiddelde melkproductie per koe 

of bedrijf. Melkrechten per bedrijf is zeer vergelijkbaar met het de vervallen melkquota. De 
uitvoerings- en handhavingspraktijk kan daarbij aansluiten. 

- Melkrechten worden verantwoord op basis van dezelfde gegevens. 
 
Voor- en nadelen 
- Melkrechten per bedrijf sturen indirect op dieraantallen, zoals de voormalige EU-melkquotering en 

begrenst daarmee de fosfaatproductie. 
- Melkrechten per bedrijf sturen slechts indirect op fosfaatproductie.  Daarmee is het minder 

krachtig om de Europese Commissie te overtuigen dat (als een rechtenstelsel wordt aangemerkt 
als staatssteun) het stelsel de beste invulling is om te sturen op milieudoelen. 

- Melkrechten per koe zonder sturing op dieraantallen is geen garantie op realiseren fosfaatplafond. 
Daarvoor is een melkrecht per bedrijf én per koe nodig.  

- Melkrechten per koe (maximale productie per koe) voorkomt maximalisering van de melkproductie 
per koe en turbo koeien. Schept precedent voor andere sectoren zoals bijvoorbeeld het begrenzen 
van het aantal biggen per zeug. De Meststoffenwet lijkt hiervoor niet het geëigende wettelijke 
kader.  

- Het stelsel geeft geen prikkel om te sturen op fosfaatefficiëntie. 
  



5 
 

Eerste verkenning: alternatieven dierrechten op een rij 
 
Optie Opmerkingen Welke referentie Effect op 

fosfaatbegrenzing 
(plafondbeheersing) 

Effect op maatsch. 
doelen (weidegang, 
dgh, dwelzijn, 
intensivering 

Kostenverhogend 
effect 

Dierrechten 
(DR) 

• Recht voor het houden van 
1 mk 

• Lokt perverse prikkel 
sturen op hoge 
melkproductie per koe uit 
en dito hogere P-productie  

• Jongvee-% varieert per 
bedrijf, hoe inrekenen? 

Moet afgeleid worden 
van diergegevens 
(meitelling, IenR); met 
ruis van zoogkoeien, 
weidevee etc.  
Ref 2015 is lastig voor 
IenR (te laat) 

Stuurt onvoldoende op 
P-begrenzing; 
Beperkte invloed op 
gebruik voerspoor en 
KLW.  

Stimuleert hoge 
productie per koe; 
stimuleert opstallen 
want hogere productie. 
Leidt tot intensivering 
op dierniveau (o.a. 
snellere vervanging) en 
daarmee ook op 
bedrijfsniveau  

Is overdraagbaar, dus 
kostenverhogend. 

Diervergun-
ningen 
(DV) 

• Grote overeenkomst met 
DR, enige verschil is dat ze 
niet overdraagbaar zijn.  

idem idem idem Niet overdraagbaar, dus 
niet kostenverhogend. 

Fosfaatrechten 
(FR) 

• Recht om een bepaalde 
hoeveelheid mest van 
melk(jog)vee te 
producerenuitgedrukt in 
fosfaat. 

• Stuur 1:1 op 
fosfaatproductie. 

Opgave 2014 aan RVO 
kan hiervoor dienen. 
Onder melkvee vallen 
de melk- en kalfkoeien 
(categorie 100), het 
jongvee jonger dan een 
jaar (categorie 101) en 
het jongvee ouder dan 
een jaar (categorie 
102).  

Stuurt volledig op 
fosfaatbegrenzing 
(plafond).  
Sterke invloed op 
gebruik voerspoor en 
KLW.  
 

Minder perverse prikkel 
dan dierrechten omdat 
hogere melkproductie 
leidt tot hogere P-
productie.  

Is overdraagbaar, dus 
kostenverhogend. 

Graasdier-
eenheden 
(GDE) 

• 1 mk, 6000 kg = 1GDE 
1 mk, 8000 kg = 1,19 GDE 
1 mk, 10.000 kg = 1,39 
GDE 

• Bij GDE wordt gecorrigeerd 
voor melkproductie op 
basis van de 
fosfaatexcretie. 

• Term GDE is verwarrend 
want duidt op meer dan 
alleen melk(jong)vee.  

Complex, want je hebt 
de dieraantallen én het 
melkproducrtieniveau 
van de veestapel erbij 
nodig.  

Bij GDE wordt in 
belangrijke mate (of 
volledig??) gecorrigeerd 
op P-excretie, derhalve 
goed/voldoende sturend 
op P-begrenzing. 

Minder perverse prikkel 
dan dierrechten omdat 
hogere melkproductie 
leidt tot hogere P-
productie. 

Is overdraagbaar, dus 
kostenverhogend. 

Aantal mk per 
ha 
(mk/ha) 

• Het aantal NL ha’s is niet 
begrensd/zal groeien.  

• Grote gevolgen voor 

1. Optie 1: op basis 
van dieraantallen 
én de ha’s per 

P-productie per mk 
varieert, de ha’s zijn 
niet begrensd, stuurt 

Intensivering van de 
sector wordt ingeperkt. 
Stimuleert hoge 

Niet overdraagbaar, dus 
niet kostenverhogend, 
maar wel het 
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Optie Opmerkingen Welke referentie Effect op 
fosfaatbegrenzing 
(plafondbeheersing) 

Effect op maatsch. 
doelen (weidegang, 
dgh, dwelzijn, 
intensivering 

Kostenverhogend 
effect 

intensieve bederijven bedrijf een 
verschillende norm 

2. Optie 2: één vaste 
norm voor alle 
bedrijven.  

derhalve zeer slecht op 
P-begrenzing 

productie per koe; 
stimuleert opstallen 
want hogere productie. 
Leidt tot intensivering 
op dierniveau 

kosteneffect van extra 
ha’s.  

Kg melk per ha 
(kg/ha) 

• Het aantal ha’s is niet 
begrensd, zal groeien 

• Grote gevolgen voor 
intensieve bedrijven 

1. Optie 1: op basis 
van melkproductie 
en ha’s per bedrijf 
een verschillende 
norm 

2. Optie 2: één vaste 
norm voor alle 
bedrijven 

De ha’s zijn niet 
begrensd, stuurt 
derhalve zeer slecht op 
P-begrenzing 

Beperkte prikkel tot 
hoge productie per koe. 
Geen intensivering op 
bedrijfsniveau 

Kosteneffect van extra 
ha’s.  

Voerspoor Voerspoor stuurt op 
lager/efficiënt gebruik van 
fosfaat 
 
 
 
 

nvt Geen, want de P-winst 
kan/zal worden 
omgezet in meer 
productie.  

Draagt bij aan 
verduurzaming 

Nauwelijks 

Kringloop-wijzer KLW stuurt op efficiënt gebruik 
van fosfaat.  

nvt Geen, want de P-winst 
kan/zal worden 
omgezet in meer 
productie. 

Draagt bij aan 
verduurzaming en 
betere kringloop 

Nee, levert geld op.  
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Toelichting bij vergelijking dierrechten, fosfaatrechten en graasdiereenheden 
Dierrechten:  
stel een bedrijf heeft 100 dierrechten met nu 8000 kg per koe. Dit bedrijf kan zonder meer naar 100 
koeien met 10.000 kg per koe. Dan neemt de P-productie aanzienlijk toe (46,4/40,6 = +14%) 
Fosfaatrechten: 
Stel een bedrijf heeft 100 koeien met nu 8000 kg per koe. Forfaitaire P-productie is 4060 kg 
fosfaatrechten. Gaat het bedrijf naar 10.000 kg per koe dan kan het 4060/46,4 koeien houden = 87,5 
mk. Dus een productie van 875.000 kg. Effect is veel minder pervers dan bij dierrechten, en geen 
hogere P-productie. Bij toepassen van BEX/KLW vergelijkbaar beeld.  
Graasdiereenheden: 
Stel een bedrijf heeft 100 mk met nu 8000 kg per koe, dat zijn 100 x 1,19 = 119 GDE.  Gaat hert 
bedrijf naar 10.000 kg dan kan het 119/1,39 = 85,6 koeien houden. Dus een productie van 856.000 
kg. Enigszins hogere P-productie is niet uitgesloten.  
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Louz, N.N. (Ngina)

Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 09:30
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: paar vragen over fosfaatrechten

Klopt. Ik stuur de casus mede omdat dit ons scherpt bij het formuleren van knelgevallen etc. Er komen denk 
ik nog veel meer casus.  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 8 mrt. 2016 om 09:12 heeft  < @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

 
De meeste van deze vragen zijn inderdaad nog niet te beantwoorden. 
Twee dingen voor jou. Een, de knelgevallenvoorziening wordt zeer beperkt. Juist al deze 
aangedragen voorbeelden versterken dat we heel strak moeten definiëren om oneigenlijk 
gebruik te voorkomen. Het ruim erkennen van knelgevallen kan politiek aantrekkelijk lijken, 
maar heeft als onvermijdbaar gevolg dat het generieke afromingspercentage moet worden 
verhoogd. De sector pleit daarom ook met klem voor een beperkte voorziening. Ik denk dus 
dat we streng gaan zijn voor die situaties beschreven in bullit twee, drie en vijf. 
Twee, de stas heeft in het bestuurlijk overleg gezegd te zullen kijken of overdracht van een 
bedrijf tot en met de derde graad van bloed- en aanverwantschap kan worden vrijgesteld van 
de afroming van rechten bij overdracht. Hij heeft zich welwillend getoond, maar geen harde 
toezegging gedaan. 
dag,  

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 8:44 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: paar vragen over fosfaatrechten 

  
Boeren / adviseurs komen met vragen over de fosfaatrechten, die ik soms met 
verwijzing naar de brief goed kan uitleggen. Maar vaak gaan de vragen zo ver 
dat er geen goed antwoord is te geven. Vandaar dat ik ze maar doorspeel naar 
jullie, om je gedachten erover te vormen. Al was het maar voor het AO (of 
daarna).  

 Boer zit binnenkort bij notaris voor bedrijfsoverdracht aan zijn zoon. 
Wordt mijn P-quotum bij die overdracht met 10% gekort, kan toch niet 
waar zijn? NAJK heeft zich daar volgens mij ook al over uitgelaten.  

 Een jongveeopfokbedrijf kan zelf eigenaar zijn van het jongvee (en 
toch een min of meer vaste relatie hebben met een melkveehouder die 
zijn eigen jongvee terugkoopt), maar kan ook slechts de houder zijn 
van het jongvee (en de melkveehouder is de eigenaar). Maakt dit uit 
voor de quotumtoekenning?  

 Kan zo'n jongveeopfokker die eigenaar is van dat jongvee aanspraak 
maken als recent gestart bedrijf die wil gaan melken?  

 Een bedrijf heeft alleen jongvee en veel land. Kan die opteren voor de 
regeling voor extensieve melkveebedrijven?  

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 
 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e  5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 
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 Stel dat iemand zijn in de afgelopen jaren zijn melkquotum heeft 
verkocht (dus een tijd geen melkvee heeft gehad) en nu weer is gaan 
melken, in aanmerking komen als recent gestart bedrijf?  

 
 
Groet,  

 
gsm 06  
 5.1 2e lid e 
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Stelsel van dierrechten irt fosfaatrechten, Varkensrechten ten behoeve van melkveehouderij?  
 

 
1. Het stelsel van dierrechten 
 
1.1 Geschiedenis 
Om de mestproductie en daarmee de milieubelasting niet verder te laten toenemen wordt het 
aantal dieren sinds 1984 begrensd door verschillende varianten van productierechten en sinds 15 
jaar door specifieke productierechten voor varkens en pluimvee (varkens- en pluimveerechten). 
Tot 1998 voorkwam de productiebegrenzing niet dat de varkens- en pluimveestapel groeide. Na 
1998 heeft het stelsel redelijk goed gewerkt. Echter, sinds 2004 is zowel de varkens- en 
pluimveestapel als de fosfaatproductie weer toegenomen, onder andere door het benutten van nog 
niet gebruikte rechten, de toename van de fosfaatproductie per dier en van de productiviteit van 
dieren. Samen met de groei van de melkveestapel leidt dit tot overschrijding van het met de 
Europese Commissie afgesproken productieplafond in het kader van de derogatie op de 
Nitraatrichtlijn.  
In de periode 1994-2002 werd bij elke overdracht van productierechten 25% van de rechten 
afgeroomd. In 1998 zijn in de nasleep van de varkenspest de generiek varkensrechten generiek 
met 10% gekort. In de periode 1998 – 2001 zijn voor een bedrag van ruim € 350 miljoen euro 
varkens- en pluimveerechten opgekocht. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal varkens in 
Nederland van ruim 14 miljoen naar ruim 12 miljoen. afgeroomd.  
 
1.2 Hoe werkt het stelsel van dierrechten? 
Om varkens en pluimvee bedrijfsmatig te kunnen houden heeft een veehouder dierrechten 
(varkens- en/of pluimveerechten) nodig voor het gemiddeld aantal dieren op zijn bedrijf.  
Om de concentratie van de intensieve veehouderij in oost en zuid Nederland niet verder te doen 
toenemen geldt een compartimentering. Nederland is verdeeld in drie compartimenten: 
concentratiegebied zuid, concentratiegebied oost en het compartiment ‘overig’. Uitwisseling van 
rechten tussen de compartimenten kan enkel vanuit de concentratiegebieden naar het gebied 
‘overig’. Het aantal rechten binnen de concentratiegebieden kan daardoor niet groeien. Dierrechten 
zijn verder vrij verhandelbaar, registratie van de rechten gebeurt door RVO. Pluimvee en 
varkensrechten zijn niet uitwisselbaar. In 2008 is de compartimentering op verzoek van de Kamer 
opgeheven, en in 2010, mede op verzoek van het IPO, weer hersteld.   
Er is een drietal keer een regeling opengesteld die veehouders een ontheffing geeft voor het 
houden van varkens en kippen zonder daarvoor rechten te hoeven bezitten, mits de mest van het 
hele bedrijf verwerkt wordt (POR regeling), om mestverwerking te stimuleren. De laatste 
openstelling was in 2014. 
Er zijn 8,8 miljoen varkensrechten en 67 miljoen pluimveerechten. De benutting daarvan is 95,7 
respectievelijk 105x, resp x %. Een varkensrecht kost op dit moment ca. € 60 euro.  
 

2. Aanleiding discussie  tijdelijke mogelijkheid tot omzetten van varkensrechten 

De slechte economische situatie in de varkenshouderij is voor een aantal partijen in de Tweede 
Kamer (SP, CU, SGP) en een aantal vooraanstaande varkenshouders reden geweest om te pleiten 
voor een tijdelijke mogelijkheid tot het omzetten van varkensrechten naar fosfaatrechten melkvee. 
Het achterliggende idee is dat melkveehouders een deel van de varkensrechten kunnen kopen en 
omzetten naar fosfaatrechten waarmee zij hun nieuwe grotere stallen vol kunnen zetten en 
investeringen tot waarde kunnen brengen. De verwachting is dat varkenshouders die hun productie 
geheel of gedeeltelijk willen stoppen bij overdracht van varkensrechten aan melkveehouders een 
hogere prijs voor hun varkensrechten kunnen krijgen dan bij de huidige mogelijkheid tot 
overdracht aan alleen varkenshouders (zie bijlage voor een eerste inschatting). Op deze wijze 
wordt een deel van de varkenshouderij warm/lauw gesaneerd door de melkveehouderij.  

Een andere aanleiding is de motie Van Dekken die de Tweede Kamer heeft aangenomen bij de 
behandeling van de SP Initiatiefnota Gezonde Veehouderij in september 2014. Hierin wordt het 
kabinet verzocht in overleg te treden met het bedrijfsleven en de provincies om de productie in 
verouderde stallen versneld te laten stoppen. Een tijdelijke mogelijkheid tot omzetting van 
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varkensrechten naar fosfaatrechten melkvee kan mede worden benut om deze ontwikkeling te 
stimuleren. 

 

4.Nadere verkenning 

De effecten voor varkensbedrijven bij voor een tijdelijke mogelijkheid tot omzetting van 
varkensrechten naar fosfaatrechten zouden zijn: 

• Een warme/lauwe sanering voor varkensbedrijven die moeten of willen stoppen. Voor deze 
categorie bedrijven is het een sociale maatregel, die bedrijfsbeëindiging versnelt en eventuele 
restschulden vermindert. Vooral de banken hebben hier profijt van want ze kunnen volstaan 
met een kleinere stroppenpot; 

• Vermindering van de milieu-emissies door de varkenshouderij, vooral wanneer de productie in 
oude stallen wordt beëindigd; 

• Voor de blijvers kan versnelde bedrijfsbeëindiging een bijdrage leveren aan het verbeteren van 
de diergezondheid (verdunnen van varkens in concentratiegebieden), vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak en van de ruimte voor duurzame bedrijfsontwikkeling en  
vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties; 

• Nadelen voor de blijvers zijn: 
• het schaarser en duurder worden van varkensrechten; 
• in tegenstelling tot wat varkenshouders denken is de verwachting niet dat de 

mestafzetkosten lager zullen worden. Akkerbouwers zullen meer rundveemest 
gebruiken. De AMvB verantwoorde groei kan een positief effect hebben, doordat 
mestveehouders een deel van de mest moeten verwerken. Daarnaast is een mogelijk 
positief effect op de mestafzetkosten te verkrijgen wanneer de varkensrechten alleen 
kunnen worden omgezet naar fosfaatrechten door melkveebedrijven die geen 
fosfaatoverschot hebben en grondgebonden zijn; (NB, dit geldt alleen asla deze 
bedrijven nu onderbemesten, is dat zo? 

• levert geen bijdrage aan het realiseren van marktevenwicht omdat vrijkomende 
productieruimte wordt opgevuld door andere lidstaten; 

• krimp/consolidatie van toeleverende agribusiness, slachterijen, vleesverwerkende 
industrie, transport en adviesdiensten (krimp werkgelegenheid en productiewaarde).  

 

De effecten voor melkveevarkensbedrijven bij voor een tijdelijke mogelijkheid tot omzetting van 
varkensrechten naar fosfaatrechten zouden zijn: 

• Kans op intensivering van de melkveehouderij. Het aantal stuks melkvee zal groeien, terwijl de 
oppervlakte landbouwgrond  niet zal toenemen. Een overweging zou kunnen zijn om nadere 
voorwaarden te stellen aan melkveebedrijven die voor aankoop en omzettin van  
varkensrechten in aanmerking komen (bijv alleen voor extensieve melkveebedrijven zonder 
een fosfaatoverschotgrondgebonden bedrijven). Daarnaast zorgt de AMvB verantwoorde groei 
zorgt voor gedeeltelijk grondgebonden groei, waardoor extensieve melkveebedrijven 
goedkoper kunnen groeien.  

• Bedrijven met latente stalruimte hebben meer mogelijkheden om de beoogde groei, waarvoor 
investeringen zijn verricht,  te realiseren; 

• Nadeel van het omzetten van varkensrechten naar fosfaatrechten melkvee is een toename van 
de ammoniak- en broeikasgasemissies.  

o Door het open karakter van de melkveehouderij (open stallen, weidegang) heeft deze 
minder mogelijkheden om de ammoniakuitstoot uit stallen terug te dringen. Weidegang 
is ammoniakreducerend. Rundveemest heeft een hogere ammoniak emissie uit mest 
per kg fosfaat.  

o Een grotere melkveestapel leidt tot meer emissie van broeikasgassen. Herkauwers 
zoals melkvee emitteren methaan, een zeer sterk broeikasgas (…. X sterk als CO2).  
Nederland heeft nog een forse opgave om de broeikasgassen te reduceren tot 2030. 
Ca. 80% van de  broeikasgassen verlaat het dier via de bek. Het overige deel via de 
mest. Met monomestvergisting kunnen broeikasgassen uit de mest gereduceerd 



worden. Indien de melkveestapel met 10% zou groeien t.o.v. welke peildatum, zou de 
mest van de hele melkveestapel vergist moeten worden om de broeikasgasemissie niet 
te laten groeien. 

 
Precedentwerking naar andere sectoren 
Indien u zou besluiten tot een omzetting zal ook de pluimveehouderij u vragen hiervan gebruikt te 
mogen maken. Deze sector zit tegen haar fosfaatplafond aan en heeft groeipotenties in de markt 
(vooral de vleeskuikenhouderij). In vergelijking met de melkveesector heeft de pluimveesector 
haar mineralen- en ammoniakprobleem opgelost (meer dan 80% van de mest wordt verwerkt en 
buiten de Nederlandse landbouw afgezet, de ammoniakemissie is vergaand teruggedrongen door 
technische maatregelen (snelle mestdroging, warmtewisselaars).  
 
5.Mogelijke opties invulling tijdelijke omzettingsmogelijkheid varkensrechten 

Indien u besluit tot het eenmalig omzetten van varkensrechten naar pluimveerechten zijn er 
verschillende scenario’s denkbaar.  

Optie 1: elke varkenshouder kan eenmalig maximaal 10% van zijn varkensrechten omzetten in en 
verkopen als fosfaatrechten 

Voor elke varkenshouder wordt tot maximaal 10% van zijn varkensrechten het schot tussen 
varkensrechten en fosfaatrechten opgeheven. Elke ondernemer kan marktgericht maximaal 10% 
van zijn varkensrechten in een bepaalde periode aan andere sectoren verkopen; 

Van elke transactie zou een deel van de financiële middelen door de varkenshouders in een privaat 
fonds gestopt kunnen worden waarmee investeringen in mestverwerking worden ondersteund. 

Doelstelling is versterking van de sector door een kapitaalinjectie van bedrijven waarmee zij hun 
eigen vermogen kunnen opkrikken. Doelstelling is en niet herstructurering en sanering (en banken 
‘spekken’); 

Weging: 

- Levert een bijdrage aan versterking en vitalisering van de sector; 
- Geen gerichte sturing op productiebeëindiging in oude stallen (motie van Dekken); 

 

Optie 2:  Eenmalige tender/veiling van varkensrechten 

Een eenmalige veiling/tender waar bijvoorbeeld 10 of 20% van de totale varkensrechten 
varkensrechten  (8.8 miljoen eenheden) kunnen worden ingeschreven en aangeboden door 
varkenshouders die de productie beëindigen; 

De tender/veiling wordt het eerst opengesteld voor aanbieders die de productie in verouderde 
stallen (bijv. stallen die onder de Stoppersregeling ammoniak vallen) beëindigen (uitvoering motie 
Van Dekken);  

Aan diegene die het meest biedt, en aan eventuele aanvullende vereisten voldoet (geen 
fosfaatoverschot, toepassen van weidegang), worden de ‘varkensfosfaatrechten’ toegekend; de 
aanbieders krijgen de gemiddelde opbrengst per varkensrecht; 

Weging: 

- Levert geen of nauwelijks bijdrage aan versterking en vitalisering van de varkenssector, 
middelen vloeien vooral naar de banken; 

- Gerichte uitvoering van motie van Dekken mogelijk; 
 

 

Met opmaak: Onderstrepen



Optie 3:  Optie 1 of  2 maar ook openstellen voor pluimveebedrijven 

 

 

           

  



Bijlage  

Eerste globale inschatting potentiële prijzen voor fosfaatrechten varkens 

 

- Huidige prijs varkensrecht: € 60,= per varkenseenheid 
- 1 varkenseenheid komt overeen met 7.4 kg forfaitaire fosfaat. Aanpassing van de 

forfaitaire norm omdat de huidige fosfaatproductie ca. 5 kg is). Dit is 60/5 = € 12,= per kg 
forfaitair fosfaat. 

 

- Prijs melkquotum in hoogtijdagen was € 1.50,= per liter. Dit zal nu niet meer betaald 
worden omdat bij uitbreiding ook geïnvesteerd moet worden in grond en mestverwerking. 
Dit geldt niet/minder voor extensieve melkveebedrijven, die geen fosfaatoverschot hebben. 
 

- Bandbreedte: € 1,= en € 0.50 per liter ‘melkquotum’. Bij een prijs van melkquotum van € 
1,= per liter, 8000 liter per koe, per koe investering in melkquotum van € 8000,=. 
Uitgaande van een forfaitaire norm van 40 kg per melkkoe is dit € 200,= per kg forfaitair 
fosfaat.  
 

- Bij een prijs melkquotum van € 0.50 per liter is dit € 100,= per kg forfaitair fosfaat. 
 

Voorlopige conclusie: potentieel kan melkveehouder tot 10 keer zoveel betalen voor een kg 
forfaitair fosfaat dan een varkenshouder. NB: check nodig door WUR/LEI.  
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Van:
Verzonden: woensdag 6 juli 2011 10:41
Aan:  

 

Onderwerp: RE: nota overleg mest met Bleker op woensdag a.s.
Bijlagen: PDOC01-#218709-v1-overleg_mest_dierrechten.DOC

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

collega's,  
dit is het uiteindelijk geworden (wordt vanmiddag besproken met de Stas en DG Hoogeveen): zie 
bijlage. 
graag vertrouwelijk behandelen. 
groet, 

  
coördinator cluster Mest en Milieu,  
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
Directie Agroketens en Visserij (AKV),  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
tel. 070-3784451 / 06-18592267 (mobiel)  
fax. 070-3786158  
Email: @minlnv.nl @minlnv.nl>  

 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik 
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
Ondergetekende staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

 

  
 

Van:   
Verzonden: maandag 4 juli 2011 14:48 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: nota overleg mest met  op woensdag a.s. 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

 
  
Wat ik mis in de nota is de lijn die onze Stas zelf heeft uitgezet tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
compartimentering. Hij noemde daarbij drie onderdelen: 
= Voer; 
= Kunstmest; 
= Mestbe- en mestverwerking / afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
  
Volgens deze lijn hebben we DG Hoogeveen ook geïnformeerd, eerst met een (te) uitgebreide notitie, later met een 
kortere variant. Waarom niet die notitie als basis? Nu wordt in de nota als uitgangspunt het standpunt van CDA, VVD 
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en PVV genomen (zoals ingenomen in het 10-puntenplan): grondgebondenheid en verplichting tot verwerking (deel) 
overschot. Ik zou het sterker vinden als we de notitie opbouwen volgends de lijn die Bleker heeft uitgezet. 
  
Wat ik ook mis is een schets van het grotere geheel. Welk probleem proberen we op te lossen. In eerdere nota's (die 
vaak niet gelezen zijn dus veronderstel weinig voorkennis) hebben we steeds geschetst wat er tot en na 2015 staat te 
gebeuren (mestoverschot groeit naar 60 mln kg fosfaat, melkproductie 20% omhoog, pluimveestapel groeit, 
varkensstapel onzeker maar niet uit te sluiten dat deze ook groeit). Daarnaast regeerakkoord waarin krimp van AL 
staat van 25%. Vanuit dit grotere geheel kan je ook beter duiden wat de maatregelen zoals genoemd moeten/gaan 
opleveren. Als ik namelijk de nota doorlees denk ik aan het einde: "dit gaat hem niet worden". Voer moet de Stas 
overlaten aan de sector. Daar moet je je niet aan willen branden. Kunstmest wordt niks. Europees niet te regelen, niet 
te handhaven (illegale import) en ook geheel tegen de wens van de sector. Mestbe- en mestverwerking + eventueel 
afzet buiten de Nederlandse landbouw is mogelijk, maar wel een smalle basis om een groei van de veestapel op te 
bouwen. 
  
Daarnaast groeiend maatschappelijk debat over de omvang van de veehouderij (en sinds kort ook weer over het 
mestoverschot. Het is lang geleden dat mest landelijk nieuws was. Die tijd lijkt terug!!)  
  
Verdere inhoudelijke punten in revisie in de conceptnota. 
  
Groet, 
  

 
  
  
 

Van:   
Verzonden: maandag 4 juli 2011 13:16 
Aan:  

 
Onderwerp: nota overleg mest met Bleker op woensdag a.s. 
Urgentie: Hoog 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

collega's,  
wat vinden we hiervan? 
graag vandaag reactie, liefst voor 15.30. 
gr. 
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Aan: 
Staatssecretaris Bleker 
  
  
 
Van: 
wnd. directeur Agroketens en Visserij, drs. H. Kool 
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0. Inleiding 
Op 6 juli 2011 is op uw verzoek van 14.30-15.30 uur een overleg gepland over 
mest/dierrechten. Bij dit overleg zullen aanwezig zijn: DG Hoogeveen,  

  
 
Ik stel voor dit overleg de volgende agenda voor: 
1. Stand van zaken en planning 
2. Doelen en randvoorwaarden alternatieven mestbeleid/dierrechten 
3. Stand van zaken uitwerking alternatieven mestbeleid  

a. (verplichte) verwerking overschotsmest 
b. voermaatregelen 
c. verminderen kunstmestgebruik 

Per agendapunt zal ik hieronder een korte toelichting geven.  
 
1. Stand van zaken en planning 
Het onderwerp toekomstig mestbeleid heeft een prominente plek op de agenda 
van de Tweede Kamer gekregen: 
- op 14 september is een AO mestbeleid gepland; 
- de Kamer wil vóór 1 september geïnformeerd worden over de door u 

aangekondigde visie op het mestbeleid en volumebeleid.  
Deze planning is fors krapper dan uw aankondiging in het wetgevingsdebat van 25 
mei dat u in september met uw visie zou komen. Publiceren in september zou 
meer gelegenheid geven voor overleg met belanghebbenden en betrokkenen. 
 
Op basis van de huidige planning van de Tweede Kamer zullen heel snel de 
volgende gevraagde documenten gereedgemaakt moeten worden:  
a) uw inzet voor het mestbeleid na 2015 voor wat betreft omvang van de 

veehouderij en uw visie op het lange termijn mestbeleid (zoals geschetst 
tijdens het debat over het wetsvoorstel herinvoering compartimentering); 

b) uw reactie op het 10-puntenplan van CDA/VVD/PVV.  
Gegeven met name de hoeveelheid werk die nog verzet moet worden voor punt a) 
is het zo goed als onmogelijk om dit klaar te hebben vóór uw vakantie half juli.  
 
Daarom is het advies om voor het einde van uw vakantie de gevraagde 
brieven in concept gereed te maken, zodat u deze in de eerste week van 
september kunt beoordelen en, indien akkoord, afdoen. Er wordt naar 
gestreefd om de reactie op a) en b) in één brief te geven.  
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2. Doelen en randvoorwaarden oplossing volumevraagstuk.  
De volgende doelen en randvoorwaarden zijn in elk geval van belang voor 
beoordeling van mogelijke invullingen voor het volumevraagstuk: 
- Voldoen aan Nitraatrichtlijn en voortbestaan derogatie: Volgens de  

Nitraatrichtlijn moeten lidstaten aanvullende maatregelen nemen om de 
waterkwaliteitsdoelen realiseren. Mestproductierechten zijn zo’n maatregel.  
De vraag is of de Europese Commissie (EC) een alternatief voor de 
mestproductierechten afdoende zal vinden om de druk op de mestmarkt 
voldoende onder controle te houden. Die beoordeling kan gevolgen hebben 
voor een toekomstige derogatie van de Nitraatrichtlijn. Geen of een kleinere 
derogatie heeft (fors) negatieve effecten voor de veehouderij.   

- Onderbouwing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000: Vanuit 
de PAS is er behoefte aan een bovengrens aan het aantal dieren en de 
ammoniakemissie. Zonder die bovengrens is ontwikkelingsruimte in de PAS 
voor uitbreidingen in de veehouderij heel moeilijk te onderbouwen.  

- Speelruimte voor het bedrijfsleven: vanuit m.n. de primaire landbouw wordt 
meer ontwikkelruimte en handelingsvrijheid voor individuele boeren gevraagd.  

- Administratieve lasten (AL): De regering wil de AL voor bedrijven met een 
kwart krimpen. Voor mestbeleid zou die krimp groter moeten zijn.  

- Uitvoerings-, controle- en handhavingslasten overheid: de regering streeft 
naar een kleinere overheid. Maatregelen die een grote bestuurslast voor de 
overheid opleveren verdragen zich daar slecht mee. 

 
3. Kanttekeningen bij uitwerking alternatieven mestbeleid/dierrechten  
In bijlage 1 treft u een uitwerking aan van de juridische mogelijkheden om 
verplichte verwerking van overschotsmest, voermaatregelen en verminderen 
kunstmestgebruik te bewerkstelligen. Conclusie is dat met name dwingende 
maatregelen op het gebied van voer en kunstmest een zeer goede onderbouwing 
vereisen vanuit EU-regels. Dan nog zijn bepaalde maatregelen juridische moeilijk  
te onderbouwen. 
 
Ten algemene vallen er naast deze juridische beoordeling per terrein nog enkele 
opmerkingen te maken:  
  
a. Verplichte mestverwerking overschotsmest 
U heeft in de Tweede Kamer aangegeven mestproductierechten als paardenmiddel 
te zien en deze alleen voort te willen zetten als er geen beter alternatief 
voorhanden zou blijken te zijn. Meest gewenst alternatief volgens CDA/VVD/PVV 
en LTO/NVV is een combinatie van koppeling van dieren aan grond en 
mestverwerking van overschotsmest met afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
In dat kader heeft u met LTO afgesproken te bezien of en hoe een verplichting tot 
verwerking van (een deel van) de overschotmest gerealiseerd kan worden.  
Een dergelijke aanpak, gebaseerd op grondgebondenheid in combinatie met 
verplichte mestverwerking van (een deel van het) overschot, is realiseerbaar.  
 
Er kleven wel belangrijke risico’s aan, waaronder:  
- Kans op sturende werking van een dergelijk alternatief is groter naarmate de 

invulling van de definitie van grondgebondenheid én van mestverwerking met 
verantwoording vooraf door de veehouder, strenger is.  

- Een soepele invulling maakt het risico groot dat de veestapel groeit en er mest 
geproduceerd gaat worden die niet netjes afgezet kan worden, met 



 

 
 

  Pagina 3 van 3 
 

Agroketens en Visserij 
Mest en Milieu 

 
Datum 
5 juli 2011 

Onze referentie 
218709 

 
 
 

milieurisico’s als gevolg. Dat kan gevolgen hebben voor de bereidheid van de 
EC om mee te werken aan een nieuwe derogatie.  

- Dit alternatief zet geen absoluut plafond op het aantal dieren en de daarmee 
gepaard gaande ammoniakemissie. Dat wringt met de PAS. 

- Grote kans op stijgen van AL en uitvoerings- en handhavingslasten overheid 
ten opzichte van de huidige situatie, aangezien er meer variabelen zijn die 
vastgelegd zouden moeten worden.  

Tot slot is van belang te realiseren dat al op de korte termijn de druk op de 
mestmarkt oploopt als gevolg van minder afzetruimte in Nederland. Dit wordt 
deels opgevangen door meer mest in opslag. Die mestvoorraad heeft als risico in 
zich dat in de nabije toekomst de mestafzetprijzen zeer hoog oplopen. 
 
b. Voermaatregelen 
U heeft met LTO afgesproken te bekijken hoe voermaatregelen voor de 
belangrijkste sectoren zouden kunnen worden afgedwongen. Politiek is er veel 
steun voor voermaatregelen, ook de EC is zeer geïnteresseerd in ervaringen die 
opgedaan worden. Met extra voermaatregelen kan zeker in de varkenshouderij 
veel resultaat worden bereikt. Er zijn ook mogelijkheden om voermaatregelen af 
te dwingen, waarbij het Rijk dat kan doen, maar ook het productschap.  
Uitwerking levert wel problemen op:  
- In de varkenshouderij bestaat weerstand tegen verplichte voermaatregelen 

vanwege vrees voor extra kosten, gezondheidsproblemen of slechte inpassing 
in de individuele bedrijfsstrategie. Om die reden komt een productschaps-
verordening maar moeilijk van de grond.  

- Vanuit AL en uitvoeringslasten heeft een productschapsverordening de 
voorkeur boven een wettelijke regeling van het Rijk, aangezien de regelgeving 
het nodige vraagt op het terrein van verantwoording en sanctionering. 

 
c. Verminderen kunstmestgebruik 
Verminderen kunstmestgebruik en vervangen van kunstmest door producten uit 
dierlijke mest is een belangrijk element in het 10-puntenplan van CDA/VVD/PVV 
en in de voorstellen van LTO/NVV. U heeft met LTO afgesproken maatregelen te 
onderzoeken om kunstmestgebruik te verminderen. Uitwerking daarvan stuit op 
juridische problemen. Aanvullende opmerkingen zijn verder:  
- Er voor zorgen dat producten uit dierlijke mest kunstmest gaan vervangen, 

stuit op problemen dat deze kunstmestvervangers in de praktijk en 
Europeesrechtelijk gezien niet dezelfde status hebben. De pilots kunstmest-
vervanger helpen het debat in de EU hierover aan te gaan, maar dat debat is 
zeker nog niet beslist.  

- Aan verwerking van dierlijke mest zijn kosten en risico’s verbonden, waardoor 
initiatiefnemers langjarige financiële risico’s lopen. Dat doet de animo voor 
mestverwerking flink doet afnemen. Een mestverwerkingsverplichting kan de 
beslissende zet leveren, maar de precieze invulling is van groot belang voor 
het bereiken van het beoogde effect. 

- In de onderhandelingen over een nieuwe derogatie (2014-2017) zou bekeken 
kunnen worden of en hoe be- en verwerkte mestsoorten een plaats daarin 
kunnen krijgen, zodat zo de positie van producten uit dierlijke mest ten 
opzichte van kunstmest verbeterd kan worden. Dit vereist de medewerking 
van de EC en een gekwalificeerde meerderheid van de andere lidstaten.  



Onderbouwing percentage mestverwerkingsverplichting 
Gebaseerd op CBS- en DR-gegevens over 2009 en voor zover beschikbaar 2010  
Discussiestuk; Werk in uitvoering, versie 07102011_EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlopige hoofdconclusies op basis van de cijfers over 2009: 
• In 2009 was in Nederland de feitelijke fosfaatproductie bijna gelijk aan de maximale plaatsingsruimte. De maximale plaatsingsruimte daalt 

echter met ongeveer 12 % tussen 2009 en 2013. 
• De feitelijke plaatsing van dierlijke mest was in 2009 aanzienlijk lager dan de theoretisch maximaal beschikbare plaatsingsruimte. Het 

mestoverschot kan kleiner zijn naarmate de veehouderijsectoren er in slagen om meer dierlijke mest af te zetten op landbouwgrond waar nu 
nog plaatsingsruimte is en er in plaats van fosfaat uit dierlijke mest fosfaatkunstmest gebruikt wordt. Gelet op het fosfaatkunstmestgebruik in 
de landbouw in Nederland (2009 en 2010: ruim 9 mln kg) is die ruimte echter beperkt aangezien er in de praktijk kennelijk geen behoefte is om 
de beschikbare fosfaatruimte geheel op te vullen. 
 

• Een verplichting tot verwerking en afzet buiten de Nederlandse landbouw is goed te onderbouwen voor de beide concentratiegebieden. Buiten 
de concentratiegebieden is dat niet het geval. 

• De noodzak is veruit het grootst is in concentratiegebied zuid. Onderscheid in hoogte van de mestverwerkingsverplichting tussen de 
concentratiegebieden is ook prima te baseren op verschil in overdruk op de mestmarkt in de betreffende concentratiegebieden.  
 

• Voor hokdierbedrijven geldt voor alle provincies dat zij meer fosfaat produceren dan zij op eigen grond kwijt kunnen. 
• (sterk gespec.) melkveebedrijven produceren in alle provincies behalve Drenthe, Gelderland en Noord-Holland meer fosfaat dan zij 

plaatsingsruimte hebben. Het grootste overschot op sectorniveau is te vinden in Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. In beide 
concentratiegebieden heeft deze sector een overschot; ook in het concentratiegebied Oost, ondanks het (zeer kleine) tekort in Gelderland. In de 
niet-concentratiegebieden hadden de bedrijven in deze sector gezamenlijk in 2009 geen overschot. Bij dalende fosfaatgebruiksnormen zal ook 
daar mogelijk een overschot ontstaan. Op grond hiervan is ook voor bedrijven in deze sector in de concentratiegebieden een 
verwerkingsverplichting te rechtvaardigen.  
 

• De vraag wat een verdedigbare hoogte van een mestverwerkingsverplichting incl. afzet buiten de NL landbouw is, is moeilijker te beantwoorden 
aangezien rechtvaardiging gebaseerd moet zijn op verwachtingen over de hoogte van het overschot (naar geografische eenheid). De hoogte van 
het overschot wordt enerzijds bepaald door de productie van mest (het aantal dieren maal de excretie per dier (te beïnvloeden door 
voermaatregelen)) en anderzijds de acceptatie van dierlijke mest (bepaald door areaal landbouwgrond maal de afzet per hectare).  
Eventuele verschillen in percentages tussen sectoren moeten te rechtvaardigen zijn op basis van het verwachte overschot per sector.  
Een en ander bepalen voor de toekomst betekent dat er nogal wat (aanvechtbare aannames moeten worden gedaan: ontwikkelingen sectoren, 
succes voerspoor, areaal landbouwgrond, acceptatiegraad dierlijke mest.   

 
• Feitelijk gerealiseerde mestverwerking incl. export in 2009:  

o Voor (vaste) pluimveemest is op basis van de feitelijke cijfers in 2009 een hoogte van 95% verdedigbaar 
o Voor (dunne) varkensmest is in 2009 feitelijk 12% gerealiseerd (vooral door export!) 
o Voor rundveemest is feitelijk 1 % gerealiseerd  
o Voor kalvermest is dit 20%  

 



• Van de totale hoeveelheid geproduceerde fosfaat in dierlijke mest werd 36 kton niet op Nederlandse landbouwgrond afgezet. Als de situatie in 2009 
leidend zou zijn voor de toekomst, dan zou dus 21% van de totale fosfaatproductie (verplicht) buiten de Nederlandse mestmarkt afgezet moeten 
worden om geen overschot op de nationale mestmarkt te hebben. 

 
2. Gevolgen lager wordende fosfaatgebruiksnormen 
Tabel 2: gebruiksnormen fosfaat 2009-2015 

Derde AP  Vierde AP    Vijfde AP 
2009   2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Grasland 
grond met hoge fosfaattoestand  100  90 90 85  85  85  80 
Fosfaatneutrale grond   100   95  95  95  95  95  90 
grond met lage fosfaattoestand  100   100  100  100  100  100  100 
Bouwland 
grond met hoge fosfaattoestand   85   75  70  65  55  55  50 
Fosfaatneutrale grond    85   80  75  70  65  65  60 
grond met lage fosfaattoestand   85   85  85  85  85  80  75 
 
Conclusies uit deze tabel 
• Ten opzichte van de situatie in 2009 moet in elk geval rekening worden gehouden met dalende fosfaatgebruiksnormen vanaf 2010. Dit heeft grote 

invloed op de plaatsingsruimte in Nederland: deze neemt hierdoor fors af. Dit doet zich het sterkst voor op bouwland vanwege de sterker dalende 
gebruiksnormen.  

• Uitgaande van de inschatting van de fosfaattoestand van landbouwgronden, een areaal grasland onder derogatie van 855.000 ha, en uitgaande van 
100% acceptatie zou dit voor Nederland betekenen dat de theoretisch maximale plaatsingsruimte voor dierlijke mest krimpt van 169 mln kg fosfaat 
in 2009 naar 148 mln kg fosfaat in 2013 en 138 mln kg fosfaat in 2015. 

• De gevolgen hiervan voor de veehouderijsector zullen afhankelijk van 
 de mate waarin akkerbouwers dierlijke mest zullen gebruiken voor de fosfaatbehoefte (hangt ook samen met de behoefte aan organische 

stof); dit hangt ook samen met  
 de mate waarin de veehouderij er in slaagt om mestproducten aan te bieden die aftrek vinden in de AT;   
 de mate waarin de veehouderij er in slaagt om de fosfaatuitscheiding te verlagen. 

• Indien geen van deze variabelen wijzigt (ongewijzigde acceptatiegraad (81%), ongewijzigde mestproductie) dan zou in 2013: om en nabij 31% van 
de totale mestproductie2 afgevoerd moeten worden.  

                                           
2 (175-(81%*148))/175 



B. Naar provincie en concentratiegebied, cijfers 2009 
Tabel 3 

Onderwerpen Regio's Neder-
land 

Groningen 
(PV) 

Friesland 
(PV) 

Drenthe 
(PV) 

Overijssel 
(PV) 

Flevo-
land 
(PV) 

Gelder-
land 
(PV) 

Utrecht 
(PV) 

Noord-
Holland 
(PV) 

Zuid-
Holland 
(PV) 

Zeeland 
(PV) 

Noord-
Brabant 
(PV) 

Limburg 
(PV) 

Concen-
tratie-
gebied 
Oost 

Concen-
tratie-
gebied 
Zuid 

Niet-
concen-
tratie-
gebied 

Cultuurgrond Totaal bemestbare 
cultuurgrond 

ha 1.857.310 159.713 229.331 148.024 204.333 88.601 238.150 68.488 130.345 130.828 116.296 246.152 97.049 311.655 244.004 1.301.651 

Grasland 974.695 63.333 183.563 63.853 141.593 12.514 158.077 57.415 70.710 76.488 15.443 99.603 32.105 214.244 98.580 661.871 

Snijmaïs 240.220 9.775 21.514 20.478 43.845 3.485 45.125 7.459 5.688 5.593 4.700 57.848 14.711 69.447 60.960 109.814 

Overig bouwland 642.394 86.605 24.254 63.693 18.895 72.602 34.948 3.615 53.946 48.747 96.154 88.702 50.233 27.965 84.464 529.966 

totaal bouwland 882.614 96.380 45.768 84.171 62.740 76.087 80.073 11.074 59.634 54.340 100.854 146.550 64.944 97.412 145.424 639.780 

% grasl./totaal % 52% 40% 80% 43% 69% 14% 66% 84% 54% 58% 13% 40% 33% 69% 40% 51% 

% bouwl/totaal 48% 60% 20% 57% 31% 86% 34% 16% 46% 42% 87% 60% 67% 31% 60% 49% 

Mest- en 
mineralen-
productie 

Geproduceerde 
mestsoorten 

Dunne mest rundvee mln kg 52.167 3.086 8.968 3.274 8.462 939 8.294 2.838 2.687 3.284 706 7.737 1.892 12.551 7.783 31.833 

Vaste mest vleesrundvee 863 33 63 51 128 4 189 46 50 61 34 135 70 234 145 484 

Dunne mest vleeskalveren 2.962 61 126 105 491 35 1.252 128 9 20 11 646 79 1.520 700 742 

Vaste pluimveemest 1.443 70 105 86 140 45 311 33 13 9 21 355 256 364 577 502 

Dunne pluimveemest 58 1 2 2 4 2 16 2 0 0 1 12 16 16 27 15 

Dunne mest varkens totaal 12.425 171 103 294 1.679 69 2.226 310 24 148 71 5.524 1.805 3.386 7.010 2.029 

Dunne mest vleesvarkens 7.047 114 54 160 957 42 1.314 189 10 92 53 3.117 945 1.997 3.870 1.180 

Dunne mest fokvarkens 
(inclusief biggen) 

5.378 57 49 134 722 27 912 121 14 56 18 2.407 860 1.389 3.140 849 

Mest van overige diersoorten 2.785 155 373 145 247 32 431 140 307 255 84 444 171 457 497 1.831 

Mineralen-
uitscheiding 

Fosfaatuitscheiding 1000 
kg  

174.800 7.850 19.130 8.380 24.100 2.610 31.030 7.440 5.780 7.180 2.130 43.180 16.020 43.910 53.920 76.990 

Mesttransport 
van/naar 
landbouw-
bedrijven 

Mestaanvoer 
op landbouw-
bedrijven 

Mineralen in 
aangevoerde 
mest 

Fosfaat in 
aangevoerde 
mest 

49.600 5.210 3.040 5.570 2.600 3.170 5.430 760 2.750 2.820 4.370 8.350 5.500 4.410 10.150 35.000 

Mestafvoer 
van landbouw-
bedrijven 

Mineralen in 
afgevoerde 
mest 

Fosfaat in 
afgevoerde 
mest 

85.300 2.470 3.080 3.080 9.630 1.610 17.220 2.210 1.170 1.220 1.030 29.000 13.600 22.250 40.360 22.680 

Transport-
saldo’s mest 
en mineralen 

Transportsaldo 
mineralen 

Transportsaldo 
fosfaat 

-35.700 2.750 -40 2.490 -7.030 1.570 -11.790 -1.450 1.580 1.610 3.330 -20.650 -8.100 -17.850 -30.210 12.320 

Gebruik van 
mest en 
mineralen 

Gebruik 
mineralen 

Fosfaatgebruik op 
landbouwbedrijven 

139.100 10.600 19.090 10.870 17.080 4.170 19.240 5.990 7.360 8.790 5.460 22.530 7.930 26.070 23.720 89.310 

Gebruiksnormen 
dierlijke mest 

Plaatsingsruimte fosfaat 172.500 14.530 22.250 13.540 19.490 7.720 22.610 6.680 12.140 12.270 10.120 22.420 8.730 29.700 22.220 120.570 

  Resterende plaatsingsruimte fosfaat 33.400 3.930 3.160 2.670 2.410 3.550 3.370 700 4.780 3.480 4.660 -120 800 3.640 -1.500 31.250 

  Benuttingsgraad fosfaat % 81 73 86 80 88 54 85 90 61 72 54 101 91 88 107 74 

  Fosfaatuitscheiding/plaatsingsruimte 101% 54% 86% 62% 124% 34% 137% 111% 48% 59% 21% 193% 184% 148% 243% 64% 

  Fosfaatuitscheiding/fosfaatgebruik   126% 74% 100% 77% 141% 63% 161% 124% 79% 82% 39% 192% 202% 168% 227% 86% 
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• Belangrijkste gevolg van de lager wordende fosfaatgebruiksnormen is dat de mestplaatsingsruimte daalt. Dit doet zich het sterkste voor op 
bouwland, waardoor de daling relatief sterker zal zijn in provincies met een groot areaal bouwland (Zeeland, Flevoland, Limburg, Groningen 
en Noord-Brabant).  

• Door de daling van de plaatsingsruimte zou, zonder maatregelen van veehouders en telers, ook in provincies waar nu in theorie nog 
voldoende plaatsingsruimte is (alle concentratieprovincies plus Friesland) deze in het geheel kunnen verdwijnen, waardoor nog meer mest 
dan nu al het geval is afgevoerd moet worden om te voldoen aan de gebruiksnormen. 

Conclusie hieruit is dat de noodzaak van vinden van meer mestafzet binnen en vooral buiten het gebied zeer groot is in beide 
concentratiegebieden en ook in de provincie Friesland, vanwege m.n. de grote melkveehouderijsector aldaar. 
 
 
C. Naar mestsoort en bedrijfstype 
 
Tabel 4. Verdeling productie fosfaat in 2009:  
Sector % fosfaatproductie in 2009 
(Sterk gespec.) melkveebedrijven 42 
Varkensbedrijven 21 
Pluimveebedrijven 13 
overige graasdierbedrijven 10 
Overige hokdierbedrijven 5 
overige melkveebedrijven 2 
overige landbouwbedrijven incl. bedrijven met veeteelt 6 
Totaal 100 
Bron: CBS Statline, tabel 
 



1. Fosfaatoverschot op sectorniveau:  
 
Tabel 5. Overzicht overschotten fosfaat op sectorniveau in 2009 
Diersoort  Overschot fosfaat 

nationaal (in kton) 
Provincies met 
overschot fosfaat 

Top 3 provincies 
fosfaatoverschot 

Laagste 3 provincies 
fosfaatoverschot/ grootste 
tekort 

   abs per ha Abs Per ha 
Varkensbedrijven 33.600 Alle NB, Ge, Li Ze, Fl, NH NH, Fl, Zl Ge, Fr, Ov 
Pluimveebedrijven 22.100 Alle NB, Li, Ge ZH, Li, NH ZH, NH, Ze Ze, Fl, Dr 
Overige hokdierbedrijven 6.900 Alle Ge, NB, Ov Li, NB, Fl NH, Ze, Fl NH, ZH, Gr 
Sterk gespecialiseerde) 
melkveebedrijven 

3.100 Alle, behalve Dr, Ge, 
NH 

NB, Ut, Li NB, Fl, Li Grootste tekort: 
Dr, Ge, NH 

Grootste tekort: 
Dr, NH, Ge 

Overige melkveebedrijven 300 Ov, Ge, Ut, NB, li NB, Ge, Ov NB, Ov, Ut Grootste tekort: 
Dr, Fr, NH 

Grootste tekort: 
DR, NH, Gr 

Overige bedrijven -55.000 - -  - Grootste tekort: 
Ze, Gr, Fl 

Grootste tekort: 
NH, Ze, ZH 

Landbouwbedrijven totaal 11.100 Ov, Ge, Ut, NB, li NB, Ge, Li Nb,Li, Ge Grootste tekort: 
Ze, Gr, NH 

Grootste tekort: 
Ze, NH, Gr 

Bron: CBS statline, tabel mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype in 2009 
 
Conclusies uit tabel 5 
• Hokdierbedrijven (alle soorten) produceren in alle provincies aanzienlijk meer fosfaat dan zij op eigen grond kwijt kunnen. Het overschot op 

sectorniveau is veruit het grootst in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Echter, de varkensbedrijven in Zeeland, Flevoland en Noord-
Holland, zijn per ha het meest intensief, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat zij in provincies liggen met een groot tekort 
aan fosfaat. 

• (sterk gespec.) melkveebedrijven produceren in alle provincies behalve Drenthe, Gelderland en Noord-Holland meer fosfaat dan zij 
plaatsingsruimte hebben. Het grootste overschot op sectorniveau is te vinden in Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. In beide 
concentratiegebieden heeft deze sector een overschot; ook in het concentratiegebied Oost, ondanks het (zeer kleine) tekort in Gelderland. 
In de niet-concentratiegebieden hadden de bedrijven in deze sector gezamenlijk in 2009 geen overschot. Bij dalende fosfaatgebruiksnormen 
zal ook daar mogelijk een overschot ontstaan. 

• Fosfaatplaatsingsruimte: is vooral te vinden in de AT-sectoren, maar ook bij overige graasdierbedrijven en bij 
akkerbouw/veeteeltcombinaties in alle provincies. 



2. Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming in 2009 
 
Tabel 6.  
Hoeveelheid mest en mineralen in 
de mest 

Fosfaat in getransporteerde mest 
  

Perioden 2009 
  

Onderwerpen Getransporteerde mestafzet 
  
Totaal getransporteerde mestafzet Mestaanvoer door 

landbouwbedrijven 
Mestaanvoer door 
mestverwerkers 

Mestafvoer naar het 
buitenland 

Mestsoorten in kton in kton als % van totaal  in kton als % van 
totaal  

in kton als % van 
totaal 

Totaal dierlijke mest 94,9 49,6 52% 16,6 17% 28,7 30% 
Dunne mest rundvee 9,1 8,5 93% 0,3 3% 0,4 4% 
Dunne mest vleeskalveren 2,7 1,7 63% 1,0 37% 0,0 0% 
Bewerkte dunne kalvermest 0,3 0,3 100% - 0% - 0% 
Vaste pluimveemest 29,8 2,8 9% 12,9 43% 14,1 47% 
Pluimveemestkorrels 3,9 - 0% - 0% 3,9 100% 
Dunne pluimveemest 0,0 0,0 0% - 0% 0,0 0% 
Dunne mest varkens totaal 36,0 30,5 85% 0,4 1% 5,1 14% 
Dunne mest vleesvarkens 27,2 23,5 86% - 0% 3,7 14% 
Dunne met fokvarkens (inclusief 
biggen) 

8,4 7,0 83% - 0% 1,4 17% 

Vaste mest van overige 
diersoorten 

5,1 2,1 41% 2,1 41% 1,0 20% 

Gemengde mest - - 0% - 0% - 0% 
Substraat voor de 
champignonteelt 

3,0 3,0 100% - 0% - 0% 

Champost en overige compost 4,3 0,6 14% - 0% 3,7 86% 

Overige producten van 
mestverwerking 

0,5 - 0% - 0% 0,5 100% 
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Conclusies uit tabel 6: 



2. in 2009 werd van de totaal van bedrijven afgevoerde fosfaat in mest, een groot deel geëxporteerd of verwerkt (47%) 
3. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan afgevoerde (vaste) pluimveemest:  

• van de hoeveelheid fosfaat uit mest die verwerkt werd (16,6 kton) was 12,9 kton ofwel 77% vaste pluimveemest;  
• van de geëxporteerde mest was 49% (vaste) pluimveemest. 

4. Ook afgevoerde vaste mest van overige diersoorten wordt voor een belangrijk deel verwerkt dan wel geëxporteerd 
5. Afgevoerde pluimveemestkorrels en overige producten uit mestverwerking worden totaal geëxporteerd. 
6. Afgevoerde dunne varkensmest en afgevoerde dunne rundveemest werd voor het overgrote deel in de Nederlandse landbouw afgezet. 

 
 
3. Mestverwerking/export in relatie tot mestproductie  
Om een beeld te krijgen van welke percentages van de totale mestproductie per mestsoort verwerkt/geëxporteerd worden, zijn hieronder de 
verwerkte/geëxporteerde hoeveelheden fosfaat in mest van de belangrijkste mestsoorten afgezet tegen de mestproductie in 2009.    
 
Tabel 7. 
Periode  2009 
mestsoort Fosfaat-

uitscheiding 
(kton) 

Verwerkt 
(kton) 

Export 
(kton) 

Verwerking en 
export als % van 
fosfaatuitscheiding  

Totaal alle 
mestsoorten 

174,8 16,6 28,7 26% 

varkensmest  46,5 0,4 5,1 12% 
(vaste) 
pluimveemest 

28,3 12,9 14,1 95% 

rundveemest 
(niet-zijnde 
kalvermest) 

86,9 0,3 0,4 1% 

Kalvermest 5,1 1 0 20% 
Vaste mest 
overige 
diersoorten 

        

Bron: Bewerkte gegevens CBS 
 
Conclusies uit tabel 7:  
• van de totale mestproductie is in 2009 26% verwerkt/geëxporteerd. 
• De grootste bijdrage hieraan wordt geleverd door de pluimveehouderij, gevolg door kalvermest en varkensmest.  
• Van de rundveemest, niet-zijnde kalvermest, wordt slechts 1% verwerkt of geëxporteerd. 



• Taakstellende percentages voor verwerking zijn op sectorniveau hoger dan de in tabel 7 gepresenteerde percentages. 
  
Tabel 8. fosfaatproductie naar diersoort en regio 
Perioden 2009 
Regio's Concentratiegebied Oost Concentratiegebied Zuid Niet-concentratiegebied 
Onderwerpen Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Fosfaatproductie Gebruiksnormen dierlijke 

mest 
Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Totaal fosfaat-
productie 

Bedrijven 
met 
overproductie 
mineralen 

Saldo 
plaatsings-
ruimte 
fosfaat 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Aandeel 
bedrijven 
met 
overproductie 

Bedrijfstype 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg 
Landbouwbedrijven totaal 43.910 48 -16.020 53.920 48 -33.430 76.990 24 38.370 
Graasdierbedrijven totaal 23.920 45 -1.460 14.110 64 -4.190 57.610 37 8.030 
(Sterk gespec.) 
melkveebedrijven 

16.830 62 -920 9.930 87 -3.000 47.260 57 800 

Overige melkveebedrijven 1.090 73 -430 720 84 -280 1.670 34 440 
Overige graasdierbedrijven 6.000 32 -110 3.460 44 -920 8.670 19 6.780 
Hokdierbedrijven totaal 19.050 99 -16.850 35.900 99 -33.370 13.780 98 -12.480 
Varkensbedrijven 9.190 100 -8.270 21.940 100 -20.250 5.590 100 -5.130 
Pluimveebedrijven 5.330 100 -5.160 10.830 99 -10.650 6.550 99 -6.320 
Overige hokdierbedrijven 4.520 97 -3.420 3.120 97 -2.480 1.640 93 -1.030 
Overige landbouwbedrijven 
totaal 

940 7 2.280 3.910 10 4.130 5.600 3 42.830 

Akkerbouw/veeteeltcombinaties 200 2 610 430 11 550 1.260 5 2.330 

Overige landbouwbedrijven 740 9 1.670 3.490 10 3.580 4.340 3 40.500 
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Verslag bijeenkomst klankbordgroep d.d. 3 juni 2010 
 
Aanwezig:  

 
 

1. Opening 
 heet eenieder welkom.  zijn beide 

verhinderd.  
 
2. Mededelingen 

maakt melding van de discussie in het DBS waarin verzocht werd om de  
Actualisering toekomstvisie veehouderij te agenderen. Afgesproken wordt om in 
principe dit in september te agenderen, als er concrete opties zijn uitgewerkt.  
 

3. Projectopzet actualisering toekomstvisie veehouderij 
-  geeft aan dat het lastig is om een goede analyse te maken. Met name 
bij Vrom is krimpen van de veestapel een uitgangspunt. Daar is men ook niet zo 
gevoelig voor mogelijk anticiperend gedrag van ondernemers bij een open discussie 
hierover. Vrom wil ook in het kader van de PAS naar buiten met een krimp van de 
veestapel. 
-  heeft nog geen naam van een VWS medewerker 
-  vraagt of er nu ook al instrumenten worden uitgewerkt.  

 geeft aan dat dit nu nog niet aan de orde is. Nu nog een niveau hoger.  
- geeft n.a.v. een vraag van  aan dat hij er geen probleem 
mee heeft als wij mondeling aangeven dat we nadenken over een actualisering van de 
toekomstvisie veehouderij.  
- Wat betreft de voorgestelde opties wordt afgesproken dat het gewenst is dat de 
werkgroepen nu vrijuit denken en zich niet direct laten leiden door de economische 
(on)mogelijkheden. Wellicht in een latere fase economie expliciet mee nemen bij de 
uitwerking.  
- Naar aanleiding van de geschetste ambitie van het project wordt afgesproken dat hier 
een aanscherping van de tekst zal komen (inleiding projectplan). Uitgangspunt is de 
huidige nota Duurzame veehouderij. Deze vereist een actualisering op enkele thema’s. 
In kader van de license to produce zijn wellicht verdere stappen noodzakelijk. Het 
project heeft betrekking op de gehele veehouderij.  
 

4. Voorstellen voor aanpak per subproject 
*subproject schaalgrootte 
- afgesproken wordt om ook de spreiding van de veehouderij over het land mee nemen 
(compartimentering); concentratie of spreiding in relatie tot het probleem.  
Verder akkoord met opzet aanpak. 
 
*subproject omvang 
-  geeft aan dat het van belang is om de ondergrens van de 
milieugebruiksruimte aan te geven; wat is het startpunt op dit moment + evt. ook de 
reeds bekende beleidsopgaven. Hiermee wordt ingestemd. JZ wil hiervoor input 
leveren. 
-  stelt voor om groei en krimp te koppelen aan duurzaamheid: hoe duurzamer, 
hoe meer ruimte.  geeft aan dat het sowieso gewenst is om te overwegen 
ondernemers die duurzaam werken een andere ‘gehandeling’ te geven in de wet– en 
regelgeving. 
-  om in de analyse ook rekening te houden met de uitvoerbaarheid en 
de handhaafbaarheid.  
Verder akkoord met opzet. 
 
*subproject diergezondheid/ volksgezondheid 
- geconstateerd wordt dat daar waar ‘Arbo’  wordt genoemd er ook sprake is van een 
volksgezondheidaspect (Vb. MRSA).  
- Verder wordt afgesproken om bij de uitwerking nog niet direct door te schieten naar 
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het maatregel niveau. Het projectvoorstel zal daar op worden aangepast.  
 

5. Presentatie eindproduct en vervolgafspraken 
Door de klankbordgroep wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van presentatie 
van het eindproduct (ingevulde tabellen + uitgewerkte opties) eind juni. De 
Klankbordgroep zal in de 1e week van juli het syntheserapport bespreken.  
 

6. Rondvraag / sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  sluit de vergadering met de 
constatering dat hij energie heeft gekregen van de discussie.     

 5.1 2e lid e 
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Actualisering toekomstvisie veehouderij 
 

subproject 
 
 

= Schaalgrootte per bedrijfslocatie = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (DRZ) 
 (VDC, cluster Landbouwhuisdieren) 

 (AKV, cluster Dierenwelzijn) 
 (Vrom)  

 (Vrom)  
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Burgers maken zich zorgen over de teloorgang van de mondiale natuur en 
biodiversiteit elders door het kappen regenwouden voor veehouderij en 
veevoerproductie.  
 
De laatste jaren is het maatschappelijk bewustzijn over de relatie tussen 
veehouderij en klimaatverandering sterk toegenomen. In dat verband is er in de 
westerse landen een maatschappelijk debat gaande over de consumptie van 
dierlijke eiwitten. 
 
De zorg over het milieu op mondiaal niveau vindt ook haar weerslag op de 
houding ten opzichte van de veehouderij in de regio. 
 
Volksgezondheid. 
Er is grote onrust over het (vermeende) gevaar voor de volksgezondheid en de 
omvang van de bedrijven.  De vragen die hierbij spelen zijn:   
Worden risico’s op besmetting met dierziekten voor omwonenden/passanten van 
een veehouderij beïnvloed door bedrijfsomvang? 
 
Zijn er risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van het vrijkomen van fijnstof 
in de veeteelt van omwonenden/passanten. Zo ja, worden deze risico’s beïnvloed 
door bedrijfsomvang? 
 
Zijn er risico’s dat meer antibioticagebruik bij dieren de menselijke resistentie 
verminderd als gevolg transferroutes als via dierlijk voedsel of huid? Zo ja, wordt 
antibiotica beïnvloed door de bedrijfsomvang?  
 
 
Dierwelzijn. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt lijkt de zorg rond (met name de intensieve) 
veehouderij in relatie tot dierwelzijn en –gezondheid vooral gevoed te worden 
door de onderliggende vragen: 
- Massaliteit gaat ten koste van individualiteit waardoor spanning ontstaat met 
het respect voor de intrinsieke waarde van het  dier; 
- Bestaande borging van welzijn en gezondheid is al niet goed dus kan bij 
vergroting van de bedrijven zeker niet beter worden; 
- Bredere vraagstelling over bestaansrecht huidige veehouderij speelt mee in 
beleving wel/niet toestaan vergroting; 
- Verschil in inzicht verantwoordelijkheids- en rolverdeling (marktwerking versus 
wetgeving) 
- Gebrek aan transparantie, kennis en vertrouwen. 
 
RO 
De ruimtelijke aandachtspunten van dit moment zijn rond de uitbraak rond Q 
koorts weer nieuw leven ingeblazen. De omvang van bedrijven wordt veelal 
bepaald door de ruimtelijke mogelijkheden. 
-Goede ruimtelijke indeling en inpassing vragen om regionaal maatwerk.  
-Roep om meer centrale sturing voor bijvoorbeeld het oplossen of voorkomen van 
vraagstukken van ruimtelijke indeling of volksgezondheid.  
Megastallen als rode draad bij deze discussie leveren diverse topics op: 
• inpassing in LOGs vaak niet goed mogelijk. 
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• (te) grote druk op lokale infrastructuur.  
• externe factoren (woonkern, N-2000 gebied, technische maatregelen voor 
reductie hinder en emissies) bepalen bedrijfsgrootte cq groeimogelijkheid. 
• minder ruimte voor grondgebonden landbouw. 
• meer druk op nevenfuncties landelijk gebied zoals toerisme, recreatie, 
ecologie, natuur, biodiversiteit. 
• duurzame bedrijfsvoering vraagt extra inzet en is alleen te realiseren met 
een sectorale gedifferentieerde aanpak. 
In het algemeen kan worden gesteld dat hoe groter een bedrijf, hoe moeilijker 
het bedrijf in de ruimtelijke structuur een plek kan krijgen en hoe meer druk er 
ontstaat op afgeleide aspecten als infrastructuur (aan- en afvoer) en het specifieke 
karakter van het landelijk gebied. 
 
Kunnen  dan wel moeten er minimum afstanden tussen bedrijven onderling en/ of 
ten opzichten van woonfunties en woornkernen  worden benoemd tussen 
bedrijven om tegemoet te komen aan één of meerdere problemen en welke 
gevolgen heeft dat voor andere aspecten?  
 
Landschappelijke / lokale factoren die relevant kunnen zijn.  
Weerstand, wantrouwen en bezorgdheid zowel tegen intensieve veehouderij in 
het algemeen als gekoppeld aan diverse ruimtelijke aspecten:  
• In nabijheid van woonbebouwing 
• Niet passend in landschap en landelijk gebied 
• Onvrijwillige blootstelling aan risico’s 
• Scepsis tav prioriteit bij volksgezondheid 
 
Verplaatsing van bedrijven kan elders resulteren in een ongewenste lokale 
concentratie van vee en daarmee lokaal/regionaal beleid frustreren en de 
realisatie van milieu- en ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen ter plekke onder druk 
zetten. 
 
Bij de regionale component is de centrale vraag of provincies en gemeenten na 
het wegvallen van beperkingen als melkquota en mestrechten voldoende 
instrumenten ter beschikking hebben om adequaat ruimtelijk / investigingsbeleid 
te kunnen voeren en willen we dat? 
Klopt de indeling in LOG’s en verwevingsgebieden nog en is deze nog bruikbaar 
en adequaat, o.a. gerelateerd aan de toenemende schaalgrootte van bedrijven? 
 
Indeling volgens de reconstructiewet.  
Bij het invoeren van de reconstructiewet is een indeling ontstaan naar Landbouw 
ontwikkelingsgebieden (LOG’s. Verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden.  
De gedachte aan industriële agroparken zijn is toen gelaten. Nieuwvestiging  in 
het buitengebied is nog mogelijk in huidige LOG’s. De ontwikkelingen zijn echter 
dusdanig dat de huidige indeling mogelijk niet meer voldoet.    
• Bedrijven zijn door hun gewenste omvang zelfs niet meer inpasbaar in een 
LOG 
• Toenemende maatschappelijke discussie over LOG’s en intensivering 
• Provincies bieden in verwevingsgebieden vaak nog  veel ruimte voor 
bedrijfsuitbreiding of nieuw vestiging om de gewenste ruimtelijke structuur te 
garanderen. 
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• Is de afname van rond de 20% naar 10% van intensieve veehouderij rond de 
extensiveringsgebieden voldoende?  
 
Past de versnelde groei van de omvang van een agrarische bedrijf nog in het 
landelijk gebied, of is er inmiddels sprake van een op industriële leest geschoeide 
activiteit die beter buiten het landelijk gebied gesitueerd kan worden? 
 
Vraag is dan of er op termijn gedacht moet worden aan een ruimtelijke 
reservering voor agroparken waar combinatie van agrobedrijven kan worden 
toegestaan.  Als deze vraag positief beantwoord wordt, moet dit dan buiten het 
landelijk gebied een plek moet krijgen. 
 
Ruimtelijke inpassing op bedrijfsniveau 
Vragen van dit moment 
 
Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen grote stallen in de 
omgeving in deze discussie spelen de termen gezinsbedrijf en megastallen een 
rol. Ook of er onderscheid mag zijn tussen de sectoren.  
 
Veel transportkilometers in Nederland zijn agro gerelateerd. Kan door het stellen 
van regels aan de omvang van bedrijven het aantal trasportkilometers worden 
terugdrongen?  
-Moeten we het aantal kilometers terugdringen en kan dat door ruimtelijke 
maatregelen?  
-Kan de infrastructuur die functioneel is bij een bepaalde bedrijfsomvang ingepast 
worden in het landelijk gebied?  
-Maatschappelijke weerstand tegen grote gebouwen in de omgeving.  
-Werkt het bouwblok als lokaal inzetbaar instrument voldoende?  
-Welke eisen kan men stellen aan landschappelijke inpassing van de bedrijven?  
-Welke bouwkundige en architectonische  eisen kan/wil men stellen aan de bouw 
van een stal en waar doen we dat we en waar niet? 
-Wens bij een deel van de bevolking om de relatie met de omgeving te 
garanderen  
   
3  Verdieping:  
3.a  Algemeen.  
Maatschappelijk is de omvang van het individuele bedrijf van belang. De 
omgeving heeft een visie op veehouderij. De omvang van het bedrijf geeft, vaak 
onder invloed van het woongenot een lading mee aan de discussie. Hiermee is 
het hebben van draagvlak en communicatie met de omgeving meer van belang 
dan de werkelijke inhoud. Naast deze ruimtelijke discussie rond woongenot zijn 
de vragen over welke veehouderij we in Nederland willen en welke risico’s we 
accepteren van belang. De antwoorden op deze vragen zijn lang niet altijd 
feitelijk afhankelijk van de omvang en het aantal dieren per bedrijf. De 
randvoorwaarden die we stellen kunnen aan elke vorm en omvang van het bedrijf 
gesteld worden. 
Feit is dat doordat de veebedrijven steeds groter worden er meer aandacht komt 
voor de landschappelijke inpassing. Een goed beeld over deze inpassing op 
nationaal niveau is er echter niet. 
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Van belang daarbij is te constateren dat veel feiten nog onbekend zijn, noch wat betreft 
de risico-inschatting per bedrijfsgrootte, noch van de maatschappelijke consequenties in 
termen van volksgezondheidswinst, bedrijfseconomie, milieu, ruimtelijke ordening en 
dierenwelzijn, noch wat betreft het geen moreel aanvaardbaar wordt geacht. 
Vraag is vervolgens of verder onderzoek nodig is en of daarop gewacht kan worden. Of 
moet, in afwachting van onderzoek, uit voorzorg worden gehandeld, gedeeltelijk op 
basis van intuïtie? 
 
 
Voor het instrumentarium zijn enkele mogelijkheden te noemen. 
 Zoonosen: Hier kan men de risico’s (in rundvee, pluimvee) op de volksgezondheid 
reduceren door het aantal dieren per bedrijf te maximaliseren, de bedrijven uit bewoond 
gebied te plaatsen, preventief te vaccineren, zoonoseproductie en verspreiding te 
beperken door hygienemaatregelen in huisvesting/transport van dier en mest, 
ontsmetting van betreders van het erf en uitsluiting van weidegang.  

 
Fijnstof: De risico’s van fijnstof voor de volksgezondheid zijn er feitelijk alleen bij 
pluimvee omdat de huisvesting meer stof veroorzaakt door strooisel, opvliegende dieren 
en aanwezigheid van ventilatoren die de stof in beweging brengen. Stof is een drager 
voor zoonosen. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt 
deze kwestie i.s.m.  WUR/ASG integraal aangevlogen en kent een omvangrijk programma 
om de luchtkwaliteit te verbeteren (huisvestingsaanpassingen, luchtwassers, strooisel 
bestrooien met soort olie om stof op aarde te houden) waarbij evt negatieve bijeffecten 
van maatregelen (bedrijfseconomisch, milieu, dierenwelzijn) worden voorkomen. De bij 
`zoonosen’ genoemde opties gelden ook voor fijnstof in de pluimveesector. 
 
Antibiotica:Er is geen harde verklaring voor het hoger gebruik van antibiotica bij gortere 
bedrijven en stallen. Het Lei geeft aan dat stress en verminderde weerstand (als gevolg 
van transport, vroeg spenen en soms huisvestingssystemen een rol spelen. Het lijkt erop 
maximalisering van het aantal dieren en regulering van antibioticagebruik de enige 
gerichte manieren om de groei van resistent materiaal te verminderen.  
Omdat verspreiding plaatsvindt door vleesconsumptie, huidcontact, stof en lucht, moeten 
het gebruik van emissiebeperkende maatregelen zoals geen weidegang en luchtdichte 
stallen, het ontsmetten van transportmiddelen, van dieren en mest, het reguleren van 
transport van dieren en mest, het ontsmetten van veehouder en familie/kennissen 
soelaas bieden.  
Besmetting van mensen kan worden voorkomen door veehouderijen op afstand te 
vestigen van mensen, ook al heeft dit beperkt effect, omdat besmetting via 
vleesconsumptie plaatsvindt. Geen mensen toe te laten op het erf anders dan veehouder 
en familie/kennissen. Ook kan beperking van consumptie van varkens- en pluimvee door 
kwetsbare groepen de risico’s worden voorkomen of bewustwordingscampagnes worden 
gevoerd om vlees goed te doorbakken en maatregelen te nemen die kruisbesmetting 
moeten voorkomen (snijplank, rauw vlees etc.). 
 
De hierboven genoemde maatregelen zullen naar verwachting ten goede komen van 
volksgezondheid, ook al ontbreekt er nog de nodige kennis en wordt bewust of 
onbewust uit voorzorg gehandeld.  
 
Per saldo lijken deze maatregelen ook hier ten koste te gaan van het bedrijfseconomisch 
rendement en soms ook dierenwelzijn. De omvang van de maatregelen zullen per 
bedrijfsomvang verschillen, waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat grote bedrijven 
deze kosten beter kunnen dragen dan kleine bedrijven. Ook zijn bij de 
“alternatieve”bedrijfsvormen vaak kleinere  sommige maatregelen niet mogelijk.  
 
3.d.1 Ruimtelijke inpassing op bedrijfsniveau.  
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Uit de vragen van paragraaf 2 blijkt dat de ruimtelijke factoren relevant zijn en 
spelen een grote rol in de discussie. Het gaat hierbij vooral om omgevings- en de 
belevingsfactoren. 
Bedrijfseconomisch zijn er ontwikkelingen naar grote bedrijven. Zolang er dier of 
mestrechten bestaan zal het groter worden van één bedrijf gevolgen hebben voor 
het sluiten van andere bedrijven. 
Neveneffect van deze ontwikkeling is het vrijkomen en mogelijk verpauperen van 
de bestaande stallen. 
  
Het gaat om de vraag welke bedrijven of bedrijfsvormen en omvang vinden de 
maatschappij, de politiek maar ook de landschapsdeskundigen passen in een 
bepaalde omgeving maar ook om de feitelijke draagkracht van de ruimtelijke 
structuur. Hierbij moet gedacht worden aan open of een meer kleinschalig 
landschap, capaciteit, ligging en infrastructuur.  
Wanneer eisen gesteld worden aan de inpassing of de bouwstijl zullen de kosten 
veelal hoger zijn.  Beheersing hiervan en zelfs winst is mogelijk bij het tijdig 
meenemen van deze eisen bij het ontwerp en de bouw.  
Economisch gezien spelen niet alleen de omvang van het individuele bedrijf 
ruimtelijk een rol maar kan ook de (mogelijkheid tot) ketenvorming een rol 
spelen. Er zijn voordelen te behalen uit het koppelen van activiteiten en processen 
en het sluiten van kringlopen. Deze koppeling brengt een ruimtevraag met zich 
mee.   
De omvang van het individuele bedrijf en de locatie waar deze gevestigd, is de 
afgelopen decennia steeds punt van discussie geweest. 
Bij deze discussie wordt het onderscheid tussen feiten en meningen niet altijd 
gemaakt. 
Wel is het mogelijk om, ruimtelijk gezien richting te geven aan de discussie rond 
de omvang van het bedrijf. 
 
Extra complicerende factor is dat er geen zicht is op hoeveel zeer grote bedrijven 
er zijn. In de intensieve veehouderij zijn er ontwikkelingen dat één eigenaar 
dieren heeft op verschillende locaties. De UBN nummers op deze oude locaties 
blijven in stand maar feitelijk is er één eigenaar. 
Mogelijk komt deze ontwikkeling in de melkveehouderij bij het wegvallen van de 
melkquota ook op gang.   
Per gekozen indeling naar omvang spelen de volgende punten een rol. 
 
Groot/Mega. 
Bij de kansen en risico’s vanuit de ruimtelijke invalshoek kunnen de volgende 
aspecten benoemd worden. Er wordt waar aan de orde geredeneerd vanuit de 
consequenties die het heeft per dier.  
Kansen: Bij grotere individuele omvang: 
De (ruimtelijke)voordelen van de grotere omvang zijn vaak afgeleid van de  
economische. Wanneer de kosten per dier worden verlaagd is er meer ruimte om 
te investeren in de ruimtelijke criteria.   
 Transport kilometers per dier/ kg vlees worden lager. (Hoe groter het 

bedrijf hoe minder locaties bereikt moeten worden voor voer, vee en 
producten. 

 Door lagere kosten per dier meer ruimte voor landschappelijke inpassing. 
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zien we elkaar tegenwerkende oplossingen ontstaan. (bv Veel uitloop geeft extra 
risico voor verspreiding van ziekten). 
 
Het recent uitgekomen rapport van het planbureau voor de leefomgeving alsmede de 
het capgeminie rapport geeft nauwelijks argumenten  op het gebied van milieu, 
welzin en volksgezondheid voor het rijk om in te moeten grijpen in de omvang van 
het individuele bedrijf. 
Voor een ruimtelijke sturing zijn wel argumenten aan te dragen zoals verdere 
verplaatsing vanaf de kwetsbare gebieden en inspelen op de ontwikkelingen binnen 
de sector. Of deze sturing vanaf het rijk moet plaatsvinden is twijfelachtig een 
argument kan zijn dat geen regionale verschillen moeten ontstaan voor de 
mogelijkheden van de veehouderij als er geen inhoudelijke argumenten zijn. 
 
Naast de technische benadering is er de emotionele niet rationele benadering. Wat 
voor soort veehouderij willen we in Nederland, en welke omvang past daar dan bij.  
 
Tegenhanger van de conclusie om niet als rijk te sturen is naast tegemoetkomen aan 
de maatschappelijke onrust het bekijken welke risico’s we willen lopen bij 
calamiteiten.   
De consequenties bij calamiteiten bij grote eenheden zijn meestal op korte termijn 
groter. Een uitbraak van ziekte raakt direct meer dieren en het risico van bv minder 
aandacht voor de dieren door management problemen lijken bij grotere bedrijven 
meer aanwezig. 
Naast de rationele op feiten gebaseerde argumenten spelen dus wel emotionele 
punten als beeldvorming een rol. Groot wordt vaak met slechter geassosieerd in de 
veehouderij. Om het draagvlak te houden kan een pas op de plaats naar groter 
positief uitpakken.  
  
Conclusie: 
Voor ingrijpen in de schaalgrootte van het individuele bedrijf door het rijk zijn 
mogelijkheden. (Aantal dieren per bedrijf of oppervlakte bouwblok maximaliseren en 
mn voor de melkveehouderij grondgebondenheid eisen), maar een objectieve 
motivatie om daadwerkelijk in te grijpen in de omvang van het individuele bedrijf lijkt 
nauwelijks aanwezig. De afhankelijkheid van de realisatie van de doelen is 
nauwelijks gerelateerd aan de bedrijfsomvang. Punt van aandacht bij niet sturen is w 
de mate en manier van handhaving van de afzonderlijke criteria. .  
 
 
Optie 1. Het huidig beleid continueren.  
 
Nee, er is geen legitimatie om in te grijpen op de omvang van de individuele 
bedrijven. Megastallen leiden niet per definitie tot meer problemen voor dierenwelzijn, 
diergezondheid of milieu. Generieke op de afzonderlijke doelen gerichte maatregelen 
kunnen volstaan.  
Feiten en emotie worden uit elkaar gehaald, er wordt  door het rijk ingezet op het 
scherp stellen van eisen voor emissie, welzijn en volksgezondheid en 
landschappelijke inpassing..Deze eisen gelden voor alle bedrijven onafhankelijk van 
omvang of bedrijfsvorm. 
De sleutel voor doeltreffendheid van ingrijpen (bijdrage aan het bereiken van de 
gewenste doelen) ligt niet in het ingrijpen in de omvang van de individuele bedrijven. 
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In tegenstelling, voor grote bedrijven geldt dat technologische vaak innovatieve 
oplossingen juist vanwege de schaalgrootte ook economisch haalbaar (mn Milieu) 
zijn of voorwaarde zijn voor een goede individuele dierverzorging. (zoals gebruik 
maken van nieuwe stalconcepten, gespecialiseerde werknemers, high-tech 
diermanagement). 
 
Bijkomend voordeel voor het niet limiteren van de omvang is dat het bedrijfsleven 
gemotiveerd is in het investeren en zoeken naar de innovatieve oplossingen. De 
voorsprong van Nederland in kennis en innovatie komt zo niet onder druk te staan.  
 
 
  
Optie 2. Nieuw beleid, namelijk aanvullende maatregelen voor de omvang van de 
individuele bedrijven.  
Ja , er is een legitimatie om in te grijpen. 

a. Er wordt ingegrepen in de vorm en omvang van de individuele bedrijven. 
Er is geen maatschappelijk en politiek draagvlak voor grootschalige industriële, 
veehouderij. Het niet voorkomen van dit soort bedrijven haalt de maatschappelijke 
druk weg. Er blijven meerdere qua omvang beperkte bedrijven over die de 
economische vitaliteit op het platteland ondersteunen. Er wordt een voorzorg 
principe gehanteerd door de omvang van de bedrijven aan banden te leggen. 
Hierdoor zal er een rem zijn op de ontwikkeling naar meer vee in Nederland.  
Extra infrastructurele maatregelen zijn niet nodig om deze ontwikkeling te 
faciliteren dan wel te reguleren.  
 

 
Ja, Er wordt beperkt ingegrepen door te differntieren in maatregelen al naar 
gelang de omvang van het bedrijf. 
b. Differentiatie is daarbij gericht op het wegnemen van de minpunten die een 

bepaald type of bedrijfsomvang met zich meebrengt. Het wegnemen van 
negatieve kritische factoren en het verplicht benutten van de kansen die het 
type bedrijfsomvang biedt. Er worden bij de mogelijkheid van groeien extra 
eisen gesteld aan welzijn, risico bestrijding en emissie reductie. Ook kan het 
scoren op één punt een minder stringente eis op een ander punt opleveren. 
(Bij meer uitloop is een hogere emissie toegestaan)  

 
 
B. Moet het rijk sturen op regionale aspecten. Moet het reconstructiebeleid 
worden aangepast. ? 
 
STUREN OP REGIONALE ASPECTEN? 
 
1. Huidige beleid – geen Rijkssturing op regionaal of lokaal niveau 
Huidige lijn is dat het ruimtelijk instrumentarium voor(intensieve) veehouderij 
toereikend is om decentrale overheden lokaal maatwerk te laten leveren waar het 
gaat om schaalgrootte. 
Voor de reconstructieprovincies heeft het rijk de reconstructiewet met de 
driedeling van gebieden als instrument meegegeven. Op de vraag of de 
reconstructie als instrument nog voldoet, wordt bij de door de stuurgroep 
gestelde vraag over de  reconstructiewet ingegaan.   



Van:
Verzonden: dinsdag 23 november 2010 21:26
Aan:  

 

Onderwerp: Projectgroep omvang veehouderij

Allen,  

Per brief van 24 juni 2010 (TK, 28385, nr. 184) heeft de toenmalig minister van LNV het rapport Veehouderij binnen 
de milieugebruiksruimte; opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015 van Capgemini Consulting 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding was het naderende einde van de melkquotering en de naderende 
expiratie van het stelsel van dierrechten, beide per 1-1-2015. Belangrijkste onderzoeksvraag was: "Met het expireren 
van het stelsel van dierrechten en de afschaffing van de melkquotering, beide in 2015, dient bezien te worden of, en 
zo ja welke, sturingsinstrumenten noodzakelijk zijn om te bereiken dat de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte 
blijft". Het onderzoek moest startpunt zijn van een "maatschappelijke discussie over de grenzen aan de groei van de 
veehouderij en mogelijke sturingsinstrumenten om deze grenzen te waarborgen". 

Het voormalig Kabinet heeft het formuleren van een Kabinetsstandpunt overgelaten aan het huidige Kabinet. Tijdens 
het recente AO Duurzame veehouderij heeft Staatssecretaris Bleker de toezegging gedaan de Tweede Kamer in 
april/mei te "informeren hoe in de toekomst omgegaan wordt met de omvang van de veehouderij na 2015". De 
deadline voor een Kabinetsstandpunt is hiermee gemarkeerd. 

Twee vragen zijn relevant:  
= OF er een nationaal instrumentarium moet zijn vanaf 1 januari 2015 om te sturen op de omvang van de 
veehouderij. Op dit punt is al veel voorwerk verricht in het kader van de actualisatie Visie duurzame veehouderij. 

= Zo ja, HOE moet dat instrumentarium er dan uitzien.  

Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig. Het vraagt om forse inzet. Een projectmatige aanpak lijkt hiervoor de 
meest geëigende aanpak. Een project aangestuurd door een Stuurgroep. 

De beoogd Stuurgroep bestaat uit:  
= (Ministerie van EL&I, directeur directie AKV) --> voorzitter  
= (Ministerie van I&M)  
= (Ministerie van EL&I, directie JZ)  
= (Ministerie van EL&I, directie AKV)  
= (Ministerie van EL&I, Programmadirectie Natura2000)  
= (Ministerie van EL&I, Dienst Regelingen)  
= (Ministerie van EL&I, nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit)  
= (Ministerie van EL&I, directie AKV) --> secretaris  

De Stuurgroep wordt apart benaderd en zal een vergaderritme krijgen van eenmaal per twee weken.  

Voor de projectgroep worden de volgende personen voorzien:  
= (Ministerie van EL&I, clustercoördinator cluster Mest en Milieu, directie AKV) --> projectleider  
= (Ministerie van EL&I, sectormanager niet-grondgebonden veehouderij, directie AKV)  
= (Ministerie van EL&I, ketenmanager grondgebonden veehouderij, directie AKV)  
= (Ministerie van EL&I, teamleider Landbouw, Milieu en Mest, directie JZ)  
= (Ministerie van EL&I, adviseur uitvoering, Dienst Regelingen)  
= (Ministerie van I&M)  
= (Ministerie van I&M)  
= (Ministerie van EL&I, cluster Mest & Milieu, directie AKV) --> secretaris  

Ook de projectgroep krijgt een vergaderschema van eenmaal per twee weken. Omdat het op korte termijn plannen 
van vergaderingen via datumbriefjes vrijwel onmogelijk is heb ik er voor gekozen een vast moment te kiezen. Eerste 
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overleg zal plaatsvinden op maandag 6 december van 13:00 tot 16:00 uur op het ministerie van EL&I (Zaal 
004, vestiging Laan van NOI 131-133) en daarna elke tweede week. 

Er wordt gestreefd naar:  
= Eerst schets van beleidsopties, voor te leggen aan de Staatssecretarissen ---> eind januari/begin februari  
= Ambtelijk en mogelijk bestuurlijk overleg met relevante maatschappelijke organisaties ---> tweede helft 
februari/eerste helft maart 

= Definitieve beleidsopties + advies, voor te leggen aan de Staatssecretarissen ---> eind april  
= Kabinetsstandpunt naar de Kamer ---> half mei  

Ik hoop dat iedereen deel kan nemen en ruimte heeft in zijn/haar agenda.  

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag.  

Groet,  
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Van:
Verzonden: donderdag 2 december 2010 16:21
Aan:  

 

CC:
Onderwerp: stukken projectgroep van maandag
Bijlagen: bijlage 4 2010-11-30 002 Actualisatie toekomstvisie veehouderij_synthese versie 19 

november.doc; bijlage 1 Verslag overleg aanpak Omvang veehouderij 
30112010.doc; Bijlage 2 Projectvoorstel aanpak standpuntbepaling 
volumebeheersing.doc; bijlage 3 projectplanning.xls; Agenda overleg invulling 
volumesturing.doc

collega's,  
bij afwezigheid van  hierbij de stukken voor de projectgroep volumebeleid van maandag. 
let op: het overleg is in het kantoor van DR op de laan van NOI! 
tot maandag!  

 

  
coördinator cluster Mest en Milieu,  
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
Directie Agroketens en Visserij (AKV),  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
tel. 070- / 06-  (mobiel)  
fax. 070-   
Email: @minlnv.nl <mailto @minlnv.nl>  

 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie 
aan derden is niet toegestaan. Ondergetekende staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
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Verslag overleg aanpak Omvang veehouderij 
30 november 2010 
Aanwezig:  (EL&I, vz),  (I&M),  

 (nVWA), DR),  
(secr.) 
 
1. Opening   
-  opent de vergadering en geeft aan dat denken over hoe verder met beleid inzake om 
vang veehouderij een belangrijk onderwerp is voor zowel overheid als bedrijfsleven als 
samenleving als geheel. Er zijn raakvlakken met de ammoniak/NATURA2000 problematiek, 
met megastallen, volksgezondheid, de fosfaatproblematiek en ontwikkelingen rond 
mestverwerking.  
Qua proces zijn er raakvlakken met de PAS, met de Evaluatie Meststoffenwet 2012 en met 
het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn.  
-  geeft aan dat er nog geen stuurgroep is.  bevestigt dit. De kop van de agenda is 
dan ook niet juist. 
 
2. Voorstelronde 

 vervangt .  
 vervangt  

 
3. Mededelingen 
-  
 
4. Afspraken over proces en verantwoordelijkheden bij opstellen beleidsvoorstel over 
omvang veehouderij 

 vraagt zich af of in deze groep de politiek-beleidsmatige vragen aan de orde komen of 
dat het vooral over technische uitwerkingen moet gaan.  

 geeft aan dat krimp veehouderij geen doel op zich is maar gezien moet worden in 
context van milieu- en andere maatschappelijke doelen. Er is derhalve een argumentatie nodig 
waarom een beheersingsinstrument nodig is (de of-vraag) en daarmee wordt dit vanzelf een 
sterk politiek geladen discussie. Doel van deze exercitie is om een voorstel te maken over of 
en hoe volumebeheersing kan worden vormgegeven. 

 Voor de politieke beoordeling van de beantwoording is zeer relevant wat het 
bedrijfsleven zelf vindt. Hij heeft het idee dat er ook in de veehouderij mensen zijn die menen 
dat het goed zou zijn als er een beperking van het aantal dieren wordt gehandhaafd. Immers, 
gelet op de milieugebruiksruimte leidt een uitbreiding van het aantal dieren tot steeds grotere 
noodzaak van investeringen in techniek die tot hogere kosten leiden. Met minder dieren is die 
noodzaak ook minder. Dit onderwerp zal ook aan de orde komen in het DG-overleg van 6/12. 
Vanuit I&M zal vooral vanuit gebruiksruimte gekeken worden naar de beantwoording van de 
vraag. Vanuit natuur speelt dan ammoniak een belangrijke rol, waarbij er discussie mogelijk 
is over hoe groot die ruimte precies is (discussie over de hoogte van de kritische 
depositiewaarden. Het ligt voor de hand dat vanuit EL&I ook de economische aspecten 
ingebracht worden.  wijst op het belang van technologie als oplossing. Hij geeft aan dat 
naarmate de maatregelen die genomen worden scherper zijn, dat een betere onderbouwing van 
die maatregelen vergt. 
 
De discussie zal sterk worden beïnvloed door de melkveehouderij en hoe daarmee om te gaan, 
ook gelet op draagvlak in andere sectoren voor welk volumebeheersingsinstrument dan ook.  
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Voor wat het proces is het van belang om de staatssecretarissen mee te nemen in het 
denkproces. Het ligt voor de hand om dat te doen in een aantal gesprekken. Nagedacht moet 
ook worden over een actieve rol van de staatssecretarissen richting Tweede Kamer.  
Voor wat betreft de politiek ligt er mogelijk een speciale rol van de nieuwe themacommissie 
‘dier’ van de TK.  
 
Voor het proces is eveneens van belang de vraag hoe de buitenwereld te betrekken.  is 
van mening dat het belangrijk is om eerst intern als overheid goed na te denken over wat je 
wilt. Pas daarna de discussie met de buitenwacht aangaan. Het lijkt verstandig als het kabinet 
niet een definitief besluit presenteert, maar een kabinetsinzet: een beschrijving van welke 
inzet het kabinet kiest (mag al redelijk gedetailleerd ingevuld) en welke afweging is gemaakt 
die geleid heeft tot die inzet. Op basis van die kabinetsinzet kan dan de discussie worden 
aangegaan met TK en in samenleving.  
 
Voor wat betreft de planning zou het volgende betekenen dat het verstandig is om in april een 
inzet aan de TK te kunnen toezenden. Dan kan tijdig voor de zomer de discussie goed 
losbarsten (in Kamer en samenleving) en kan het voorstel na de zomer behandeld worden. 
Daarna zou dan het juridische traject ingezet moeten worden. Met dat laatste ben je al snel 
ruim een jaar kwijt.  
Relevant voor de planning is de samenhang en afstemming met het denken over volumebeleid 
in kader van de PAS. Maximale afstemming is nodig om te voorkomen dat er twee 
onsamenhangende besluiten gepresenteerd worden.  
 
Organisatie:  
- de aanwezigen zijn het eens dat er een projectvorm gekozen moet worden om dit aan te 

pakken, met een projectgroep en een stuurgroep.  
- Voor wat betreft de samenstelling van de stuurgroep wil  graag  toe 

voegen. 
- Aan de projectgroep moet iemand toegevoegd worden van nVWA en pdN2000 vanwege 

de samenhang met volumebeleid in kader van de PAS. 
 
Aandachtspunten voor de projectgroep zijn verder:  
- maak een goede analyse van eerdere en bestaande instrumenten: wat heeft gewerkt, wat 

niet, wat is de reactie in samenleving geweest? 
- Maak een heldere planning met inachtname van het juridische traject 
- Plan eventueel een aantal langere (mogelijk zelfs meerdaagse) sessies om slagen te maken 

(voor projectgroep en eventueel ook stuurgroep) 
- Betrek in het project ook het economische aspect van grotere/kleinere volumes aan vee en 

mest  is er ook een markt? kan het uit? 
- Betrek de economische kennis in huis ) en  en eventueel LEI 

(in interactieve sessies)  
- Bouw de mogelijkheid in van extra onderzoek 
- Betrek actief stuurgroepleden en stuur hen desgewenst op pad voor gesprekken. 
 
5. Notitie ‘actualisatie toekomstvisie veehouderij’ 
Notitie is intern stuk zonder status en niet bedoeld voor verdere verspreiding. Niet besproken. 
 
6. Afspraken. Zie afsprakenlijst onderaan 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
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Bijlage: afsprakenlijst 
 Afspraak/actie Wie datum Klaar? 
1 Product ‘concept-kabinetsinzet volumebeheersing’ 

wordt op projectmatige basis aangepakt, met 
projectgroep en stuurgroep. Eindproduct opleveren 1e 
week van april, zodat dit in loop van april naar 
Tweede Kamer gestuurd kan worden. 

Stuurgroep/ 
projectgroep 

1e week 
april 
2011 

 

2 Stuurgroep en projectgroep wordt samengesteld uit 
medewerkers van EL&I en I&M. Voorzitter 
stuurgroep  
Mulleneers 

   

3 Projectgroep levert conceptprojectplan op ter 
bespreking in 1e stuurgroepvergadering. 
Aandachtspunten zie hierboven onder 4.  

Vz. 
projectgroep 

12-12-
2010 
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weeknummer 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
overleg 14/12 4/1 18/1 1/2 15/2
overleg 
projectgroep

6/12 20/12 3/1 17/1 31/1 14/2

1. concept-
projectplan

1. definitief 
projectplan

1. analyse 
mtsch en pol 
krachtenveld 

1. nadere 
invulling 
denkrichtingen

2. notitie 
volumebeleid 
nodig? Nut en 
noodzaak

2. aanpak 
communicatie

2. invulling 
volume: denk-
richtingen met 
belangrijkste + 
en -

3. invulling 
volumebeleid: 
inventarisatie 
ervaringen uit 
het verleden

contacten met 
externen

weeknummer 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

overleg 1/3 15/3
overleg 
projectgroep

28/2 14/3 28/3 11/4 25/4

1. hoofdlijn 
brief 

1. concept-brief 
kabinetsinzet

2. 
inhoudsopgave 
dossier

2. dossier 
onderbouwing 
kabinetsinzet

contacten met 
externen

producten voor 
projectgroep

onderzoek/ 
kennisverzamelin

producten voor 
stuurgroep

Januari februaridecember

aprilmaart mei

producten voor 
projectgroep

onderzoek/ 
kennisverzamelin
g

producten voor 
stuurgroep

5-6-2019
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Projectgroep volumesturing vergadering: 6-12-2010 1 

Agenda overleg project volumesturing 6-12-2010 
EL&I, Zaal 004, vestiging Laan van NOI 131-133 
 
Genodigden: 

 

 
agenda 
1. Opening 
 
2. Voorstelrondje (indien nodig) 
 
3. Opdracht projectgroep (zie bijlage 1, verslag “stuurgroep” 30-11-2010) 
Actie: bespreken. 
Doel: accepteren. 
 
4. Concept-projectplan en planning (zie bijlagen 2 en 3) 

a. Op te leveren producten 
b. Hoofdlijnen planning 
c. Vergaderdata. 

 
Beslispunten:  

a. inboeken een of twee meerdaagse sessies in de planning projectgroep? 
b. Zoeken data bijpraatsessies/overleg met staatssecretarissen. 

Actie: Bespreken. 
Doel: goedkeuren ter voorlegging aan stuurgroep. 
 
5. Benodigd onderzoek/inbreng externen? 
Actie: identificeren welke kennisinbreng/onderzoek nodig kan zijn/is om de opdracht tot 
een goed einde te brengen. 
Doel: inventarisatie van uit te zetten kennisvragen/daartoe te betrekken 
personen/instellingen  
 
6. Bespreking voorlopige conceptbeantwoording antwoord ‘OF-vraag’ (zie 

bijlage 4, pag) 
Aandachtspunt: in de beleving van de “stuurgroep” is het niet mogelijk om een definitief 
antwoord te geven op de OF-vraag zonder een heldere schets van hoe de HOE-vraag 
ingevuld zou moeten zijn. Vandaar de toevoeging ‘voorlopige’.  
Actie: Bespreken. 
Doel: goedkeuren ter voorlegging aan stuurgroep. 
 
7. Afspraken  
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AAN: projectgroep omvang veehouderij 
 
VAN:  
 
Onderwerp:  werkwijze depositiebank 
 
 
Zoals afgesproken in de vorige projectgroep hebben  en ik gesprek gevoerd met 

 (beleidsmedewerker landbouw, bureau Milieubeheer van provincie Noord-Brabant) 
over de werkwijze van de NH3-depositiebank in Noord-Brabant.  
 
Aanleiding is dat de projectgroep omvang veehouderij bezig is na te gaan of, en zo ja, welke 
instrumenten er vanaf 2015 ingezet zouden kunnen worden om de omvang van de veehouderij te 
reguleren na het expireren van de dierrechten (Meststoffenwet) en de melkquotering (EU-
maatregel in het kader van het GLB). Bij deze discussie speelt, naast het milieu-effect en wellicht 
andere maatschappelijke opgaven voor de veehouderij, het punt dat dierrechten bij uitbreiding op 
bedrijfsniveau grote investeringen vragen in ‘lucht’ waardoor er minder geïnvesteerd kan worden in 
milieu-, dierenwelzijns- en andere maatschappelijk gewenste maatregelen. Per dierplaats is de 
financierings- en investeringscapaciteit begrensd. Kijkend naar de situatie in de afgelopen jaren 
gaat ca. 40 tot 50% van de investeringscapaciteit op aan kosten voor dierrechten.  
 
Idee dat verkend kan worden is of een dierrechtenbank (eventueel per compartiment) het 
economische nadeel van het huidige dierrechtenstelsel kan ondervangen. De vraag is of de 
ammoniakdepositiebank in Noord-Brabant een werkwijze is die ook perspectieven biedt voor 
dierrechten.  
 
 Hoofdlijnen aanpak Noord-Brabant 
• Verordening N-depositie Natura 2000: doelstelling is halvering van de ammoniakdepositie op 

Natura2000 gebieden in een periode van 18 jaar. 
• Verordening wordt ondersteund door ZLTO, Brabantse Milieufederatie en natuurorganisaties. 
• Voordelen voor ZLTO zijn: bedrijfsontwikkeling mogelijk rond Natura2000 gebieden, geen 

handel in ammoniakrechten met een economische waarde (lagere kosten), stroomlijning en 
versnelling van de vergunningprocedures. 

• Twee sporen:  
a) techniek: bij nieuwe stallen BBT ++ maatregelen verplicht (BBT zijn de huidige 

ammoniakeisen voor stallen in het Besluit huisvesting ammoniak, voornemen is om het 
niveau landelijk op te krikken naar BBT+) 

b) depositiespoor via depositiebank 
 
Werkwijze depositiebank 
• Alle veehouderijbedrijven die onder de Verordening vallen (i.c. die in een straal van 25 km rond 

een Natura2000 gebied liggen) moeten elke uitbreiding of renovatie melden bij de provincie.  
• Het huidige vergunde ammoniakplafond wordt omgezet in een ‘gecorrigeerd’ ammoniakplafond 

op basis van de emissie-eisen van het Besluit ammoniak veehouderij.  
• Als in de nieuwe situatie (bij renovatie of bij nieuwbouw en uitbreiding) het ammoniakplafond 

boven het gecorrigeerde ammoniakplafond uitkomt én de bijbehorende ammoniakdepositie 
boven het gewenste ammoniakdepositieniveau (modelmatig berekend) uitkomt dan moet dit 
bedrijf een beroep doen op ammoniakdepositierechten uit de depositiebank. Dit komt er in feite 
op neer dat wanneer technische maatregelen te kort schieten, een bedrijf alleen een vergunning 
kan krijgen als het ammoniakdepositierechten kan krijgen uit de bank.  

• De depositiebank is een sturingsinstrument per Natura 2000 gebied. Dit houdt in dat een bedrijf 
(bij tekort schietende technische maatregelen) alleen kan uitbreiden als een ander bedrijf dat op 
hetzelfde Natura 2000 gebied depositie heeft, de ammoniakrechten in de bank heeft gestopt.  

• Principe depositiebank:  
- Bank heeft drie functies: bankfunctie (beheer), registreren van ammoniakdepositie per 

Natura2000 gebied, monitoring en jaarlijkse verslaglegging over ontwikkeling depositie. 
- Per Natura2000 gebied is een startsaldo opgebouwd van stoppende en krimpende 

bedrijven die tussen 2004 en 2010 zijn gestopt of ingekrompen. De hoogte van het 
startsaldo is ook afhankelijk van het habitattype.  

- Input voor de depositiebank zijn ammoniakrechten van stoppende bedrijven waarvan de 
milieuvergunning door de gemeente is ingetrokken (saldo neemt toe voor het betreffende 
Natura2000 gebied). Deze rechten hebben geen economische waarde.  
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- Er zal een collectieve druk vanuit de sector/ondernemers ontstaan richting stoppers om 
hun milieuvergunning te laten schrappen omdat er dan ammoniakrechten in de bank 
komen waardoor er gesaldeerd kan gaan worden richting de ‘blijvers’. Brabant verwacht 
niet dat stoppers worden betaald door individuele bedrijven omdat er geen zekerheid is dat 
de blijver de ammoniakrechten van de stopper daadwerkelijk krijgt via de depositiebank.  

- In principe is het mogelijk dat een blijver de locatie van een stopper opkoopt en de locatie 
zelf gaat exploiteren. In de meeste gevallen zal dit gepaard gaan met een renovatie en/of 
uitbreiding en moet zo’n bedrijf zich melden bij de provincie en komt aldus in beeld voor 
het depositiebeleid. M.a.w. verwachting is dat dit weinig uitvluchtmogelijkheden biedt voor 
ondernemers om zich te onttrekken aan de Verordening N-depositie Natura2000.   

- Ammoniakdepositierechten worden gratis toegekend aan bedrijven die aan een aantal 
vereisten voldoen (stalemissies van nieuwe stallen voldoen aan BBT++, bepaalde 
vormvereisten) volgens het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

- Na toekenning worden ammoniakdepositierechten 1 jaar gereserveerd. Als na 1 jaar de 
stal/renovatie niet is gerealiseerd vallen de ammoniakdepositierechten aan een ander 
bedrijf toe. Hiermee wordt beoogd loze vergunningsaanvragen te voorkomen. 

- Bedrijf dat ammoniakdepositierechten krijgt, mag binnen een periode van 6 jaar niet in 
omvang verdubbelen. 

- De bank bestaat uit twee onderdelen: een bank voor kleine depositieuitbreidingen (< 5 
mol) en een bank voor grote uitbreidingen (> 5 mol). 

- Uitvoeringslasten: in de opstartfase ca. 10 fte. Brabant verwacht na aanloopfase te kunnen 
afbouwen.  

 
Toepassingsmogelijkheden voor dierrechten? 
• Op het eerste gezicht zie ik wel mogelijkheden voor een dierrechtenbank (evt. voor de drie 

compartimenten) met als grote voordelen: sturing op omvang veehouderij mogelijk, lagere 
kosten voor bedrijfsontwikkeling en meer ruimte voor investeringen in milieu-
/welzijnmaatregelen doordat dierrechten geen waarde meer hebben, sturing op integraal 
duurzaam produceren mogelijk.  

• Vulling vindt plaats door stoppende bedrijven die hun dierrechten ‘om niet’ aanbieden aan de 
bank. Bij een positief saldo worden deze dierrechten uitgedeeld (om niet) aan bedrijven die 
willen uitbreiden onder nader te stellen voorwaarden, bijvoorbeeld: 
-de uitbreiding moet integraal duurzaam zijn i.c. voldoen aan de Maatlat duurzame veehouderij 
(bestaande uitvoeringsorganisatie). Versnelt verdere verduurzaming.  
-de uitbreiding moet wat betreft ammoniakuitstoot voldoen aan BBT +. 
-bedrijf moet zijn gehele of een bepaald percentage van het bedrijfsoverschot laten verwerken 
(vergelijk eerdere POR-regeling).  

• Er zal ook een collectieve druk ontstaan richting stoppers om hun rechten aan te bieden, want 
dan is er bedrijfsontwikkeling mogelijk. Met het oog op de 2013 maatregelen voor stallen 
(ammoniak, dierenwelzijn) wordt verwacht dat een groot aantal varkens- en pluimveebedrijven 
zal stoppen. Aanbod van dierrechten door stoppende bedrijven kan vergroot worden door 
tijdelijk (3 à 4 jaar) het stoppen van de bedrijfsvoering en inleveren dierrechten bij de bank 
fiscaal aantrekkelijk te maken door een aftrekpost in te stellen. Stoppende bedrijven moeten 
afrekenen met de fiscus. Met een aftrekpost kan stoppen worden gestimuleerd: per bedrijf 
ontvangt de fiscus bij een aftrekpost minder, maar in totaliteit nemen de fiscale opbrengsten toe 
omdat meer bedrijven zullen stoppen en afrekenen. Nader uitwerken.  

• Nadere analyse nodig van constructies opkoop van stoppende bedrijven met rechten die ter 
plekke worden voortgezet.  

 
Vraag: 
Is op basis van voorgaande het nader analyseren en uitwerken van een dierrechtenbank 
een mogelijke optie voor de projectgroep? 

 



10 punten plan 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
Zowel de maatschappij, de politiek als de agrarische sector staan op een knooppunt van 
keuzes. Deze worden ingegeven door een aantal mondiale trends: 
• Een economische en financiële crisis, deels als gevolg van het loslaten van de 

‘grondstoffeneconomie’. 
• Een sterk groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen.  
• Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering met gevolgen voor de welvaart. 
• Een afhankelijkheid van (deels) eindige inputs als fosfaat en fossiele brandstoffen en 

het ‘uitputten’ van natuurlijke hulpbronnen als bodem en water. 
De Nederlandse landbouw kan, indien de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden, 
een  bijdrage leveren aan ‘een nieuwe groene economie’, die het antwoord vormt op 
bovenstaande ontwikkelingen. Voor het natuurbeleid (EHS, Natura2000, PAS) heeft de 
regering in de afgelopen weken duidelijke taal gesproken. Haalbaar en betaalbaar zijn 
daarbij de ijkpunten. Nu is het mestbeleid aan de beurt. Met deze 10 punten dragen wij 
denkrichtingen aan ten behoeve van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (5e AP) 
(2014-2017) en deels voor de korte termijn. Met als centraal thema eigen 
verantwoordelijkheid voor de sector. 
 
Landbouw als motor voor nieuwe groene economie 
1. Grondgebonden mestbeleid: Geen lucht, maar grond door koppeling van dierlijke 
mineralen aan de grond. Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 
duurzaamheidslagen. Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een 
rigide systeem van dierrechten overbodig. Sectoren zullen via integrale 
managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit te maken  
Actie: Maak ondernemers zelf verantwoordelijk om hun eigen probleem op te lossen: 
of door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder 
dieren te houden. 
 
2. Voerspoor wat er niet in gaat komt er ook niet uit: Door input te verlagen en de 
mineralenefficiency van het dier te verhogen kunnen door de Nederlandse veehouderij 
minder mineralen worden geproduceerd. En mineralen die niet worden geproduceerd 
hoeven ook niet te worden afgezet. Een aanpak aan de bron dus, die tevens inspeelt op 
het niet nutteloos aanspreken van de mondiaal beperkte voorraden fosfaat. In 
samenwerking tussen LTO en NEVEDI wordt dit traject opgepakt en uitgewerkt. 
Doelstelling van het bedrijfsleven is om per 2013 een daling van ruim 10% in de 
mineralenproductie te hebben bereikt.  
Actie: De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren.  
 
Terug naar de grondstoffeneconomie 
3. Veehouderij kunstmestvrij: Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in 
Nederland is in wezen de kortste kringloop. De melkveehouderij kan zonder kunstmest 
en import van P-kunstmest is niet meer nodig. Besparing kan oplopen tot zeker 100 
miljoen kg N kunstmest. Door mest te bewerken kunnen mineralen optimaal worden 
benut. De sector staat ook niet stil inmiddels is het mogelijk om mestvergisters zonder 
co-producten rendabel te laten draaien. Een installatie in Twente levert per jaar 400.000 
kilowattuur. Dat is genoeg energie voor 150 huishoudens. Pure mestvergisting is hiermee 
goedkoop en voor iedere boer bereikbaar.  
Actie: Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik afhankelijk 
te stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van strikte hokjes 
kunstmest/dierlijke mest.  



4. Mestverwerking biedt perspectief: Bij mestverwerking bestaat de noodzaak voor een 
instrument dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere termijn en 
dat stimulerend is voor ondernemers om mest te verwerken. Dit kan door het 
kostennadeel bij mestverwerking op te heffen.  
Actie: Kostennadeel bij mestverwerking opheffen kan door voor alle bedrijven met 
een mestoverschot (dus bedrijven die via het voerspoor of nationale afzet hun 
overschot niet vooraf kunnen plaatsen) een verplicht percentage voor 
mestverwerking vast te stellen. De verplichting is privaat verhandelbaar. Iedere 
ondernemer wordt dus gepusht zijn/haar probleem op te lossen vanuit een 
economische trekkracht. Opheffen van onnodige belemmeringen welke 
mestbewerking en -verwerking in de weg staan ter verkrijging van bouw-, brand-, 
grondstoffen en/of eventuele eindproducten. 
 
Kennis en praktijk 
5. Export(vraag)markten in kaart brengen: Een deel van de in Nederland geproduceerde 
mineralen van dierlijke oorsprong kan uiteindelijk met toegevoegde waarde op 
buitenlandse vraagmarkten worden afgezet.  
Actie: Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast en 
dient Nederland zich te verdiepen in de vraagmarkt.  
 
6. Milieukwaliteit centraal, kg zijn te basaal (Hogere derogatie verbeterd waterkwaliteit):  
De milieubelasting met stikstof en fosfaat uit de landbouw is per saldo afgenomen en ligt 
onder het niveau van 2002. Discussie over de relatie tussen de hoogte van fosfaat 
gebruiksnormen en de oppervlaktewaterkwaliteit is nog steeds gaande zeker gezien de 
verschillende gebieden en omstandigheden in Nederland. Om maar niet te spreken over 
andere bronnen (binnenland versus buitenland, agrarisch versus niet agrarisch, hoogte 
gebruiksnormen versus vormen van goede landbouwpraktijk zoals tegengaan 
oppervlakkige afstroming of bepaalde drainagesystemen).  
Actie: Naast rapportages over aantal kg geproduceerde mest zou ook moeten 
worden gerapporteerd over de milieukwaliteit, gewaskwaliteit, diergezondheid en 
het verwachtingspatroon van maatregelen in dit verband.  
 
Bodemcentraal, plant vitaal  
7. Flexibele bemestingsnormen: De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat gewassen bemest 
moeten worden met stikstof op basis van o.a. grondsoort, bodemkenmerken, 
stikstofvoorraad bij begin van de teelt en levering van stikstof gedurende het seizoen, 
opbrengst en weersomstandigheden. Hetzelfde geldt voor fosfaat.  De systematiek van 
de fosfaatgebruiksnormen moet recht gaan doen aan de onttrekking van fosfaat door het 
gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. De Nitraatrichtlijn geeft 
ruimte voor beleid dat meer dan nu afgestemd is op de goede landbouwpraktijk van de 
individuele ondernemer en de gewassen die hij teelt.  
Pleidooi om voor het 5e AP toe te werken naar een onderbouwing voor meer 
flexibele normering, waarbij o.a. opbrengst, onttrekking en bodemvruchtbaarheid 
wordt meegenomen. 
 
8. Bodemverbeteraars van cruciaal belang: Bodemvruchtbaarheid is de basis voor 
bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen brengen 
behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast de 
basis voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor om kringlopen te 
sluiten. Hiertoe dienen de kringlopen in de bodem op het gebied van stikstof, fosfaat en 



koolstof geoptimaliseerd te worden. Door het voorgestelde mineralenbeleid worden deze 
koppelingen uit het oog verloren. Ondernemers weten echter dat bijvoorbeeld 
vochtvasthoudend vermogen, minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, goede 
berijdbaarheid, stikstofleverend vermogen en behoud van bodembiodiversiteit afhangen 
van de brede bodemkwaliteit. Om deze op peil te houden zijn bodemverbeteraars 
noodzakelijk.  
Actie: een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met 
een gunstige N/P verhouding). Het gaat hierbij o.a. om producten als champost, 
vaste fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en schuimaarde. Tevens 
dient de fosfaataanvoer via deze producten voor 50% vrijgesteld te worden. 
  
Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  
9. Overbodige richtlijnen intrekken: De Europese Unie stort een overvloed van 
milieuregels over de agrarische sector uit. Er komen wel steeds nieuwe richtlijnen bij, 
maar oude en onwerkbare richtlijnen worden niet ingetrokken. Daarom bestaan nu de 
Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn naast elkaar terwijl ze 
(deels) het zelfde doel beogen. Ondernemers krijgen daardoor te maken met niet 
passende en onnodig knellende regelgeving.  
Actie: Op EU niveau pleiten voor herziening van richtlijnen op de nut en noodzaak 
en pleidooi voor Nederlandse plannen.  
 
10. Flexibiliteit bij implementatie benutten: Nederland moet zich in het kader van een 
gedegen mestbeleid(wetgevings) proces niet laat opjagen door Europese Commissie, 
maar de ruimte benutten die de richtlijnen bieden.  
Indeling in kwetsbare gebieden: De Nederlandse mestwetgeving is grotendeels gebaseerd 
op de Nitraatrichtlijn. Deze laat lidstaten de vrijheid om gebieden aan te wijzen die meer 
kwetsbaar zijn voor waterverontreiniging, maar ook om gebieden aan te wijzen met een 
laag risicoprofiel. Kortom daar waar gebieden voldoen aan de Nitraatrichtlijn kunnen uit 
het strikte regime zoals dat nu geldt.  
Actie: Richting het 5e AP in beeld te brengen of verschillende indeling gewenst is en 
met welk effect.  
 
Meetdiepte versus toetsdiepte: Hetzelfde geldt voor het feitelijk meten en afrekenen van 
ondernemers op waterkwaliteit: de diepte van meten bepaalt voor een belangrijk deel de 
uitkomst. Inmiddels zijn hierover drie onderzoeksrapporten verschenen. Ook hier blijkt 
weer uit: technisch-wetenschappelijk kun je linksom en rechtsom redeneren. Uiteindelijk 
gaat het om keuzes.  
Actie: In het 5e AP ruimte creëren voor het kiezen voor het onderscheid maken in 
meetdiepte (bepalen van trends in het bovenste grondwater) en toetsdiepte 
(waterkwaliteit op grotere diepte waar ondernemers op afgerekend kunnen worden).  
 



Operationeel: Praktische oplossingen binnen huidige beleid 
Heldere lijn vanggewassen na maïs (bv. voor inzaai bollen en bij korrelmaïs): Een goed 
ontwikkeld vanggewas kan stikstofuitspoeling in het najaar tegengaan en de 
bodemvruchtbaarheid verbeteren.  
Actie: Ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. bollenteelt de 
ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 
 
Scheuren grasland: Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet 
meer toegestaan. Dit stuit op vele praktische problemen. Ook het milieukundige voordeel 
van het in het voorjaar scheuren van grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.  
Actie: Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 een verruiming (onder 
voorwaarden) van de periode van graslandscheuren toe te staan. En sta in de 
periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november grasland 
wordt gescheurd.    
 
Bevorderen regionale mestafzet: Het bevorderen van regionale mestafzet is de op 1 na 
kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop. Door nieuwe samenwerkingsvormen 
tussen veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden.  
Actie: Wegnemen van beperkende regelgeving die deze samenwerking bemoeilijken. 
Spoor 2, vaste mest afzet binnen straal van 25km en drijfmest binnen straal van 
15km zonder verplicht wegen en bemonsteren, boer-boer transport voorwaarden 
aanpassen van 85% naar 75%. 
 
Bevorderen inzet van bodemverbeteraars als Betacal: Op 6 oktober 2009 is een motie 
aangenomen (Kamerstuk 28 385 nmr. 157) om het gebruik van Betacal (schuimaarde) te 
bevorderen.  
Actie: Uitvoeren van deze motie.  
 
Helderheid en stimulans rond afzet vaste mest: Vaste mest is een zeer waardevol 
product, onduidelijkheden in de regelgeving bemoeilijken in een aantal gevallen de afzet.  
Actie: Definitie vaste mest aanpassen conform praktijk en jaarrond uitrijden van 
vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) op alle grondsoorten toestaan. 
 
Invoering nieuwe gebruiksnormen: Een aantal teelten zijn uitermate geschikt om aaltjes 
te bestrijden. Deze teelten hebben echter geen N-gebruiksnorm of hier bestaat 
onduidelijkheid over.  
Actie: Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas 
en Raketblas (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding).   
 
Stuifbestrijding: Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om dierlijke 
meststoffen en zuiveringsslib niet-emissiearm aan te wenden (i.v.m. stuifbestrijding) op 
zand- of lössgrond met een veenkoloniaal bouwplan. Dit levert veel problemen op. 
Actie: Onder bepaalde voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest als 
antistuifdek toe staan bij bedrijven met een veenkoloniaal bouwplan.  
 
P-PAE: Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm gebaseerd op de 
fosfaattoestand van de bodem. P-PAE is als methode geschikt voor het karakteriseren van 
gronden. 
Actie: het mogelijk maken van het gebruik van P-PAE als managementinstrument.  



Projectgroep omvang veehouderij 
Verslag overleg 6 december 2010 
 
Aanwezig:  

 

 
1. Opening 

 opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Voorstelronde 
Iedereen stelt zich kort voor. 
 
3. Opdracht projectgroep (bijlage 1, verslag Stuurgroep) 

 De opdracht bestaat eruit een Kabinetsinzet voor te bereiden. Nadrukkelijk 
is in de Stuurgroep besproken dat het gaat om een ‘inzet’, niet om een 
‘standpunt’. 
 

 Er zit een duidelijke politiek/beleidsmatige context aan. Zonder die 
dimensie kunnen we de beide Staatssecretarissen niet afdoende adviseren. Het 
project Actualisatie visie duurzame veehouderij was een intern traject. Niet 
maatschappelijk getoetst. Ook niet politiek gedragen. Een maatschappelijk 
getoetste inzet van dit Kabinet krijgen we in de ons beschikbare paar maanden 
niet rond. 
 

 Over het proces is in de Stuurgroep ook gesproken. We zullen de 
Staatssecretaris in een aantal gesprekken mee moeten nemen in de materie. Er 
is ook voorzien in maatschappelijke consultatie, na de Kabinetsinzet. 
 

 Waar ik voor pleit is dat je vroeg in het proces een beeld krijgt van hoe 
maatschappelijke organisaties er in zitten. Niet pas als de inzet zo goed als rond 
is. 
 

 In de Stuurgroep is de volgende planning besproken: 
• Januari inzet op hoofdlijnen; 
• Februari/maart dit afstemmen met de buitenwacht; 
• April inzet afronden; 
• Eind april/begin mei aanbieden aan de Kamer; 
• Voor zomerreces debat met de Kamer. 
 

: We leven niet in een vacuüm. Organisaties zullen ook zelf komen met hun 
ideeën. 
 

 De NVV heeft al een visie gepresenteerd. LTO heeft ‘signalen’ afgegeven. 
Zijn nog bezig met afronding. 
 

: We zijn in ieder geval tot op heden erg intern bezig geweest. Ik pleit 
ervoor tijdig naar buiten te treden. 
 

 We zullen verschillende opties uit moeten werken met de voor- en 
nadelen op een rijtje. Niet te ‘eng’ bezig zijn en de politiek keuzes geven. 
 

: Wat is nu eigenlijk het verdere verloop van het traject rond de Visie 
duurzame veehouderij? 
 

 Is onduidelijk. Was bestemd voor intern strategisch LNV-
directeurenoverleg. LNV is niet meer. Betreffende directeurenoverleg ook niet 
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meer. Stuurgroep heeft i.i.g. aangegeven dat de onderwerpen schaalgrootte en 
relatie diergezondheid-volksgezondheid voor nu geen actie behoeven, tenzij 
politiek hier om vraagt. Beide onderwerpen dienen wel bezien te worden in het 
licht van de uitwerking van het onderwerp omvang. 
 

 Dat kan zo zijn maar onze Staatssecretaris heeft publiek uitgesproken dat 
hij voor wat betreft het onderwerp diergezondheid-volksgezondheid wacht op het 
IRAS-rapport en dat hij over schaalgrootte een maatschappelijke discussie wil en 
in gesprek wil et de provincies. 
 

concluderend: Deze projectgroep pakt deelaspect omvang aan. Natuurlijk 
zijn er relaties, maar we kunnen niet alles integraal aanpakken en oplossen. 
 

 Er ligt ook een relatie met PAS. Daar ontkomen we niet aan. 
 

 Bij PAS zelf gebeurt er nu niks. 
 

 Opdracht is niet helder. Moeten wij beide aspecten (omvang an sich en 
omvang in relatie tot PAS) aanpakken of komt er een apart groepje. Actiepunt 

 Deze vraag expliciet voorleggen aan de Stuurgroep. 
 

 In het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn hebben we voor het vijfde 
AP aangekondigd evenwicht op de mestmarkt te realiseren. 
 

Klopt niet. We hebben evenwichtsbemesting voor fosfaat aangekondigd, 
geen evenwicht op de mestmarkt. 
 

 Evenwichtsbemesting kan alleen als er evenwicht op de mestmarkt 
bestaat. 
 

 Dat is maar hoe je er naar kijkt. In ieder geval staat in het vierde 
actieprogramma niet dat we voor de periode 2014-2017 evenwicht op de 
mestmarkt hebben afgesproken. 
 

 Is wel een aandachtspunt. 
 

: Daar ontkomen we niet aan. Zit iedereen goed tussen de oren. 
 
4. Concept projectplan en planning (bijlagen 2 en 3) 
 
Planning 
• Vergaderplanning: Eens in de twee weken op dinsdagmiddag van 13:00 tot 

16:00 uur. Vergadering op 20 december blijft staan. Op 11 januari 2011 
beginnen we met een nieuwe cyclus. Actie  Plannen vergaderlocaties. 
Liever niet Laan van NOI. 

• Tweedaagse sessie gepland voor 25 en 26 januari 2011.  Martin: 
Plannen en regelen locatie. 

• Stuurgroep: Eendaagse sessie in week 6. Actie Voorstel doen in 
volgende Stuurgroep. 

• Beide Staatssecretarissen in januari uurtje overleg. Actie: . 
 
Projectplan 
1. Doel project: akkoord 
2. Afbakening/raakvlakken: Over gesproken. 
3. Eind- en tussenproducten: 

 Het is de bedoeling dat er meerdere opties uitgewerkt worden. 
 Hier staan de eindproducten. Opties moeten we inderdaad uitwerken. 
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Er ligt ook nog de motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over stimuleren 
mestverwerking. Die moet meegenomen worden. 

4. Eindverantwoordelijken: akkoord. 
5. Stuurgroep: akkoord. 
6. Samenstelling projectgroep: akkoord. 
7. Relevante omgeving: 

 Hoe betrek je maatschappelijke organisaties? Vooraf? 
Klankbordgroep? 

 Nadeel van een Klankbordgroep is dat je alleen formele standpunten 
krijgt. Men durft het achterste van hun tong niet te laten zien. 

 Mee eens. Moeten er vroegtijdig mee beginnen. Op ambtelijk niveau. 
Niet meteen in stelling brengen. 

: Volgende vergadering een lijstje met partijen opstellen: Actiepunt allen 
(over nadenken). 

 Er moet ook een krachtenveldanalyse gemaakt worden. Wat weten we 
van wie? Actie : Aanzet tot krachtenveldanalyse. 

8. Inzet: 
 Ik kan geen 16 uur per week vrijmaken. Voor nu maximaal 8 uur. 

9. Aanvullend onderzoek: Zie agendapunt 5. 
10. Planning: akkoord. 
 
5. Benodigd onderzoek / inbreng externen 

Moet er nog onderzoek uitgezet worden? 
 

: Kan je pas doen als je opties weet. Wel algemene dingen, zoals het beleid 
in Vlaanderen en Denemarken. Actiepunt  Navragen bij CDM of hier iets 
over op te leveren is. 
 

 In project Duurzame veehouderij is de of-vraag beantwoord. Wat 
ontbreekt er in die analyse? 
 

 Bemestingsnorm voor de toekomst en de gevolgen daarvan. Ammoniak, 
de generieke opgave. Ammoniak, de opgave vanuit Natura2000. Actiepunt ??: 
Volgende overleg een factsheet. 
 

Punt waar gebrek aan kennis over is wat het verschil is tussen groei van de 
veestapel (geen directe volumesturing) met forse milieu-investeringen versus een 
volumesturing met lagere milieu-investeringen. Wat is (bedrijfs)economisch 
gunstiger? Actiepunt  Inschakelen o.a.  

. 
 

Moeten we nog iets met groei melkveehouderij? 
 

 Ja, belangrijk punt. Ik hoor teveel verschillende scenario’s. Actiepunt 
 Op een rijtje zetten wat hierover beschikbaar is (oa. CLM, LEI). 

 
Wat doen we met maatschappelijk debat, de waardendiscussie. In project 

Duurzame veehouderij werd ons gevraagd hier expliciet aandacht aan te 
besteden. Hoe pakken we dat aan en hoe wegen we dit? 
 

, concluderend: We lossen niet alles op. Kunnen ook niet alles meenemen en 
wegen. Opdracht is omvang veehouderij. Dat betekent niet dat we hier op blind 
staren. We houden ogen en oren open. Eind januari bezien hoe het loopt en of 
stand van zaken dan aanpassing vraagt van de opdracht. 
 

 Kennis over sturing op omvang is volop aanwezig. Vooral binnen EL&I. 
Hoe ontsluiten we dit. 
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 Ik ben bezig met een groei-document. Daarin wordt zoveel mogelijk 

kennis verwerkt. 
 

 Er is ook nog een initiatief als de ammoniakbank vanuit Brabant. Wat 
doen we hiermee. Actiepunt  Ontsluiten via  
 

 LTO en NVV zetten volledig in op mestverwerking. Moeten we hier niet 
iets door laten rekenen. 
 

 Pas op. Laat je niet voor het karretje spannen van de sectorpartijen door 
alles te betalen. Actiepunt  Voorleggen aan Stuurgroep en meenemen in het 
overleg met LTO. 
 
6. Bespreking voorlopige conceptbeantwoording antwoord ‘OF-vraag’ 

(zie bijlage 4) 
Niet expliciet aan de orde geweest. 
 
7. Afspraken 

 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? 
1. 06-12-2010  Voorleggen aan Stuurgroep 

of de projectgroep omvang 
an sich en omvang in relatie 
tot PAS moet uitwerken. 

Volgende 
Stuurgroep 

2. 06-12-2010  Plannen vergaderlocaties 
projectgroep 

Z.s.m. 

3. 06-12-2010  Regelen locatie tweedaagse 
sessie 25 en 26 januari 2011 

Z.s.m. 

4. 06-12-2010  Eendaagse sessie Stuurgroep 
in week 6 2011. Bespreken 
met Stuurgroep. 

Volgende 
Stuurgroep 

5. 06-12-2010  Plannen uurtje overleg 
tussen beide 
Staatssecretarissen. 

 

6. 06-12-2010  Welke partijen betrekken? Volgende 
projectgroep 

7. 06-12-2010  Aanzet krachtenveldanalyse Volgende 
projectgroep 

8. 06-12-2010  Analyse beleid Denemarken 
en Vlaanderen. Navraag 
CDM. 

Volgende 
projectgroep 

9. 06-12-2010 ?? Factsheet milieu-opgaven Z.s.m. 
10. 06-12-2010  

 

 

Gesprek  en  
 

Z.s.m. 

11. 06-12-2010  Inventarisatie scenario’s 
afschaffen melkquotering. 

Z.s.m. 

12. 06-12-2010  Informatie ammoniakbank 
Brabant 

Z.s.m. 

13. 06-12-2010  Wat nog te onderzoeken op 
gebied mestverwerking? 
Voorleggen aan de 
Stuurgroep. 

Volgende 
Stuurgroep. 
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Projectvoorstel concept-kabinetsinzet 
volumesturing. 
Versie 07-12-2010 
 
1. Doel project 
Besluitvorming voorbereiden over vraag of, en zo ja, hoe de overheid vanaf 1 januari 
2015 een vorm van sturing op de totale omvang van de veehouderij in Nederland dient 
te voeren. 
 
 
2. Afbakening/raakvlakken 
- Het project gaat niet over problematiek/instrumenten in relatie tot megastallen en 
dierziekten/volksgezondheid, maar heeft wel raakvlakken met deze onderwerpen. 
- in de uitvoering van de opdracht wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de 
ammoniakproblematiek en volumebeleid in kader van PAS. 
 
 
3. Eind- en tussenproducten 
Eindproducten 
a. Conceptbrief aan de Tweede Kamer van de staatssecretarissen van EL&I en I&M 
met daarin de beschrijving van de kabinetsinzet ten aanzien van het vraagstuk of er in 
2015 een vorm van volumebeheersing/sturing op de omvang van de veehouderij moet 
zijn en hoe deze beheersing/sturing er uit moet zien. De conceptbrief bevat ook een 
beschrijving van de gemaakte afweging (ook in relatie tot alternatieve beleidsopties) die 
geleid heeft tot deze inzet.  
b. Bijbehorend dossier voor de onderbouwing van de kabinetsinzet (en argumenten 
voor en tegen alternatieven) en het voeren van het debat over dat besluit met de 
Tweede Kamer en belanghebbenden. 
 
Tussenproducten 
pm 
 
 
4. Eindverantwoordelijken 
Staatssecretaris van EL&I en Staatssecretaris van I&M 
 
 
5. Stuurgroep 
- Voorzitter: )  
- secretaris:  (EL&I/AKV),  
- Leden: Ministerie van I&M),  
(EL&I/JZ),  (EL&I/AKV),  (EL&I, pdN2000),  
(EL&I, DR),  (EL&I, nVWA) 
 
 
6. Samenstelling projectgroep 
-  (EL&I/AKV) 
-  (EL&I/AKV) 
- deelnemende ministeries/directies: I&M  

 (AKV),  (JZ),  (DR),  
(nVWA),  (pdN2000, onder voorbehoud)  

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e



 2 

- niet in projectgroep, maar wel te betrekken: EL&I directies Regionale Zaken (DRZ, 
), Communicatie (DC, ??), Kennis en Innovatie (DKI,  

??) en programmadirectie GLB ( ??) 
 
 
7. Relevante Omgeving 
Actoren 
a. Tweede Kamer: beleidsdebat en eventuele wetgeving 
b. Eerste Kamer: eventuele wetgeving 
c. Maatschappelijke belangenorganisaties: inbreng gezichtspunten en feiten 
Gedacht wordt aan: 
LTO, agrarische vakbonden, Cumela, TLN, Productschappen, NZO, VION, Campina-
Melkunie, Nevedi, Natuur en Milieu, provinciale milieufederaties, Natuurmonumenten, 
Milieudefensie, VEWIN  
d. Andere overheden: verdeling verantwoordelijkheden? 
Hierbij wordt met name gedacht aan de provincies/IPO. 
 
Belendende trajecten beleidsvorming 
- programmatische aanpak stikstof (PAS) 
- Evaluatie Meststoffenwet 2012 en voorbereiding vijfde actieprogramma 

Nitraatrichtlijn (en voldoen aan 4e ap en derogatie) 
- invulling/herziening GLB (huidige periode en nieuwe periode) 
- actualisatie visie duurzame veehouderij 
 
 
8. Inzet  
Gevraagde tijdsinzet projectgroepleden in periode december 2010 tot en met april 2011:  
- Projectleider/secretaris: 16 a 24 uur per week  
- Leden: 8 a 16 uur per week.  
 
 
9. Aanvullend onderzoek 
budget 
2 ton (incl BTW) te reserveren in EL&I/AKV-begroting 2011. 
 
Kennisvragen 
Nr Vraag Wie? Wanneer? 
1 systemen voor volumesturing in andere landen? 

(Belgie, Denemarken)  
 z.s.m. 

2 groeipotenties melkveehouderij, update (A4)  z.s.m. 
3 cijfers over ontwikkelingen in landbouw, veehouderij, 

mest, milieu 
 z.s.m. 

4 economische onderbouwing voor- en nadelen  inzet 
  

 
 

z.s.m. 

5 Hoe werkt depositiebank in kader van NH3 Brabant?  z.s.m. 
6 Achtergrond maatschappelijke onrust 

megastallen/zoonosen 
 z.s.m. 

7 Mestverwerking: technische en economische aspecten, 
effecten,  

 z.s.m. 

 
 
10. Planning. 
Zie bijlage. 
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Projectgroep volumesturing vergadering: 6-12-2010 1 

Agenda overleg project volumesturing 20-12-2010 
EL&I, Prins Clauslaan 8, zaal  
 
Genodigden: 

 (DR), (nVWA),  

 (secr), 

 (vz) 
 
agenda 
1. Opening 
- AO mestbeleid (zie ook bijlage 1: 10-puntenplan CDA, VVD en PVV) 
 
2. verslag vorige vergadering (zie bijlage 2) 
 
3. projectplan en planning (zie bijlagen 3a, 3b) 
Beslispunten:  
Actie: Bespreken. 
Doel: goedkeuren ter voorlegging aan stuurgroep. 

 
4. Gespreksonderwerpen en planning informele gesprekken 
Doel: Lijstje organisaties opstellen en verdelen voor maken afspraken gesprekken. 
 
5. Resultaten kennisvragen en aanvullend onderzoek? (Zie bijlagen 4a, 4b) 
Bijlage 4a: overzicht onderzoek melkproductie 
Bijlage 4b: presentatie voor DG’s: relevant met name eerste 20 sheets: ontwikkelingen 
en uitdagingen voor toekomst 
Actie 1: Bespreken resultaten uitgezette kennisvragen  
Actie 2: identificeren welke kennisinbreng/onderzoek nodig kan zijn/is om de opdracht 
tot een goed einde te brengen. 
 
6. Bespreking antwoord ‘OF-vraag’ (zie bijlage 5, pag 5 e.v.) 
Actie: Bespreken: ontbreekt er nog iets? 
Doel: goedkeuren ter voorlegging aan stuurgroep. 
 
7. Afspraken  
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Bijlage 1 (11-01-2011) 

 1 

Projectgroep omvang veehouderij - verslag overleg 20 december 2010 
 
Aanwezig:  

 
 
1. Opening (bijlage 1) 
-  opent de vergadering en heet iedereen welkom.  zal vanuit 

PAS het project versterken. 
- Agendapunt toegevoegd: hoofdopties invulling volumebeleid. 
- In het AO Mestbeleid van 15 dec jl. hebben CDA, VVD en PVV een 10 

puntenplan 5E AP Nitraatrichtlijn gepresenteerd. Dat plus de toezegging om in 
de eerste helft van 2011 een integrale visie op het toekomstig mestbeleid te 
presenteren is reden om te bezien of dit project wel in deze vorm zo door 
moet gaan of dat de doelstelling moet worden uitgebreid. Dat zal worden 
voorgelegd aan de stuurgroep ).   

- De stuurgroepvergadering is niet doorgegaan.  en  
 gaven aan dat wat hen betreft antwoord op de OF-vraag ja is; 

mogelijk moeten er nog wat punten en komma’s worden aangepast, maar dat 
komt later wel. 

 
2. Verslag vorige vergadering (bijlage 2) 
- mag korter: alleen conclusies en afspraken in verslag 
- zelf contact opnemen met Vlaanderen over het systeem dat zij hanteren 

 
- Verder akkoord. 
 
3. Concept projectplan en planning (bijlagen 3a, 3b) 
- Projectplan wordt besproken en op onderdelen aangepast. 
- Is het nodig om de inzet ook via het kabinet te laten gaan. Dit vergt al gauw 

een maand extra ( , check). Noodzaak daarvan ook voorleggen aan de 
stuurgroep, met daarbij een afweging ( ). Op 1/3 zal de stuurgroep hier 
een besluit over moeten kunnen nemen.  

- De PG-vergadering op 22 feb levert bij enkele leden agendaproblemen op 
(Nitraatcomité, schoolvakantie). 

 
4. Gespreksonderwerpen en planning informele gesprekken 
- Lijst met organisaties in het projectplan wordt aangevuld met BVOR, MMF en 
Rabobank en met internationale actoren (Europese Commissie en buurlanden) 
- volgende keer overzicht van te benaderen organisaties (al dan niet geclusterd) 
en gespreksonderwerpen ( ). De gesprekken met LTO en de vakbonden 
zullen waarschijnlijk meer de diepte in gaan dan de andere gesprekken. 
 
5. Resultaten kennisvragen en aanvullend onderzoek 
4a: onderzoek melkproducten: aanvullen met recente gegevens NZO ( ) 
4b: aanvulling over sector/bodembalansen stikstof en fosfaat ( ) 
4c: (nagezonden) depositiebank: betrekken in opties volumebeleid 
Overige: graag z.s.m. afmaken ( ) 
Nieuwe kennisvragen:  
- wat zijn de afzetmogelijkheden voor NL mest in buitenland? Hoewel het de 
vraag is of dit op bordje van overheid hoort, lijkt het toch raadzaam om hierover 
info te hebben voor het debat. Vraag neerleggen bij CDM ( ) 
- kunstmestvrije landbouw: wat betekent dat voor de mestruimte? ( ) 
 
6. Bespreking antwoord “OF-vraag”.   

 geeft aan dat het van belang is om ook stil te staan bij de vraag hoe lang 
een eventueel volume-instrument zou moeten bestaan. Met name bij een 
rechtenstelsel is dat van belang, bij een stelsel gebaseerd op grond ligt het een 
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tikje anders. Bij de agenda van de stuurgroep zal in de annotatie hierover een 
opmerking gemaakt worden. 
 
7. Opties invulling beleid (toegevoegd onderwerp) 
Opties die in elk geval uitgewerkt worden zijn: 
• stelsel van dierrechten voor alle diercategorieën (met een vrijstelling voor 

bedrijven met eigen grond tot een bepaalde dierbezetting per hectare). Twee 
varianten: wel handel en geen handel maar herverdeling via ‘dierrechtenbank’ 

• stelsel van mestafzetovereenkomsten (zie tien puntenplan).  
Later kan alsnog besloten worden om het aantal varianten uit te breiden, 
bijvoorbeeld op basis van gesprekken met Vlaanderen en Denemarken.  
 
Het lijkt verstandig om de basiskennis bij te spijkeren. Daarom worden de mvt’s 
bij vereenvoudiging dierproductierechten en introductie stelsel van MAO 
rondgestuurd  5.1 2e lid e 
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8. Afspraken 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
1. 06122010  Voorleggen aan Stuurgroep of de projectgroep omvang an sich en 

omvang in relatie tot PAS moet uitwerken. 
Volgende 
Stuurgroep 

Ja 

2. 06122010  Plannen vergaderlocaties projectgroep Z.s.m.  
3. 06122010  Regelen locatie tweedaagse sessie 25 en 26 januari 2011 Z.s.m.  
4. 06122010  Eendaagse sessie Stuurgroep in week 6 2011. Bespreken met 

Stuurgroep. 
Volgende 
Stuurgroep 

 

5. 06122010  Plannen uurtje overleg tussen beide Staatssecretarissen.   
6. 06122010  Welke partijen betrekken? Volgende 

projectgroep 
Agenda 

7. 06122010  Aanzet krachtenveldanalyse Volgende 
projectgroep 

 

8. 06122010  Analyse beleid Denemarken en Vlaanderen. Navraag CDM. Volgende 
projectgroep 

 

9. 06122010 ?? Factsheet milieu-opgaven Z.s.m. Vervolg 
10. 06122010  

 
Gesprek Krijn Poppe en Henk Riphagen. Z.s.m.  

11. 06122010  Inventarisatie scenario’s afschaffen melkquotering. Z.s.m. Vervolg 
12. 06122010  Informatie ammoniakbank Brabant Z.s.m. Ja 
13. 06122010  Wat nog te onderzoeken op gebied mestverwerking? Voorleggen aan 

de Stuurgroep. 
Volgende 
Stuurgroep. 

 

14.  20122010  Voorleggen aan stuurgroep hoe om te gaan met dit project in relatie 
tot integrale visie mest en 10-puntenplan CDA/VVD/PVV  

Volgende 
stuurgroep 

 

15 20122010  Contact met Vlaanderen  z.s.m.  
16 20122010  Check kabinetsprocedure z.s.m.  
17 20122010  Voorleggen noodzaak route via kabinet  Volgende 

stuurgroep 
 

18 20122010  Kennisvraag: wat zijn de afzetmogelijkheden voor NL mest in 
buitenland?  

Volgende 
projectgroep 

 

19 20122010  Kennisvraag: kunstmestvrije landbouw: wat betekent dat in termen 
van extra mestruimte? 

Volgende 
projectgroep 

 

20 20122010  MvT’s bij vereenvoudiging dierrechten en mestafzetovereenkomsten 
rondsturen en lezen.  

volgende 
projectgroep 
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Conceptverslag Stuurgroep Invulling Omvang Veehouderij - 04-01-2011 
 
Aanwezigen: 

 

 
1. Opening 

 heet iedereen welkom. 
 
2. Conceptverslag vorige overleg (zie bijlage 1) 
- pag 1, 10e regel van onder: ‘gebruiksruimte’ bedoeld is ‘milieugebruiksruimte’. 
 
3. Uitkomsten AO mestbeleid 15 december 2010: 10 punten plan 5e 

actieprogramma Nitraatrichtlijn en toegezegde brede visie mestbeleid  
De stuurgroep kiest ervoor om de in het AO toegezegde langere termijn visie op 
mest(beleid) vanuit dit project uit te werken en kiest daarmee voor optie 1 (bredere 
visie/uitwerking gehele 10-puntenplan opnemen in dit project. Dat betekent een 
aanzienlijke uitbreiding van het project en daarmee van de projectgroep en de 
stuurgroep. Het leidt echter wel tot een integralere benadering van de gehele 
problematiek). In april zou er dan een kabinetsvisie moeten liggen op zowel de 
productie- als de gebruikskant van mest (‘grand design’) waarbij voor de productiekant 
ook een schets wordt gegeven van de invulling van een stelsel. Op basis van die 
kabinetsvisie wordt dan een bredere discussie gevoerd in samenleving en parlement.  
In de visie wordt vanuit het langere termijn doel bekeken wat je daarvoor op korte 
termijn (te beginnen met invulling vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn) gaat doen.  
Zaken waar je aan kunt denken in de visie zijn sluiten van kringlopen, een 
kunstmestvrije NLse landbouw, (Europees) herzien van onderscheid dierlijke mest en 
kunstmest). Omdat je voor invulling van zaken in de tijd ook te maken hebt met 
Europese regels, kun je acties ook faseren zodat je niet meteen nu alles in het vijfde 
actieprogramma hoeft te regelen (en dat ook zo kunt melden). 
De stuurgroep meent dat aspecten/onderwerpen als schaalgrootte/megastallen, 
volksgezondheid en dierenwelzijn geen onderdeel hoeven te zijn van de uitwerking. Die 
worden in een ander kader voorbereid/besproken. De motivatie voor mestbeleid moet 
voornamelijk gezocht worden in milieudoelen (rond nitraat/fosfaat, ammoniak en 
broeikasgassen). 
 

 is bezorgd over de beheersbaarheid van het project als het inhoudelijk erg groot 
wordt. De projectgroep zal een voorstel uitwerken hoe het project beheersbaar te 
houden, door eventueel werkgroepen in te stellen.  
 
4. Projectplan en planning 
Afspraken:  
a. Op te leveren producten: kabinetsvisie, dus langs ministerraad 
b. Planning: stuurgroep houdt op 14 februari van 14.00- 18.00 een werksessie 
c. Vergaderdata:  zal zoeken naar mogelijkheden voor enkele stuurgroep-
vergaderingen op andere dagen dan de dinsdag. Dat wordt waarschijnlijk niet 
gemakkelijk 
d. Ziet de stuurgroep nog kennisvragen die nog niet benoemd zijn (zie projectplan bijlage 
3a, onderdeel 10): aandachtspunten die genoemd worden: (gevolgen voor) 
bodemvruchtbaarheid; basisgegevens rond mest, dierenaantallen, overschotten op een 
rij; consequent steeds aandacht voor lasten naleving, uitvoering en regeldruk bij 
uitwerken van opties. 
e. Hoe om te gaan met de Europese Commissie in dit traject: praten met de Europese 
Commissie heeft pas zin als NL zelf een duidelijk eigen visie heeft en te verwachten 
vragen voldoende beantwoord kunnen worden. Er moet goed nagedacht worden over de 
delegatie die afreist. 
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5. Informeren staatssecretarissen  
De stuurgroep wil graag dat er z.s.m. mogelijk een datum wordt gezocht voor overleg 
met de twee staatssecretarissen, liefst met de DG’s Ter Haar en Hoogeveen erbij. Zou 
anderhalf uur moeten duren. Zodra er een datum is een programma maken. 
 
6. Bespreking voorlopig antwoord ‘OF-vraag’  
- Onderbouwing voldoende: Hoewel er wat twijfel is of iedereen het eens zal zijn met 

een positief antwoord op de vraag of wel voldoende onderbouwd is dat er een 
instrumentarium moet zijn voor volumebeheersing, meent de stuurgroep dat uit 
milieuopgaven, noodzaak van ondersteunend instrumentarium om het hoofd-
instrumentarium (gebruiksnormen, ammoniakbeleid) ‘overeind’ te houden en studies 
die groei veestapel voorspellen voorvloeit dat er een volumeinstrumentarium nodig is 
en dat het materiaal dat er ligt op dit moment voldoende is.  

- Tijdelijkheid instrumentarium: Als gekozen wordt voor een op grond gebaseerd stelsel 
lijkt die vraag minder aan de orde te zijn. Bij een dierrechtenstelsel lijkt het 
verstandig om uit te gaan van tijdelijkheid van een dergelijk stelsel. 

 
7. Uitwerking HOE-vraag 
De stuurgroep kan de keuze van de projectgroep wel volgen en neemt pro’s en contra’s 
van verschillende varianten vooruitlopend op stukken van de projectgroep alvast onder 
de loep. De meningen over de voor- en nadelen van verschillende mogelijke invullingen 
liggen enigszins uit elkaar dus hier ligt een mooie taak voor de projectgroep om goed 
gestructureerde en helder gepresenteerde informatie aan te leveren. 
  
In aanvulling op de door de projectgroep genoemde opties:  
- stelsel van dierrechten voor alle diercategorieën (met een vrijstelling voor bedrijven 

met eigen grond tot een bepaalde dierbezetting per hectare). Twee varianten: wel 
handel en geen handel maar herverdeling via ‘dierrechtenbank’ (vgl. depositiebank 
Noord-Brabant i.k.v. ammoniak) 

- stelsel van mestafzetovereenkomsten (zie tien puntenplan).  
Later kan alsnog besloten worden om het aantal varianten uit te breiden, 
bijvoorbeeld op basis van gesprekken met Vlaanderen en Denemarken.  

De stuurgroep merkt op dat er voldoende aandacht moet zijn voor mengvormen van 
‘rechten’ en grondgebaseerde’ stelsels en wil graag voldoende aandacht voor de 
mogelijkheden van regionale sturing (zeker ook in relatie tot de PAS). 
 
8. Rondvraag 

 vraagt aandacht voor bodemvruchtbaarheid in kader van uitwerking gebruikskant 
mestbeleid
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Bijlage: afsprakenlijst 
 Datum 

afspraak 
Afspraak/actie Wie Datum 

klaar 
Klaar? 

1 30-11-10 Product ‘concept-kabinetsinzet 
volumebeheersing’ wordt op 
projectmatige basis aangepakt, met 
projectgroep en stuurgroep. 
Eindproduct opleveren 1e week van 
april, zodat dit in loop van april naar 
Tweede Kamer gestuurd kan worden. 

Stuurgroep/ 
projectgroep 

1e week 
april 
2011 

 

2 30-11-10 Stuurgroep en projectgroep wordt 
samengesteld uit medewerkers van 
EL&I en I&M. Voorzitter stuurgroep 

, voorzitter projectgroep 
 

  ja 

3 30-11-10 Projectgroep levert conceptprojectplan 
op ter bespreking in 1e 
stuurgroepvergadering. 
Aandachtspunten zie hierboven onder 
4.  

Vz. 
projectgroep 

12-12-
2010 

ja. 

4 4-1-11 De projectgroep zal een voorstel 
uitwerken hoe het project beheersbaar 
te houden, door eventueel 
werkgroepen in te stellen. 

/ 
projectgroep 

  

5 4-1-11 Vergaderdata: zoeken naar 
mogelijkheden voor enkele 
stuurgroepvergaderingen op andere 
dagen dan de dinsdag. 

 z.s.m.  

6 4-1-11 z.s.m. mogelijk datum zoeken voor 
overleg met de twee 
staatssecretarissen, liefst met DG’s 
erbij. Zodra er een datum is een 
programma maken. 

 z.s.m.  
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Projectvoorstel concept-kabinetsinzet volumesturing. 

Versie 20-12-2010 
 
1. Doel project 
Besluitvorming voorbereiden over vraag of, en zo ja, hoe de overheid vanaf 1 januari 2015 een 
vorm van sturing op de totale omvang van de veehouderij in Nederland dient te voeren. 
 
 
2. Afbakening/raakvlakken 
- Het project gaat niet over problematiek/instrumenten in relatie tot megastallen en 
dierziekten/volksgezondheid, maar heeft wel raakvlakken met deze onderwerpen. 
- in de uitvoering van de opdracht wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de 
ammoniakproblematiek en volumebeleid in kader van PAS. 
 
 
3. Eind- en tussenproducten 
Eindproducten 
a. Conceptbrief aan de Tweede Kamer van de staatssecretarissen van EL&I en I&M met daarin 
de beschrijving van de kabinetsinzet ten aanzien van het vraagstuk of er in 2015 een vorm van 
volumebeheersing/sturing op de omvang van de veehouderij moet zijn en hoe deze 
beheersing/sturing er uit moet zien. De conceptbrief bevat ook een beschrijving van de gemaakte 
afweging (ook in relatie tot alternatieve beleidsopties) die geleid heeft tot deze inzet. In de brief 
wordt ook de uitwerking van de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff over stimuleren van 
mestbe/verwerking gegeven. 
b. Bijbehorend dossier voor de onderbouwing van de kabinetsinzet (en argumenten voor en 
tegen alternatieven) en het voeren van het debat over dat besluit met de Tweede Kamer en 
belanghebbenden. 
 
Tussenproducten 
pm 
 
 
4. Eindverantwoordelijken 
Staatssecretaris van EL&I en Staatssecretaris van I&M 
 
 
5. Stuurgroep 
- Voorzitter:  (directeur EL&I/AKV)  
- secretaris:  (EL&I/AKV), projectleider 
- Leden: ,  (Ministerie van I&M),  (EL&I/JZ),  

 (EL&I/AKV),  (EL&I, pdN2000),  (EL&I, DR),  
EL&I, nVWA) 

 
 
6. Samenstelling projectgroep 
- projectleider: (EL&I/AKV) 
- projectsecretaris:  (EL&I/AKV) 
- deelnemende ministeries/directies: I&M ( r),  

 (AKV),  (JZ),  (DR),  (nVWA),  
(pdN2000, onder voorbehoud)  
- niet in projectgroep, maar wel te betrekken: EL&I directies Regionale Zaken (DRZ, ), 
Communicatie (DC, ??), Kennis en Innovatie (DKI, ??) en 
programmadirectie GLB ??) 
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7. Relevante Omgeving 
Actoren 
a. Tweede Kamer: beleidsdebat en eventuele wetgeving 
b. Eerste Kamer: eventuele wetgeving 
c. Maatschappelijke belangenorganisaties: inbreng gezichtspunten en feiten 
Gedacht wordt aan: 
LTO, agrarische vakbonden, Cumela, TLN, Productschappen, NZO, VION, Campina-Melkunie, 
Nevedi, Natuur en Milieu, provinciale milieufederaties, Natuurmonumenten, Milieudefensie, VEWIN, 
BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) en MMF (Minerale meststoffenfederatie), 
Rabobank  
d. Andere overheden: verdeling verantwoordelijkheden? 
Hierbij wordt met name gedacht aan de provincies/IPO. 
e. Internationale context: 
Europese Commissie, buurlanden (i.v.m. export) 
 
Belendende trajecten beleidsvorming 
- programmatische aanpak stikstof (PAS) 
- Evaluatie Meststoffenwet 2012 en voorbereiding vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (en 

voldoen aan 4e ap en derogatie) 
- invulling/herziening GLB (huidige periode en nieuwe periode) 
- actualisatie visie duurzame veehouderij 
- 10 puntenplan 5e AP CDA, VVD en PVV 
- Bredere visie mestbeleid 
- Topcommissie verduurzaming veehouderij in Brabant   
 
 
8. Inzet  
Gevraagde tijdsinzet projectgroepleden in periode december 2010 tot en met april 2011:  
- Projectleider/secretaris: 16 a 24 uur per week  
- Leden: 8 a 16 uur per week.  
 
 
9. Aanvullend onderzoek 
budget 
2 ton (incl BTW) te reserveren in EL&I/AKV-begroting 2011. 
 
Kennisvragen 
Nr Vraag Wie? Wanneer? 
1 systemen voor volumesturing in andere landen? (Belgie, 

Denemarken)  
 z.s.m. 

2 groeipotenties melkveehouderij, update (A4)  z.s.m. 
3 cijfers over ontwikkelingen in landbouw, veehouderij, mest, 

milieu 
 z.s.m. 

4 economische onderbouwing voor- en nadelen  inzet Henk 
Riphagen/Krijn Poppe  

 
 

z.s.m. 

5 Hoe werkt depositiebank in kader van NH3 Brabant?  z.s.m. 
6 Achtergrond maatschappelijke onrust megastallen/zoonosen  z.s.m. 
7 Mestverwerking: technische en economische aspecten, 

effecten,  
 z.s.m. 

8    
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10. Planning. 
Zie bijlage. 



Bijlage 5b (11-01-2011) 
Krachtenveldanalyse 
 
Politiek 
Fractie Zetels Meest recente standpunt 
CDA 21 : “Wij geloven erin dat boeren door een meer 

grondgebonden mestbeleid, waarbij niet meer wordt 
gehandeld in lucht, het geld dat ze willen investeren in 
rechten, zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, in 
echte duurzaamheidsverbeteringen van mestverwerking 
gaan investeren” (conceptverslag AO mestbeleid 15 
december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt CDA het 10-
puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze 
notitie. 

VVD 31 : “De VVD vindt dat de ondernemer zelf 
verantwoordelijk is voor het aantal dieren dat hij houdt. Hij 
moet zelf bepalen hoe hij via het voer efficiënt omgaat met 
mineralen en hoe hij zijn eventuele mineralenoverschot 
afzet en/of verwerkt. Hij is ervoor verantwoordelijk om zelf 
in zijn bedrijfsvoering te bepalen hoe hij zijn voer afzet en 
de verwerking regelt. Voor het deel waarvoor hij dat niet 
kan, verliest hij uiteindelijk het recht om dieren te houden. 
Duidelijkheid dus” (conceptverslag AO mestbeleid 15 
december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt VVD het 10-
puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze 
notitie. 

PVV 24  “Daarom hebben wij met een aantal fracties de 
handen ineengeslagen. Samen met mevrouw 

[...] en de heer  heb ik een 
tienpuntenplan gemaakt. Overigens mag ik ook 
namens de PVV spreken” (conceptverslag AO mestbeleid 15 
december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt PVV het 10-
puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze 
notitie. 

D66 10 In het verkiezingsprogramma van D66 wordt geen expliciete 
uitspraak gedaan over dierrechten. Op basis van opstelling 
bij eerdere debatten over mest, ammoniak en dierenwelzijn 
kan met vrij grote zekerheid gesteld worden dat D66 voor 
behoud van stelsel van dierrechten is. D66 is naar 
verwachting voorstander van een krimp van de veehouderij. 
Dit blijkt onder andere uit steun van D66 aan motie 
Ouwehand (28385, nr. 168): 
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat 
ondanks 23 jaar ammoniakbeleid tot op heden 61% van de 
Nederlandse natuur, waaronder de waardevolle Natura 
2000-gebieden, nog steeds ernstig te lijden heeft onder 
overmatige ammoniakdeposities; overwegende, dat een 
krimp van de veestapel een van de meest voor de hand 
liggende maatregelen vormt voor de bescherming van de 
natuur tegen ammoniak, omdat daarmee de problemen 
effectief en bij de bron kunnen worden aangepakt; 
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constaterende, dat desondanks de omvang van de veestapel 
nog altijd geen deel uitmaakt van het instrumentarium van 
het ammoniakbeleid; verzoekt de regering een krimp van de 
veestapel als instrument op te nemen in het 
ammoniakbeleid, en gaat over tot de orde van de dag”. 
 
In het recente AO mestbeleid van 15 december 2010 is D66 
niet specifiek ingegaan op volumebeleid. De toonzetting van 
het betoog van D66 was echter kritisch als het ging om 
realisatie van waterkwaliteitsdoelen. 

CU 5 “Nederland heeft een beperkte fysieke en 
milieugebruiksruimte. Doordat het principe van 
grondgebondenheid is losgelaten, lopen we aan tegen een 
mestoverschot en een grote behoefte aan veevoer van 
buiten Europa. Tegelijk groeit het maatschappelijk ongemak 
over het toenemend aantal dieren in een klein land als 
Nederland. Dit vraag om regulering. Daarom wil de 
ChristenUnie dat het dierrechtensysteem en een vorm 
van melkquotum na 2015 gehandhaafd blijven. Wordt het 
melkquotum toch afgeschaft, dan moeten ook melkkoeien 
onder een dierrechtensysteem vallen. Grondgebondenheid 
en regionale productie van veevoer moeten worden 
gestimuleerd” (bron: www.christenunie.nl). 

SGP 2 Rond verkiezingstijd was het standpunt van de SGP als 
volgt: “Het systeem van dierrechten moet na 2015 
gehandhaafd worden, zodat het aantal dieren en de 
mestproductie begrensd blijven en schaalvergroting wordt 
afgeremd. Hoewel de melkquota in 2015 worden afgeschaft, 
moet hier, linksom of rechtsom, een andere vorm van 
regulering voor in de plaats komen” (bron: www.sgp.nl). 
 
In het recente AO mestbeleid van 15 december 2010 heeft 
de SGP geen duidelijk standpunt ingenomen als het gaat om 
volumebeleid. Kamerlid Dijkgraaf heeft het volgende 
gezegd: “De agrarische sector is zich de noodzaak van 
evenwicht op de mestmarkt goed bewust. Zowel LTO 
Nederland als de NVV hebben constructieve voorstellen 
gedaan om problemen met en aanpak van het 
mestoverschot meer op het bordje van veehouders te 
leggen. LTO Nederland stelt voor om alle bedrijven met een 
overschot een verplicht percentage mestbewerking op te 
leggen en deze verplichting verhandelbaar te maken. De 
NVV pleit voor de invoering van mineraalrechten en een 
heffing op overschot. Zijn de bewindslieden bereid om deze 
voorstellen serieus te bekijken? Wat ons betreft kan dat in 
samenhang met de standpuntbepaling inzake dierrechten”. 
 
De ervaring leert dat de SGP in lijn met het CDA stemt. De 
verwachting is dan ook dat de SGP voorstander is van 
vernatwoordleijkheid leggen bij de sector. 

GL 10 “GroenLinks wil de veestapel met 10% inkrimpen” (bron: 
Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, 
Keuzes in Kaart 2011-2015; Effecten van negen 
verkiezingsprogramma's op economie en milieu. Mei 2010). 
 
In het recente AO mestbeleid van 15 december 2010 is 
Groen Links niet specifiek ingegaan op volumebeleid. De 
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toonzetting van het betoog van Groen Links was echter 
kritisch als het ging om het opzoeken van het laatste restje 
ruimte in het mestbeleid. Groen Links is voorstander van 
een verdere verduurzaming en het kunstmestvrij maken 
van de landbouw. 
 
Gezien de opstelling van Groen Links in het verleden is de 
verwachting dat zij tegen een verdere groei van de sector 
zijn. 

SP 15 “De SP wil de productierechten voor alle landbouwdieren 
met 25% korten en de resterende rechten voorwaardelijk 
verhuren aan veehouders. De SP wil ook de 
stikstofderogatie voor de melkveehouderij afschaffen, 
waardoor de melkveestapel met 5% krimpt. Dit leidt tot een 
substantiële reductie van emissies. (bron: Centraal 
Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, Keuzes in 
Kaart 2011-2015; Effecten van negen 
verkiezingsprogramma's op economie en milieu. Mei 2010). 
 

: “De SP is voorstander van het breed invoeren 
van diervergunningen of dierrechten voor de hele sector, 
waarbij dier- en milieuvriendelijke bedrijven bevoordeeld 
worden boven bedrijven die niet vriendelijk zijn voor milieu 
en dier. Wij willen een integrale aanpak, inclusief 
dierenwelzijn en volksgezondheid” (conceptverslag AO 
mestbeleid 15 december 2015). 

PvdA 24 “Moeten de pluimvee- en varkensrechten in 2015 worden 
afgeschaft? PvdA-Kamerlid  is er nog 
niet uit, zei hij vanmiddag in een Kamerdebat.  is, 
net als veel andere partijen, wel voor herinvoering van 
compartimenten waarbinnen dierrechten mogen worden 
verhandeld. Introductie van melkveerechten vindt  
niet nodig; volgens hem wordt de mestproductie van koeien 
al op veel andere manieren begrensd; bijvoorbeeld door de 
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water”. (bron: 
www.agd.nl; 25 maart 2010). 
 
De PvdA heeft geen recente uitspraak gedaan over het 
stelsel van dierrechten. In het AO mestbeleid van 15-12-
2010 is hierover door PvdA niets gezegd. 

PvdD 2 Het stelsel van dierrechten (quotering van het aantal 
dieren) in de varkens- en pluimveehouderij blijft bestaan. Er 
komt een regeling om de dierrechten van stoppende 
veehouders op te kopen, zodat die ruimte niet weer wordt 
opgevuld. (bron: verkiezingsprogramma PvdD 2010). 
 

: “Als je minder mest wilt, moet je minder mest 
laten produceren. Dat betekent minder dieren” 
(conceptverslag AO mestbeleid 15 december 2015).. 
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Landbouworganisaties 
Organisatie Standpunt 
LTO Uit: De landbouw als motor voor een nieuwe groene economie, inbreng LTO bij 

Tweede Kamer t.b.v. AO mestbeleid van 15 december 2010: 
• “Investeringen in dierrechten dragen op geen enkele wijze bij aan het 

verduurzamen van de veehouderij. LTO pleit daarom voor het afschaffen 
van varkens- en pluimveerechten, uiteraard onder bepaalde 
randvoorwaarden en binnen bepaalde termijnen. Ook is LTO tegen een 
herintroductie van dierrechten voor melkvee”. 

• “Mineralen van dierlijke oorsprong via nieuwe constructies verbinden aan 
grond is het leidende principe in de benaderingswijze die LTO Nederland 
kiest. Via een drietal sporen willen we mineralen en grond opnieuw aan 
elkaar koppelen”:   
1. Voerspoor; 
2. Optimalisatie afzet Nederland; 
3. Export. 

• “Mestverwerking is vereist om de export vergaand te vergroten en om de 
nationale afzet te optimaliseren. Hierbij bestaat de noodzaak voor een 
instrument dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere 
termijn en dat stimulerend is voor ondernemers om mest te verwerken. Dit 
kan door het kostennadeel bij mestverwerking op te heffen”. 

NVV Uit: NVV Mineralenplan 2015 
Hoofdlijnen: 
• afschaffen dierrechten en introductie mineralenrechten voor alle 

mineralenproducerende sectoren; 
• bevorderen acceptatie van dierlijke mineralen in welke vorm dan ook in 

Nederlandse landbouw; 
• bevorderen van afzet van mineralen in welke vorm dan ook buiten 

Nederlandse landbouw; 
• bevorderen mestver- en -bewerking zowel collectief als op bedrijfsniveau; 
• wegnemen belemmeringen in lokale dan  wel provinciale 

vergunningverlening; 
• bevorderen/faciliteren afzet en verwaarden van de producten uit de ver- en 

-bewerking. 
Uitwerking: 
• Alle sectoren krijgen mineralenrechten op basis van fosfaat (of N). 
• Alle bedrijven met een mineralenbedrijfsoverschot betalen € heffing per 

kilogram fosfaat (of N) aan fonds dat beheerd wordt door DR (of PVV?). 
• Eventuele geldstromen (heffing/premie) lopen direct op primair 

bedrijfsniveau en niet naar  groepen ondernemers en/of commerciële 
bedrijven; eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer 
staat voorop. 

• Beheer van dit fonds gebeurt door de inbrengende sectoren zelf: wie 
betaalt, bepaalt! 

• Middelen in dit fonds blijven eigendom van inbrengende sectoren en zijn 
geoormerkt. 

• Bedrijven kunnen verrekening krijgen op heffing door middel van: 
 eigen grond > beloning bedrijven met grond; 
 gebruikersverklaring en/of huur van grond > beloning bedrijven die 

op voorhand afzet  geregeld hebben; 
 contract met mestverwerker > beloning van bedrijven die lange-

termijn-verplichtingen aangaan zoals  pluimveehouders die meedoen 
aan mestverbranding; 

 contract voor export > belonen bedrijven die afzet buiten 
Nederlandse afzet op voorhand geregeld hebben; 

 andere garantie voor afzet buiten landbouw. 
• Beloning/premie voor elke kilogram fosfaat (of N) die buiten landbouw 

wordt afgezet? Dergelijke beloningen gaan altijd alleen naar primaire 
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producent en nooit naar intermediair of installatie!  

• Van de inkomsten van deze heffing wordt collectief de afzet c.q. 
opwaardering van de verwerkte producten gefaciliteerd.  

• Door systeem ook mestscheiding en centraal vermarkten dikke fractie, 
desnoods export,  collectief faciliteren, om zodoende voldoende volume 
voor vraagmarkt te creëren. 

• Er moet een mineralenloket komen dat gezamenlijk door bedrijfsleven 
en overheid betaald wordt.  

• Voor het mineralenloket moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt 
van bestaande instanties en structuren voor input (bijv. ASG) en 
facilitering (bijv. het bestaande Bureau Mest Afzet, BMA). 

• Er mag niet met een oneigenlijk doel aan de mineralengehaltes in het 
diervoer getornd worden, omdat dit niet in het belang van dierwelzijn en 
diergezondheid is. Door het stimuleren van verwaarding van de output 
(mestbe- en -verwerking) zal de input in het dier via het voer minder 
relevant worden.  

 
NMV Van: www.nmv.nu: “Doel is een economisch, sociaal en maatschappelijk 

duurzame melkveehouderij. Voorwaarden hiervoor zijn een kostendekkende 
melkprijs en een stabiele markt. Het inkomen moet uit de markt komen, 
melkveehouders willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Exportsubsidies 
moeten afgeschaft worden. Dit is te bereiken door de quotering te behouden, te 
verbeteren en te flexibiliseren. De NMV is voor een regulerend systeem dat het 
aanbod afstemt op de vraag en waarbij de melkprijs zich binnen een 
bandbreedte beweegt van een minimale melkprijs op kostprijsniveau en een 
bovengrens. De EMB [European Milk Board; MvR] heeft hiervoor een voorstel 
uitgewerkt. Dit wil de NMV graag door de politiek geïmplementeerd zien.  
De EMB wil de markt zelf sturen, maar hiervoor is wel een wettelijk raamwerk 
van de overheid noodzakelijk”. 
 
“Melkveehouders moeten op een sociaal aanvaardbare manier uit de 
opbrengsten van hun bedrijf een inkomen genereren. Dit inkomen dient uit de 
markt te komen. Een kostendekkende melkprijs is hiervoor noodzakelijk. 
De geschiedenis leert echter dat het noodzakelijk is de markt te reguleren om 
dit mogelijk te maken. Marktregulering is noodzakelijk om overschotten en 
dumping te voorkomen”. 
 

 
 
Natuur- en milieuorganisaties 
Organisatie Standpunt 
Natuur en 
Milieu 

Geen specifiek geformuleerd standpunt maar te verwachten valt dat N&M 
voorstander is van regulering van de omvang van de veehouder en een krimp 
van deze sector voorstaat om sluiting van kringlopen (op zo klein mogelijke 
schaal) te realiseren. 

VEWIN Uit: Inbreng wijziging meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (zie 
www.vewin.nl): “Om wel aan de EU Drinkwaterrichtlijn te voldoen moeten extra 
maatregelen in de drinkwaterwinning worden getroffen. Gedurende de 
afgelopen jaren is de mestproductie in de concentratiegebieden toegenomen en 
dit heeft geleid tot grote druk op de milieunormen. Minder en duurzamer 
gebruik in de agrarische praktijk is noodzakelijk voor schone 
drinkwatervoorraden nu en in de toekomst”. 
 
VEWIN heeft mondeling laten weten geen voorstander te zijn van het afschaffen 
van eht stelsel van dierrechten vanwege de toename van de druk op het milieu 
en daarmee op de kwaliteit van grond- en oppervalktewater. 
 

??  



10 punten plan 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
Zowel de maatschappij, de politiek als de agrarische sector staan op een knooppunt van 
keuzes. Deze worden ingegeven door een aantal mondiale trends: 
• Een economische en financiële crisis, deels als gevolg van het loslaten van de 

‘grondstoffeneconomie’. 
• Een sterk groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen.  
• Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering met gevolgen voor de welvaart. 
• Een afhankelijkheid van (deels) eindige inputs als fosfaat en fossiele brandstoffen en 

het ‘uitputten’ van natuurlijke hulpbronnen als bodem en water. 
De Nederlandse landbouw kan, indien de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden, 
een  bijdrage leveren aan ‘een nieuwe groene economie’, die het antwoord vormt op 
bovenstaande ontwikkelingen. Voor het natuurbeleid (EHS, Natura2000, PAS) heeft de 
regering in de afgelopen weken duidelijke taal gesproken. Haalbaar en betaalbaar zijn 
daarbij de ijkpunten. Nu is het mestbeleid aan de beurt. Met deze 10 punten dragen wij 
denkrichtingen aan ten behoeve van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (5e AP) 
(2014-2017) en deels voor de korte termijn. Met als centraal thema eigen 
verantwoordelijkheid voor de sector. 
 
Landbouw als motor voor nieuwe groene economie 
1. Grondgebonden mestbeleid: Geen lucht, maar grond door koppeling van dierlijke 
mineralen aan de grond. Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 
duurzaamheidslagen. Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een 
rigide systeem van dierrechten overbodig. Sectoren zullen via integrale 
managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit te maken  
Actie: Maak ondernemers zelf verantwoordelijk om hun eigen probleem op te 
lossen: of door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door 
minder dieren te houden. 
 
2. Voerspoor wat er niet in gaat komt er ook niet uit: Door input te verlagen en de 
mineralenefficiency van het dier te verhogen kunnen door de Nederlandse veehouderij 
minder mineralen worden geproduceerd. En mineralen die niet worden geproduceerd 
hoeven ook niet te worden afgezet. Een aanpak aan de bron dus, die tevens inspeelt op 
het niet nutteloos aanspreken van de mondiaal beperkte voorraden fosfaat. In 
samenwerking tussen LTO en NEVEDI wordt dit traject opgepakt en uitgewerkt. 
Doelstelling van het bedrijfsleven is om per 2013 een daling van ruim 10% in de 
mineralenproductie te hebben bereikt.  
Actie: De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren.  
 
Terug naar de grondstoffeneconomie 
3. Veehouderij kunstmestvrij: Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in 
Nederland is in wezen de kortste kringloop. De melkveehouderij kan zonder kunstmest en 
import van P-kunstmest is niet meer nodig. Besparing kan oplopen tot zeker 100 miljoen 
kg N kunstmest. Door mest te bewerken kunnen mineralen optimaal worden benut. De 
sector staat ook niet stil inmiddels is het mogelijk om mestvergisters zonder co-producten 
rendabel te laten draaien. Een installatie in Twente levert per jaar 400.000 kilowattuur. 
Dat is genoeg energie voor 150 huishoudens. Pure mestvergisting is hiermee goedkoop en 
voor iedere boer bereikbaar.  
Actie: Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik 
afhankelijk te stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats 
van strikte hokjes kunstmest/dierlijke mest.  
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4. Mestverwerking biedt perspectief: Bij mestverwerking bestaat de noodzaak voor een 
instrument dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere termijn en dat 
stimulerend is voor ondernemers om mest te verwerken. Dit kan door het kostennadeel 
bij mestverwerking op te heffen.  
Actie: Kostennadeel bij mestverwerking opheffen kan door voor alle bedrijven 
met een mestoverschot (dus bedrijven die via het voerspoor of nationale afzet 
hun overschot niet vooraf kunnen plaatsen) een verplicht percentage voor 
mestverwerking vast te stellen. De verplichting is privaat verhandelbaar. Iedere 
ondernemer wordt dus gepusht zijn/haar probleem op te lossen vanuit een 
economische trekkracht. Opheffen van onnodige belemmeringen welke 
mestbewerking en -verwerking in de weg staan ter verkrijging van bouw-, 
brand-, grondstoffen en/of eventuele eindproducten. 
 
Kennis en praktijk 
5. Export(vraag)markten in kaart brengen: Een deel van de in Nederland geproduceerde 
mineralen van dierlijke oorsprong kan uiteindelijk met toegevoegde waarde op 
buitenlandse vraagmarkten worden afgezet.  
Actie: Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast en 
dient Nederland zich te verdiepen in de vraagmarkt.  
 
6. Milieukwaliteit centraal, kg zijn te basaal (Hogere derogatie verbeterd waterkwaliteit):  
De milieubelasting met stikstof en fosfaat uit de landbouw is per saldo afgenomen en ligt 
onder het niveau van 2002. Discussie over de relatie tussen de hoogte van fosfaat 
gebruiksnormen en de oppervlaktewaterkwaliteit is nog steeds gaande zeker gezien de 
verschillende gebieden en omstandigheden in Nederland. Om maar niet te spreken over 
andere bronnen (binnenland versus buitenland, agrarisch versus niet agrarisch, hoogte 
gebruiksnormen versus vormen van goede landbouwpraktijk zoals tegengaan 
oppervlakkige afstroming of bepaalde drainagesystemen).  
Actie: Naast rapportages over aantal kg geproduceerde mest zou ook moeten 
worden gerapporteerd over de milieukwaliteit, gewaskwaliteit, diergezondheid 
en het verwachtingspatroon van maatregelen in dit verband.  
 
Bodemcentraal, plant vitaal  
7. Flexibele bemestingsnormen: De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat gewassen bemest 
moeten worden met stikstof op basis van o.a. grondsoort, bodemkenmerken, 
stikstofvoorraad bij begin van de teelt en levering van stikstof gedurende het seizoen, 
opbrengst en weersomstandigheden. Hetzelfde geldt voor fosfaat.  De systematiek van de 
fosfaatgebruiksnormen moet recht gaan doen aan de onttrekking van fosfaat door het 
gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. De Nitraatrichtlijn geeft ruimte 
voor beleid dat meer dan nu afgestemd is op de goede landbouwpraktijk van de 
individuele ondernemer en de gewassen die hij teelt.  
Pleidooi om voor het 5e AP toe te werken naar een onderbouwing voor meer 
flexibele normering, waarbij o.a. opbrengst, onttrekking en 
bodemvruchtbaarheid wordt meegenomen. 
 
8. Bodemverbeteraars van cruciaal belang: Bodemvruchtbaarheid is de basis voor 
bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen brengen 
behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast de basis 
voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor om kringlopen te sluiten. 
Hiertoe dienen de kringlopen in de bodem op het gebied van stikstof, fosfaat en koolstof 
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geoptimaliseerd te worden. Door het voorgestelde mineralenbeleid worden deze 
koppelingen uit het oog verloren. Ondernemers weten echter dat bijvoorbeeld 
vochtvasthoudend vermogen, minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, goede 
berijdbaarheid, stikstofleverend vermogen en behoud van bodembiodiversiteit afhangen 
van de brede bodemkwaliteit. Om deze op peil te houden zijn bodemverbeteraars 
noodzakelijk.  
Actie: een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars 
(met een gunstige N/P verhouding). Het gaat hierbij o.a. om producten als 
champost, vaste fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en 
schuimaarde. Tevens dient de fosfaataanvoer via deze producten voor 50% 
vrijgesteld te worden. 
  
Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  
9. Overbodige richtlijnen intrekken: De Europese Unie stort een overvloed van 
milieuregels over de agrarische sector uit. Er komen wel steeds nieuwe richtlijnen bij, 
maar oude en onwerkbare richtlijnen worden niet ingetrokken. Daarom bestaan nu de 
Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn naast elkaar terwijl ze 
(deels) het zelfde doel beogen. Ondernemers krijgen daardoor te maken met niet 
passende en onnodig knellende regelgeving.  
Actie: Op EU niveau pleiten voor herziening van richtlijnen op de nut en 
noodzaak en pleidooi voor Nederlandse plannen.  
 
10. Flexibiliteit bij implementatie benutten: Nederland moet zich in het kader van een 
gedegen mestbeleid(wetgevings) proces niet laat opjagen door Europese Commissie, maar 
de ruimte benutten die de richtlijnen bieden.  
Indeling in kwetsbare gebieden: De Nederlandse mestwetgeving is grotendeels gebaseerd 
op de Nitraatrichtlijn. Deze laat lidstaten de vrijheid om gebieden aan te wijzen die meer 
kwetsbaar zijn voor waterverontreiniging, maar ook om gebieden aan te wijzen met een 
laag risicoprofiel. Kortom daar waar gebieden voldoen aan de Nitraatrichtlijn kunnen uit 
het strikte regime zoals dat nu geldt.  
Actie: Richting het 5e AP in beeld te brengen of verschillende indeling gewenst is 
en met welk effect.  
 
Meetdiepte versus toetsdiepte: Hetzelfde geldt voor het feitelijk meten en afrekenen van 
ondernemers op waterkwaliteit: de diepte van meten bepaalt voor een belangrijk deel de 
uitkomst. Inmiddels zijn hierover drie onderzoeksrapporten verschenen. Ook hier blijkt 
weer uit: technisch-wetenschappelijk kun je linksom en rechtsom redeneren. Uiteindelijk 
gaat het om keuzes.  
Actie: In het 5e AP ruimte creëren voor het kiezen voor het onderscheid maken in 
meetdiepte (bepalen van trends in het bovenste grondwater) en toetsdiepte 
(waterkwaliteit op grotere diepte waar ondernemers op afgerekend kunnen 
worden).  
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Operationeel: Praktische oplossingen binnen huidige beleid 
Heldere lijn vanggewassen na maïs (bv. voor inzaai bollen en bij korrelmaïs): Een goed 
ontwikkeld vanggewas kan stikstofuitspoeling in het najaar tegengaan en de 
bodemvruchtbaarheid verbeteren.  
Actie: Ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. 
bollenteelt de ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 
 
Scheuren grasland: Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet 
meer toegestaan. Dit stuit op vele praktische problemen. Ook het milieukundige voordeel 
van het in het voorjaar scheuren van grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.  
Actie: Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 een verruiming (onder 
voorwaarden) van de periode van graslandscheuren toe te staan. En sta in de 
periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november 
grasland wordt gescheurd.    
 
Bevorderen regionale mestafzet: Het bevorderen van regionale mestafzet is de op 1 na 
kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop. Door nieuwe samenwerkingsvormen 
tussen veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden.  
Actie: Wegnemen van beperkende regelgeving die deze samenwerking 
bemoeilijken. Spoor 2, vaste mest afzet binnen straal van 25km en drijfmest 
binnen straal van 15km zonder verplicht wegen en bemonsteren, boer-boer 
transport voorwaarden aanpassen van 85% naar 75%. 
 
Bevorderen inzet van bodemverbeteraars als Betacal: Op 6 oktober 2009 is een motie 
aangenomen (Kamerstuk 28 385 nmr. 157) om het gebruik van Betacal (schuimaarde) te 
bevorderen.  
Actie: Uitvoeren van deze motie.  
 
Helderheid en stimulans rond afzet vaste mest: Vaste mest is een zeer waardevol product, 
onduidelijkheden in de regelgeving bemoeilijken in een aantal gevallen de afzet.  
Actie: Definitie vaste mest aanpassen conform praktijk en jaarrond uitrijden van 
vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) op alle grondsoorten toestaan. 
 
Invoering nieuwe gebruiksnormen: Een aantal teelten zijn uitermate geschikt om aaltjes 
te bestrijden. Deze teelten hebben echter geen N-gebruiksnorm of hier bestaat 
onduidelijkheid over.  
Actie: Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, 
Bladrammenas en Raketblas (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. 
aaltjesbestrijding).   
 
Stuifbestrijding: Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om dierlijke meststoffen 
en zuiveringsslib niet-emissiearm aan te wenden (i.v.m. stuifbestrijding) op zand- of 
lössgrond met een veenkoloniaal bouwplan. Dit levert veel problemen op. 
Actie: Onder bepaalde voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest als 
antistuifdek toe staan bij bedrijven met een veenkoloniaal bouwplan.  
 
P-PAE: Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm gebaseerd op de 
fosfaattoestand van de bodem. P-PAE is als methode geschikt voor het karakteriseren van 
gronden. 
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Actie: het mogelijk maken van het gebruik van P-PAE als 
managementinstrument.  
 



Van:
Aan:

@wing-
wageningen.nl)"

Onderwerp: Tweedaagse 25 en 26 januari
Datum: donderdag 20 januari 2011 16:50:37
Bijlagen: Tijdschema.doc

Routebeschrijving.doc
Checklist brainstormsessie 25 en 26 januari 2011.doc
Bijlage 6b MvT wetsvoorstel MAO"s.pdf
Bijlage 6a MvT wetsvoorstel vereenvoudiging productierechten.pdf

Allen,

Volgende week dinsdag en woensdag komen wij voor een tweedaagse sesie bijeen om na te denken
over volumebeleid en de visie op mestbeleid. Met deze mail een aantal huishoudelijke mededelingen:

1). Om te zorgen voor sturing op het proces is  van WING (www.wing.nl) ingevlogen om
ons te begeleiden. 
2). In eerdere communicatie was aangegeven dat we dag 1 zouden starten om 10:30 uur (aankomst
vanaf 10:00 uur). Dit was vooral ingegeven door de deelname van  van DR die uit de
buurt van Assen moet komen. Zij heeft er echter voor gekozen van maandag op dinsdag alvast te
overnachten op locatie. Dit heeft ons ervoor doen kiezen eerder te starten, om zo optimaal gebruik te
kunnen maken van de tweedaagse. Daarom start nu om 09:15 uur (met aankomst vanaf 09:00 uur).
Zie bijgevoegd schema voor de nieuwe dagindeling. Reistijd vanaf Den Haag Centraal is circa 15
minuten (10 minuten bus, 5 minuten lopen. Zie bijgevoegde routebeschrijving). Stippenkaarten zijn in
deze regio nog t/m 2 februari te gebruiken. Mocht de nieuwe starttijd problemen opleveren, laat het
me weten.

<> <>

3). Bijgevoegd een checklist met aanwezigen op deze tweedaagse. Graag laatste controle van
deelname aan lunches, diners en overnachtingen en dieetwensen. Wijzigingen graag aan mij
doorgeven.

<>

4). We willen de tweedaagse zo open mogelijk ingaan. Vandaar geen stukken vooraf, behoudens een
notitie van I&M over visie mestbeleid (wordt nagezonden door Kaj Locher) en zoals in de
projectgroep afgesproken 2 oude Memories van Toelichting om inzicht te verschaffen in het stelsel
van Mestafzetovereenkomsten en het dierrechtenstelsel. Deze zijn voor de volledigheid nogmaals
bijgevoegd.

<> <>

Groet,

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Directie Agroketens en Visserij (AKV)
Cluster Milieu & Mestbeleid
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Tel.nr. : 070-378
Fax.nr. : 070-378
E-mail: @minlnv.nl
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Louz, N.N. (Ngina)

Van:
Verzonden: maandag 7 februari 2011 17:07
Aan:  

 
 

CC: @minvenw.nl'
Onderwerp: RE:  Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
Bijlagen: bijlage 3 Visie_2025 concept.docx; Bijlage 5 Kort verslag bespreking Vion 

definitief.doc

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Bij deze bijlage 3 en een niet aangekondigde bijlage, namelijk het verslag van het gesprek met Vion (graag vertrouwelijk mee 
omgaan. Niet verder verspreiden!). 

Bijlage 3 bevat de opmerkingen van de Stuurgroep bij de visie. Tevens opmerkingen vanuit het cluster mest van AKV.  
 heeft tekstvoorstellen gedaan waarvan een deel is geaccepteerd, een deel verworpen en een deel nog in de tekst staan 

ten behoeve van de discussie morgen. 

Groet,  

  

 

-----Oorspronkelijk bericht-----  
Van:   
Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 17:16  

 
 

CC: @minvenw.nl'  
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011  
Urgentie: Hoog  
Gevoeligheid: Vertrouwelijk  

Collega's,  

Hierbij agenda en stukken voor de vergadering van de projectgroep 'Kabinetsvisie Mest- en Volumebeleid' (KMV) van dinsdag 
8/2. Bijlage 3 volgt maandag, waarschijnlijk pas in tweede helft van de middag. Is laat, maar toch het dringende verzoek om die 
bijlage ook voor de vergadering te lezen, zodat opmerkingen en aanvullingen besproken kunnen worden in de vergadering. 

Groet,  

  
coördinator cluster Mest en Milieu,  
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
Directie Agroketens en Visserij (AKV),  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
tel. 070-  / 06-  (mobiel)  
fax. 070   
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Email: @minlnv.nl <mailto @minlnv.nl>  
 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 
informatie aan derden is niet toegestaan. Ondergetekende staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud 
van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
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Visie integraal mestbeleid 2025 - concept 
 
 
Commentaar stuurgroep 
a. Opzet visie: stemt de stuurgroep in met deze opzet? 

• Ja, maar er moet uitdrukkelijk zichtbaar worden gemaakt wat de veronderstelde 
autonome ontwikkelingen zijn en wat het eigenlijke overheidsstreven. 

b. Streefbeeld 2025: liggen de genoemde elementen voor de gewenste situatie voor 
2025 voldoende in lijn van regeerakkoord/ uitspraken bewindslieden? Missen 
aandachtspunten voor 2025 waarover de visie uitspraken zou moeten doen? Welke?  
Opmerkingen stuurgroep:  
• waarop is gebaseerd de gedachte dat de gebruiker in 2025 betaalt? Wordt 

schaarste aan mest verondersteld? 
• P-schaarste: wat is de invloed op het mestgebruik? In hoeverre is die schaarste 

en de prijseffecten daarvan reëel? 
• Is hier geredeneerd vanuit het streven naar een zo groot mogelijke veestapel? 

Wees helder over een eventueel plafond (aan aantallen dieren/emissies) 
• Nutriëntenkringloop? Op welk niveau sluiten kringloop? Voorstel: definiëren in 

termen van verminderen verliezen, dichten lekken, voorkomen ophoping 
• Is er niet te veel vertrouwen in mestverwerking als oplossing? Is raadzaam om 

mestverwerking breed te definiëren (van simpele scheiding tot high tech 
kunstmestvervangers en veel daartussen) en dat ook expliciet te benoemen.  

• Streven: optimaal mogelijk gebruik maken van de milieugebruiksruimte. Wat is 
de samenhang van de milieugebruiksruimte en de milieukwaliteitdoelen? Wat zijn 
de doelen? 

• Geef invulling aan wat bedoeld wordt met sturen op hoofdlijnen. Hoe vul je dit in? 
Hoe krijg je eenvoud in regelgeving? Hoe ziet eenvoud eruit? Waarom werkt het? 

• Lijkt stuurgroep verstandig om beschrijving in kwalitatieve termen te doen. 
• Geef voor de weg naar 2025 aan hoe je omgaat met situatie dat mest negatieve 

waarde heeft en situatie na omslag naar mest heeft positieve waarde. 
• Wat houdt systeemverantwoordelijkheid in? Geef daar invulling aan. 

c. 2011 (p. 3-4): Is de beschrijving van de situatie voor 2011 accuraat; worden alle 
relevante elementen benoemd en voldoende beschreven? Kunnen elementen weg?  
• Beschrijving van maatschappelijke functie sterker in teken van vraagstukken die 

op dat vlak spelen  
Kort nog gesproken over acties/maatregelen om streefbeeld 2025 te realiseren. 
• Beschrijf het huidige systeem van overheidssturing meer uitgebreid 
• Geef daarbij ook aan dat als het gaat om inzet van menskracht aan overheidszijde 

er in 10 jaar forse krimp is gerealiseerd. 
• Denk na over wat je bij de sector kunt laten: ketenaanpak; 

ketenverantwoordelijkheid; ontwikkelingen in het private domein als het gaat om 
eisen aan (kwaliteit) producten; financiering Rabobank: wat betekent dat voor 
inzet overheid? / Maatschappelijk verantwoord ondernemen. / Analyse: wat 
gebeurt er (naar verwachting) van zelf; waarom, waarom niet?]    
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Commentaar cluster mest AKV 
 
• In het AO mestbeleid van 15 december is ook gevraagd in de visie aandacht te 

besteden aan energie en aan mondiale effecten. Deze onderdelen zijn onderblicht. 
• Het ontbreekt aan een duidelijke afbakening. De Tweede Kamer zal zoeken naar 

zaken die ontbreken. Maak expliciet waar de visie niet over gaat. 
• Kijk naar raakvlakken met andere visies (duurzame veehouderij, bodem, etc.). 
• Stel jezelf een doel aangaande de maximale lengte van de brief aan de Kamer. 
• Beschrijf het ongenoegen dat leeft (maatschappij, sector, politiek). Dat vormt mede 

de aanleiding voor de vraag om een visie (ter linkerzijde in de Kamer leeft het gevoel 
dat we met plak- en knipwerk de sector tegemoet komen en de doelen van het 
mestbeleid uit het oog verliezen, ter rechterzijde leeft het gevoel dat we 
ondernemers meer zelfbeschikkingsrecht moeten geven, meer ruimte, van middel 
naar doel, etc.). 

• Maak expliciet welke verdeling van verantwoordelijkheden dit Kabinet voor ogen 
heeft (bijvoorbeeld borging in de keten is verantwoordelijkheid sector; overheid 
produceert en vervoert geen mest). 

• Wanneer is mest ‘van waarde’. Een afnemer die betaald voor mest of 
mestvwerwerkingsproducten is een erg beperkende omschrijving. 

• Maak een beter onderscheidt tussen randvoorwaarden en de uiteindelijke visie, het 
wensbeeld. 

• Schoenmaker, blijf bij je leest. In de visie staan ook wensbeelden die niet zozeer te 
maken hebben met mest of mestbeleid maar met een visie op landbouw in den brede 
(zie punten 1 en 2 onder ‘streefbeeld 2025’) 
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Opzet 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernbegrippen visie 2025 
• eerlijke prijzen voor producten en grondstoffen prikkelen tot doelmatig en duurzaam 

produceren 
• boeren zijn ondernemers die vooruit kijken en niet alleen met de korte termijn 

bedrijfsvoering, maar ook met de lange termijn strategie bezig zijn. Duurzame 
relaties met toeleveranciers, afnemers en adviseurs horen daarbij.  

• innovatie (technisch en organisatorisch) maakt productie van hoge kwaliteit en 
kwantiteit mogelijk met veel minder verliezen naar het milieu. 

• overheid stelt doelen en randvoorwaarden op meerdere niveau’s (landelijk, regionaal, 
lokaal, bedrijf), prikkelt innovatie. Ondernemers worden op hun collectieve en 
individuele presteren beoordeeld. 

 

1. Straks:  
streefbeeld 2025 

 
3. Inzet 

instrumenten/ 
acties overheid 
om uit te komen 
waar overheid 
straks wilt zijn. 

2. NU: uitgangssituatie 

0. Autonome 
ontwikke-

lingen 
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0. Autonome ontwikkelingen  
(oftewel: ontwikkelingen die in elk geval plaatsvinden, waar overheid 
niet/zeer beperkt invloed op heeft) 
 
Het kabinet ziet de volgende ontwikkelingen die sterk bepalend zijn voor de landbouw en 
de productieprocessen in de landbouw rond 2025. Ggenoemde ontwikkelingen zullen van 
grote invloed zijn op de wijze waarop landbouwproductie in Nederland rond 2025 
plaatsvindt en de relatie van de landbouw met zijn omgeving.  
 
1) De wereldbevolking is verder gegroeid (circa 8 miljard in 2015); de mondiale vraag 

naar producten uit de landbouw in het algemeen (voedsel, diervoer, biomassa, 
grondstoffen voor chemische industrie) en voedsel uit de veehouderij in het bijzonder 
is gestegen. Vanwege toegenomen welvaart is de vraag naar voedsel van dierlijke 
oorsprong extra gestegen.(Bron: PBL (2010); Voedsel, biodiversiteit en 
klimaatverandering. Mondiale opgaven en nationaal beleid, PBL-publicatienummer: 
5004140041). 

 
2) Het areaal landbouwgrond neemt iets toe. De landbouwproductie per hectare stijgt 

wel, maar onvoldoende in verhouding tot de groeiende vraag. Met als gevolg dat de 
prijzen van  landbouwproducten structureel zijn gestegen. Voedselzekerheid is een 
belangrijk geopolitiek thema. (bron: idem2) 

 
3) Toegenomen schaarste aan grondstoffen leidt tot hogere prijzen voor o.a. fosfor, 

fossiele brandstoffen (en daaruit gemaakte N-kunstmest) [bron: rapporten over 
fosfaat] 

 
4) Het verminderen van verliezen van stikstof, fosfaat en energie op bedrijven wordt 

bevorderd door structureel hogere prijzen van energie en fosfaat. Op peil houden van 
bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid wordt bevorderd door de meerwaarde 
hiervan voor opbrengsten, weerbaarheid van de bodem, vochtvasthoudend vermogen 
etc. (bron:   )  

 
5) Technologische ontwikkeling, op het gebied van ICT, meet en regeltechniek, 

biotechnologie is doorgegaan. Automatisering op bedrijven gaat door, goedkope, 
precieze sensoren zijn op vele manieren in bedrijfsprocessen ingebed. Maatwerk is 
technisch goed mogelijk en wordt ook geleverd. [bron: ….] 

 
6) Bedreigingen voor de biodiversiteit hebben geleid tot kapitalisering van biodiversiteit, 

te meer daar het besef dat biodiversiteit van belang is voor de mens van groot 
belang is. [bron: …?]  

 
7) De omvang van landbouwbedrijven in Nederland is in gestaag tempo doorgegroeid. 

Het aantal bedrijven is fors gedaald. [bron:]  
 
8) Het opleidingsniveau van ondernemers en werknemers in de landbouw is hoog. 

[bron:…..]  

                                                 
1 “De consumptie van dierlijke eiwitten vertoont een sterke toename” (pag. 23). 
2 “De verwachting is dat de voedselproductie per hectare verder zal toenemen, maar dat 
dit onvoldoende zal zijn om aan de groeiende voedselvraag te voldoen. Daarnaast neemt 
het landbouwareaal toe. De mate waarin dit gebeurt, is onzeker [...]. Factoren als de 
ontwikkeling van gewasopbrengsten, regionale waterschaarste en effecten van 
klimaatverandering maken het lastig om de uitbreiding van het landbouwareaal in te 
schatten. Daarnaast neemt het ruimtegebruik toe als gevolg van een grotere vraag naar 
hout en katoen, en mogelijk ook naar biobrandstoffen” (pag. 11). 
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9) Burgers in Nederland willen niet direct geconfronteerd worden met industriële 

landbouw of verschijningsvormen daarvan. [bron: ….] 
 
10) … 
 
[Hebben we bronnen waarnaar we kunnen verwijzen voor onderbouwing van 
deze ontwikkelingen?] 
 
 
(Zie Bijlage 1 voor uitwerking in visie duurzame veehouderij uit 2008.) 
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1. Straks: streefbeeld 2025 
(ofwel: waar wil het kabinet, gegeven autonome ontwikkelingen, graag 
uitkomen in 2025, voor wat betreft de landbouw in relatie tot mest en 
milieu?) 
 
1. Het kabinet ziet een belangrijke rol voor de landbouw en veehouderij in het 

Nederland van 2025. De vruchtbare delta Nederland is uitstekend geschikt voor 
produceren van hoogwaardige landbouwproducten (als zuivel, vlees, groenten en 
akkerbouwproducten), voeding, bloemen, uitgangsmateriaal voor de landbouw elders, 
veevoer, grondstoffen voor de industrie, biomassa voor energieproductie. De 
veehouderij speelt daarin een bijzondere rol, doordat zij niet voor de mens 
consumeerbare grondstoffen (gras, restproducten) omzet naar voor de mens geschikt 
voedsel. Producten waar in 2025 veel vraag naar zal zijn. Afzetmarkten bevinden zich 
veelal, maar niet uitsluitend, in West-Europa. De grondgebonden landbouw is in 
Nederland actief als natuurvriendelijk beheerder van een groot deel van het landelijk 
gebied. Sommige landbouwbedrijven verlenen ook diensten op het gebied van zorg 
en recreatie.  

 
2. De overheid heeft groot vertrouwen in professionele, technisch goed opgeleide 

ondernemers met goed geoutilleerde bedrijven. Ondernemers sturen gericht op 
kwantitatief en kwalitatief hoge opbrengsten. Minimaliseren van verliezen van 
stikstof, fosfor en andere stoffen slecht voor het milieu is integraal onderdeel van hun 
bedrijfsstrategie (ook ingegeven door het prijskaartje dat aan verliezen hangt). 
Ondernemers werken op basis van structurele lange termijn relaties met 
toeleveranciers, adviseurs en afnemers. 
Op veel bedrijven is inzet van hoogwaardige technologie in de bedrijfsvoering (bij 
bijvoorbeeld precisiebemesting, melkrobots, geïndividualiseerde voertoediening) en 
bij het monitoren van veranderingen in teelten, dieren en bedrijfsprocessen onderdeel 
van de aanpak. Hoogwaardige ICT wordt gebruikt voor (deels geautomatiseerde) 
communicatie met leveranciers, afnemers en overheid. Ondernemers maken slim 
gebruik van biodiversiteit in hun bedrijfssysteem (functionele agrobiodiversiteit).   
Veehouders baseren hun voerstrategie op overwegingen van diergezondheid en –
welzijn en minimaliseren hierbij, binnen die randvoorwaarden de input van N en P. 
 

3. De milieugebruiksruimte per bedrijf is helder en geformuleerd in termen van 
landelijke, regionale en lokale milieukwaliteitsdoelen (bijv. geur, fijn stof, ammoniak, 
NO3). Deze doelen dienen ter realisatie van voldoende leefomgevingskwaliteit en 
behoud van biodiversiteit.[nader uitwerken] 
Bedrijven mogen alleen produceren binnen deze toegekende gebruiksruimte. Om dit 
in het dichtbevolkte Nederland te realiseren zullen de absolute verliezen van nitraat, 
fosfaat, zware metalen, broeikasgassen, ammoniak, fijn stof uit de landbouw in 
Nederland fors verder zijn afgenomen Van bedrijven die daar niet in slagen, komt de 
‘license to produce’ te vervallen. Deze inspanning zal betekenen dat de 
milieuverliezen per eenheid van product tot de laagste van de wereld gaan behoren. 
Nederland bouwt hiermee een unieke kennis op die zij tot ver buiten haar grenzen 
exporteert. 

  
4. Mest is een product van waarde, en dient op bedrijven ook als zodanig behandeld te 

worden:  
- veehouderijen zorgen voor goede afzetmogelijkheden, veelal gebaseerd op 
langjarige afzetcontracten met gebruikers. Mestbe- en verwerking (in velerlei 
vormen) speelt hierbij in veel gevallen een rol om werking en acceptatie van de 
dierlijke mest te optimaliseren, en transportkosten te minimaliseren. Mest moet bij 
voorkeur in de regio worden afgezet; transport verder weg is acceptabel als de 
transportkosten relatief laag zijn. 
- mestgebruikers gaan zorgvuldig om met aangevoerde meststoffen. Om opbrengsten 
te optimaliseren en verliezen naar het milieu te minimaliseren wordt in het algemeen 
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gebruik gemaakt van precisiebemesting, waarbij rekening wordt gehouden met 
gewas, grondsoort, weer. Mestgebruikers moeten een kostendekkende prijs betalen 
voor ontvangen mest.  
- de totale hoeveelheid op de mestmarkt aangeboden dierlijke mest is in evenwicht 
met de vraag van de gebruikers binnen en buiten Nederland. 
-De aantrekkelijkheid van (bewerkte) dierlijke mest is toegenomen vanwege de 
verbeterde  kwaliteit van deze mest. Gebruikers zijn daardoor en vanwege de 
toegenomen prijs van kunstmest bereid er een positieve prijs voor te betalen, die 
kostendekkend is voor het transport en eventuele bewerking. 
 
De overheid streeft naar een minimalisering van het gebruik van uit fossiele energie 
of fosfaaterts gemaakte kunstmest; gegeven de nog steeds in grote hoeveelheden 
aanwezige dierlijke mest, moet (al dan niet bewerkte/verwerkte) dierlijke mest de 
belangrijkste bron van P, N en K in de landbouw zijn.  
In 2025 dient een groot deel van de dierlijke mest, in een tussenstap, ook gebruikt te 
worden voor energieopwekking.  

 
5. De overheid is eindverantwoordelijk voor bescherming van collectieve goederen 

(schoon water, schone lucht, rijke natuur) en corrigerend optreden in geval van 
marktfalen. Echter, door hoge eisen van afnemers, burgers en consumenten aan 
landbouwproducten, door samenwerking in ketens en door ver doorgevoerde niveaus 
van ketenaansprakelijkheid zou de rol van de overheid aanzienlijk kleiner moeten zijn 
bij het beschermen van het milieu dan in 2010 het geval is.  
Daar waar overheidsoptreden vereist is, moet dat als betrouwbare overheid 
plaatsvinden op basis van heldere doelen (vertaald in een milieugebruiksruimte per 
gebied of bedrijf), ook voor de lange termijn. De overheid is helder over de 
standaarden en methodieken voor bedrijven om verantwoording af te leggen. 
Handhaving is gebaseerd op individuele of collectieve verantwoording. Geavanceerde, 
nauwkeurige, goedkope, geautomatiseerde meettechnologie en meettechnieken 
spelen een centrale rol in de controle en handhaving. De inzet op uitvoering en 
handhaving is drastisch gekrompen en zo mogelijk indirect (toezicht op 
zelfregulering). De overheid stimuleert innovaties die milieu, dierenwelzijn, product-
kwaliteit ten goede komen door een deel van de risico’s van innovatief gedrag te 
dragen.  

 
 

Met opmaak: Onderstrepen
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2. Beschrijving nu, uitgangssituatie [nog aanpassen]: 
1. Landbouw/veehouderij heeft een duidelijke maatschappelijke functie, maar met een 

grote input van buiten Nederland (voer, kunstmest). Niet alle kosten van 
landbouwproductie worden doorberekend in de prijs van die producten.  
 

2. Milieu: de overheid heeft een groot aantal doelen en eisen voor de verschillende 
sectoren opgesteld, op gebieden als nitraat en fosfaat en de verantwoording daarvan, 
ammoniak (emissie en inzet BBT via mileuvergunning en AMvB Huisvesting), fijn stof 
(emissie-eis, eisen aan in te zetten techniek). Voor veel ondernemers zijn de doelen 
en de bijbehorende milieugebruiksruimte op bedrijfsniveau niet helder; er is 
weerstand tegen de verplichtingen die de overheid oplegt als het gaat om inzet van 
middelen. Dierrechten en melkquota spelen een belangrijke rol in het begrenzen van 
dierlijke productie en de daarmee gepaard gaande emissies naar het milieu. 

 
3. Het grootste deel van de ondernemers is (redelijk) hoog geschoold, zeker de jongere 

ondernemers. Zij worden geadviseerd door adviseurs van toeleverende bedrijven, 
afnemers en financiële ondersteuners. Duurzaamheidseisen op het vlak van milieu en 
dierenwelzijn worden vaak gezien als van buitenaf opgelegd en vormen op veel 
bedrijven niet vaak actief onderdeel van de integrale bedrijfsstrategie.  
In de voerstrategie van veehouders, zeker in de intensieve veehouderij, is er de 
neiging om te zoeken naar goedkoopste grondstoffen, ook als die minder goed zijn 
voor milieu (onnodig veel P). Dit wordt deels veroorzaakt door lage opbrengstprijzen 
voor de eindproducten (vlees, eieren, melk). In de melkveehouderij zien steeds meer 
veehouders de zin van maatwerk en het zichtbaar maken daarvan (mede onder druk 
van gebruiksnormen waardoor scherper sturen op terugdringen van verliezen en het 
zichtbaar maken daarvan loont door minder mestafvoer). 
 

4. Mest is van waarde als deze direct aanwendbaar is op het eigen bedrijf of verwerkt 
tot een eindproduct. De aanbod van deze (bewerkte) mest aan gebruikers buiten het 
bedrijf overtreft de vraag dusdanig (overschotmarkt) dat afnemers niet altijd bereid 
zijn om de totale kosten gemaakt om het eindproduct te fabriceren en transporteren, 
te maken. Mest heeft in het algemeen (hoewel de mate waarin verschilt voor 
varkensmest/pluimveemest/rundveemest en tussen vaste mest en vloeibare mest) 
daardoor een negatieve waarde als deze afgevoerd moet worden van het eigen 
bedrijf. Mestafzet (zeker van de intensieve bedrijven) is vaak een dagmarkt. Deze 
markt is niet erg transparant. Intermediairen spelen zeker in de intensieve 
veehouderij een grote rol bij mestafzet. Transportkosten verhogen deze negatieve 
waarde. Bij het gebruik van mest spelen factoren als ‘wegwerken van overschotten’ 
en ‘risico-minimalisering’ bij een deel van de ondernemers een belangrijke rol: liever 
10 kg te veel dan 1 kg te weinig om te voorkomen dat de opbrengst negatief 
beïnvloed wordt.  
Mestbe- en verwerking is er in vele vormen en gedaanten, met verschillende doelen: 
- dierlijke mest meer gericht te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld door eenvoudige 

mestscheiding of door ‘high tech’ opwerken van dierlijke mest tot kunstmest-
vervanger),  

- dierlijke mest gemakkelijker transporteerbaar te maken (bijv. door verdampen 
water), 

- dierlijke mest te vernietigen (bijvoorbeeld door mestverbranding), 
- extra waarde uit dierlijke mest te halen (bijvoorbeeld door energieopwekking uit 

mestvergisting of mestverbranding) 
- grondstoffen uit mest te halen (bijvoorbeeld fosfor uit mestverbranding)  
- veterinaire risico’s van dierlijke mest te verminderen 
- of combinaties van deze doelen.  
Mestbe- en verwerking blijkt moeilijk rendabel te maken: in de huidige fase van 
techniekontwikkeling zijn de kosten veelal te hoog, de opbrengsten van producten uit 
mestverwerking (inclusief energie en warmte) leveren te weinig op om alle kosten te 
dekken. Uitzonderingen zijn gevallen waarbij de weg via mestverwerking goedkoper 

Met opmerkingen [j1]: Hier nog resultaten van notitie Kaj 
verwerken. 

Met opmerkingen [j2]: Ook de beperkte ‘pakkans’ bij 
onduurzaam gebruik hier vermelden. 
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blijkt dan afzet in onbewerkte vorm (bijv. pluimveemestverbranding). ‘Free riders’ 
ondermijnen (lopende) mestverwerkingsprojecten door geen lange termijn afspraken 
te willen maken en door scherpe concurrentie op prijs. Probleem van veel 
mestverwerkingsprojecten is dat sterk vanuit aanbod wordt gedacht en minder vanuit 
vraag door akkerbouwers. Bovendien moet dit aanbod concurreren met het relatief 
goedkope en flexibel in het gebruik zijnde kunstmest. Akkerbouwers kunnen in de 
mestmarkt ‘achterover leunen’. Zowel LTO als NVV onderkennen dat druk van de 
overheid nodig is om mestverwerking tot een succes te maken. 

 
5. ‘De overheid’ (feitelijk bestaande uit meerdere actoren die niet per se hetzelfde 

verlangen en nastreven) bemoeit zich op verschillende manieren met bedrijven (zie 
ook onder milieu). De gedetailleerde regels van de overheid maken het zeker voor 
ondernemers die willen innoveren, niet gemakkelijk: zij lopen aan tegen allerlei 
beperkingen. Tegelijkertijd blijken die beperkingen ook nodig aangezien een deel van 
de ondernemers geneigd is regels te willen overtreden (bijvoorbeeld waar het gaat 
om verantwoording op het gebied van mestgebruik en mestafzet) om daarmee 
persoonlijk voordeel te verkrijgen. Onderscheiden van ‘goeden’ en ‘kwaden’ blijkt 
voor de overheid niet erg gemakkelijk. Bewijsvoering rond overtredingen op het 
gebied van overtredingen op het terrein van mestgebruik en mestafzet is lastig als 
gevolg van het gegeven dat er grote variatie is in mogelijke situaties en de overheid 
daarmee rekening moet houden in de handhaving. Handhaving in het mestbeleid is 
gebaseerd op een risicobenadering op het niveau van groepen; onderscheid tussen 
individuen binnen die groepen wordt bij de selectie niet/nauwelijks gemaakt. Met 
name de normstelling van de kant van de overheid wordt regelmatig bekritiseerd 
vanuit de landbouwsector en de politiek: normen zijn te weinig gedifferentieerd en te 
weinig flexibel.  
De huidige omvang van de mestmarkt wordt nu nog “in bedwang” gehouden door de 
combinatie van het melkquotum voor de melkveehouderij en het stelsel van 
dierrechten voor de intensieve veehouderij. Beide systemen van volumesturing 
houden, als hier niet iets voor in de plaats komt, in 2015 op te bestaan.  
De overheid stimuleert ontwikkeling en verspreiding van nieuwe technologie 
(bijvoorbeeld op het gebied van stallen, mestverwerking en precisiebemesting) en 
kennis door normstelling, financiering, experimenteerruimte en onderzoek. 
Tegelijkertijd is er vaak een roep uit sector en politiek om ‘meer’ inzet van de 
overheid op dit punt.  
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3. Inzet instrumenten/ acties overheid om uit te komen waar overheid straks wilt zijn. Mest van waarde: brainstorm acties 
nu om visie te realiseren 
 
A. ORDENING GENOEMDE INSTRUMENTEN/MAATREGELEN – VOORZET [GRAAG VERDER UITWERKEN EN VERSIMPELEN] 
Actie overheid 
Instrument Inzet op zijn vroegst:  

Korte termijn (tot en met 2013) Middellange termijn (2014-2017) Lange termijn (na 2017) 
Norm- en regelstelling 
(incl. handhaving) 

⇒ Heldere standaarden en definities 
mestbe-/verwerkingsvormen  

⇒ Experimenteerruimte innovaties  
 

⇒ Hogere gebruiksnorm voor dierlijke mestsoorten 
met hoge werkingscoëfficiënt  

⇒ Verplichten van mestbe/-verwerking om hogere 
werking te verkrijgen  

⇒ Verbod (of beperken) kunstmest (aparte 
gebruiksnorm voor kunstmest) 

⇒ Verbod gebruik (fosfaat)kunstmest 
⇒ verplichte bijmenging dierlijke mest bij kunstmest  

⇒ Aantal dieren halveren  
⇒  

Financiële prikkels 
(bijv. heffing subsidie) 

⇒ Revolving fund (technische) 
innovatie ontwikkeling  

⇒ Financiële steun ontwikkelen en 
voeren keurmerken 

⇒ Financiële steun samenwerking in 
de keten (onderzoek, dragen 
overheadkosten) 

⇒ Heffing op afzet onbewerkte mest  
⇒ Heffing op kunstmest  
⇒ Subsidie akkerbouwer voor aanwenden dierlijke 

mest 

⇒ Opkoopregeling mest 
(P.O.)  

 

Kennisvergroting en 
verspreiding 
(onderzoek, 
voorlichting, 
netwerken) 

⇒ Onderzoek: mestverwerking, mesttoediening, verbetering meetapparatuur, staltechniek, etc  
⇒ Voorlichting, pilots 
⇒ Voorlichting, promotie keurmerken 
⇒ Bevorderen ketensamenwerking  

Niet-plaatsbaar, 
vanwege 
onduidelijkheid over 
instrument/multi-
interpretabel 

⇒ Stimuleer export  
⇒ Vloeibare bemesting uit dierlijke mest stimuleren  
⇒ Fosfaaterts schaars voorwaardenscheppend beleid en normstelling 
⇒ Marktontwikkeling: - vraaggestuurde ketens stimuleren afnemer- verwerker-producent S, Kt + Lt 
⇒ Actie: 1. zorg voor vraag groter dan aanbod: zorg voor schaarste (dierrecht remt productie; mao remt overschot). Mijd 

kunstmestgebruik. 2. lever gewenst waardevol nuttig nutriëntenproduct (techniek voor winning fosfaat en andere 
waardevolle stoffen uit mest; markt: ketenregisseur tussen producent en eindverwerker. 

⇒ Infrastructuur-ketenbinding stimuleren: producenten belonen die zich binden aan ketens S + Ov  
Actie bedrijfsleven 
⇒ Urine en vaste delen scheiden in stal  
⇒ Naast mineralen eiwit ook energie-inhoud mest algen benutten en vermindering broeikas  
⇒ (Combi met covergisting) Inzet van dierlijke mest als biomassa met terugwinning fosfaat  
⇒ Dierlijke mest van belang voor bodemvruchtbaarheid  
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⇒ Ruimere opslagcapaciteit  
Zorgen 
⇒ Mestverwerking kost veel energie; wordt alleen maar duurder (zorg) 
⇒ Kwaliteitsverklaring grondkwaliteit (zorg) 
⇒ Afroming dierrechten (zorg) 
⇒ Schaarste  daghandel goedkoper (zorg) 
⇒ Afvoer nu +/- 400 mln € Hoe die om te buiten naar inkomstenbron? (zorg) 
⇒ Grotere maatschappelijke discussie: grote melkvee-installaties waar? Landelijk gebied? (zorg) 
⇒ Niet teveel aanbod van mest (zorg) 
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B BEOORDELING HAALBAARHEID GENOEMDE INSTRUMENTEN/MAATREGELEN: CRITERIA 
- VOORSTEL 
1. Doeltreffendheid: In welke mate stuurt het instrument  naar de in de visie genoemde doelen 

voor 2025? 
2. Doelmatigheid: welke kosten brengt het instrument met zich mee in relatie tot de gewenste 

doelen?  
aspecten hierbij zijn: 
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector 
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling  
- kosten bedrijven: administratieve lasten 
- kosten overheid: uitvoeringslasten (in relatie tot uitvoerbaarheid) 
- kosten overheid: handhavingslasten (in relatie tot controleerbaarheid en 

handhaafbaarheid) 
- bekendheid/ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument 

3. Innovatieve effecten: in hoeverre stimuleert de optie het innovatievermogen (gericht op het 
verminderen van de negatieve effecten van de veehouderij) van bedrijven?  

4. Maatschappelijk draagvlak: steun (of: geen weerstand) bij ‘opinion leaders’ in de 
samenleving. 

5. EU-conformiteit: is het instrument niet strijdig met EU (of andere internationale) regels? 
Voldoet het instrument aan EU-eisen? 
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Bijlage 1. 
 
Uit: toekomstvisie duurzame veehouderij,  Tweede Kamer, 2007–2008, 28 973, nr. 18 
Uitdagingen voor de veehouderij 
Allereerst de internationalisering van de voedselketen en het wereldvoedselvraagstuk. 
De wereld verstedelijkt snel. Daardoor neemt zowel de fysieke als de psychologische afstand tussen 
voedselproductie en consumptie toe. Daarnaast leidt de mondiale bevolkingsgroei en de toenemende 
welvaart in landen als China en India tot een grotere vraag naar vlees en zuivelproducten. De druk op het 
mondiale ecosysteem neemt daarmee toe. Bovendien neemt de vraag naar energiegewassen toe. 
Zelfvoorziening 
per land is hierbij geen oplossing. Dat is niet de manier waarop je de groeiende urbane bevolking van een 
verantwoord en gezond voedselpakket voorziet. Ook ontneem je boeren uit ontwikkelingslanden daarmee 
de mogelijkheid hun inkomen te verbeteren door te exporteren. De ontwikkeling gaat dan ook terecht een 
andere kant op: vrije wereldmarkt en afbouw van Europese bescherming. De Nederlandse veehouderij 
ontkomt, kortom, niet aan internationale concurrentie, evenmin aan de noodzaak van duurzaam 
produceren. 
 
Daarmee samen hangen de mondiale uitdagingen van energie en klimaat. De veehouderij zal toe 
moeten naar klimaaten energieneutrale ketens. De emissie van CO2, methaan, lachgas en andere 
broeikasgassen moet 
worden beperkt. Ook kan de veehouderij een bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie. Die 
uitdagingen gelden niet alleen vanuit milieuoptiek, maar ook vanuit de wetenschap dat de schaarste aan 
fossiele brandstoffen tot grote politieke onrust in de wereld kan leiden. 
 
Een derde uitdaging is de trend van kwantiteit naar kwaliteit. In onze Noordwest-Europese 
samenleving zijn mensen steeds meer op zoek naar kwaliteit van leven. Niet alleen neemt daarmee de 
vraag naar gezond en 
gemakkelijk voedsel van hoge kwaliteit toe, maar ook de behoefte aan beleving van natuur en recreatie. 
Bovendien verandert de maatschappelijke opvatting over de vraag hoe dieren gehouden zouden moeten 
worden. De aandacht voor dierenwelzijn is dan ook geen hype, maar onderdeel van een bredere 
ontwikkeling in de maatschappij, en een nieuwe kijk op duurzaamheid. De veehouderij zal moeten voldoen 
aan de groeiende vraag naar kwaliteit en beleving van voedsel en voedselproductie. Tegelijkertijd zal de 
consument zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten beseffen dat kwaliteit een prijs heeft. 
Zichtbaarheid, transparantie en verbinding zijn hierbij de kernwoorden. 
 
Tenslotte zijn er in Europa demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, bevolkingsafname, 
multiculturalisering en verstedelijking van het platteland die nieuwe eisen zullen stellen aan producten en 
de wijze van productie door de veehouderij. Bovendien zal het marktperspectief van de veehouderij 
veranderen. Innovatie, diversiteit en kwaliteit zijn daarbij kernwoorden. 
 
Deze nieuwe uitdagingen maken, enerzijds, dat de veehouderij van de 21e eeuw, net als iedere andere 
gezonde economische sector, niet kan ontkomen aan de dynamiek van de vrije markt. Anderzijds zal 
verduurzaming in de veehouderij in goede samenwerking tussen sector, samenleving en overheid moeten 
plaatsvinden, ook op internationaal niveau. We staan daarbij voor enkele belangrijke vraagstukken. Een 
hoog niveau van dierenwelzijn is bijvoorbeeld een maatschappelijke waarde met eigen principes, maar die 
waarde kan botsen met andere belangrijke waarden, zoals goede arbeidsomstandigheden en bescherming 
van het milieu. Ook kan de Nederlandse veehouderij zich uit de markt prijzen. Hoe promoten we dan het 
dierenwelzijn, en voor welke dieren zetten we ons in, ook de buitenlandse? Schaalvergroting is een andere 
uitdaging: het is onvermijdelijk vanwege internationale concurrentie, het maakt investeren in milieu en 
dierenwelzijn gemakkelijker. Tegelijkertijd zijn de landschappelijke inpassing en de aandacht voor het 
individuele dier belangrijke elementen. Wat is mijn antwoord op deze uitdagingen? 
 



Diervergunningen 
 
1. Korte omschrijving, kenmerken, voor- en nadelen 

Diervergunningen zijn niet verhandelbaar, ze worden door de overheid om niet (m.u.v. 
eventuele legeskosten) verstrekt en worden weer ingeleverd bij de overheid, c.q. ze 
vervallen van rechtswege.  
De toekenning en de inname van diervergunningen kan parallel lopen met de 
milieuvergunning waarbij de gemeente een belangrijke procedurele rol heeft, het beheer 
van de diervergunning (inname en heruitgeven) kan het beste worden gelegd bij de 
landelijke overheid. 
Diervergunningen vervallen (aan de overheid) bij de staking van de dierproductie op die 
betreffende locatie. Dat kan dus gelijk oplopen met de milieuvergunning. Dus zolang de 
locatie in werking is blijven de diervergunningen in stand, ook als de locatie (inrichting) in 
andere handen komt. Samenvoegen van locaties (locatie 1 toevoegen aan locatie 2 of van 
1 en 2 naar een (nieuwe) locatie 3) verloopt via de diervergunningenbank. Die bank kan 
tevens de rol van de compartimenteringsregeling op zich nemen.  
Toekenning van diervergunningen kan plaatsvinden gelijktijdig met het moment van 
verlenen van de milieuvergunning. Voorwaarde is wel dat er diervergunning op voorraad 
zijn in de diervergunningenbank. Uitgifte volgens principe van volgorde van binnenkomst, 
al dan niet gecombineerd met een milieu-eisenpakket, b.v. bouwen op maatlatniveau etc.  
 
Voor diervergunningen wordt geen geld gegeven omdat ze niet onderling verhandelbaar 
zijn. Eventuele sluiphandel wordt voorkomen doordat de inleverende en de ontvangende 
partij elkaar niet kennen ingeval van een landelijke vergunningenbank. Wel zal er 
schaarste blijven van locaties waarop een geldige milieuvergunning én diervergunningen 
aanwezig zijn. Maar beide worden door de overheid om niet verstrekt (behalve leges).  
 
Dierrechten voor v+ p moeten worden omgezet in diervergunningen, op moment van die 
omzetting kan tevens gechecked worden of de milieuvergunning toereikend is (zonodig dus 
korten).  
Diervergunningen voor melkvee worden toegekend in relatie tot het melkquotum.  
 
Diervergunningen treden uiterlijk in 2015 in werking. Er moet worden overwogen om 
diergunningen eerder in te voeren. Dus al snel, want dan voorkom je anticipatiegedrag in 
de sectoren. Dan moet je bijvoorbeeld kiezen voor de meitelling 2011 (melkvee)  als datum 
die heel dicht bij het komende Kameroverleg ligt. Maar ook voor V + P is voorkomen van 
anticipatiegedrag gewenst.  
 

2. Doeltreffendheid 
Het instrument stuurt het maximum aantal dieren (v,p,r) in Nederland en daarmee de 
excretie en het emissievolume. Bijsturen in volume is ook mogelijk door middel van 
afromen bij heruitgave van diervergunningen of door toevoegen van extra 
diervergunningen in de bank.  
 

3. Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
Gelijk aan het dierrechtensysteem.  
Handhaving o.b.v. het bestuursrecht kan een voordeel zijn (Kroeze) 
 

4. Doelmatigheid 
4.1. kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector, 

verdeling kosten 
veestapel blijft even groot als bij het dierrechtenstelsel 

4.2. Kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling 
In vergelijking met het meest nabijgelegen alternatief dierrechten wordt in de markt 
geen prijs betaald voor diervergunningen. 

4.3. Kosten bedrijven: Administratieve lasten 
gelijk aan dierrechten. Mogelijkheid om (kostendekkende) leges te heffen voor de 
administratie 

4.4. Kosten overheid: administratieve lasten 
Mogelijkheid om (kostendekkende) leges te heffen voor de administratie 



4.5. Kosten overheid: handhavingslasten 
Gelijk aan systeem van dierrechten 

4.6. Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument 
Het instrument is nieuw, dus onbekend 
 

5. Innovatieve effecten: 
door het stellen van duurzaamheidseisen bij uitgifte van diervergunningen wordt de 
innovatie in de sector bevorderd. 
 

6. Maatschappelijk draagvlak: 
Is groter dan voor dierrechten vanwege de duurzaamheidstimulansen en de niet-
verhandelbaarheid 
 

7. EU-conformiteit 
Stuurt sterk op de excretie, dus sterke relatie met derogatie-voorwaarden.  

 
 
Overige opmerkingen 

o Je zou bedrijven kunnen stimuleren om te stoppen met het bedrijf door een 
stakingsfaciliteit met een soepeler belastingregime in te stellen.  

o Hoe handhaaft EL&I / de gemeente dat bij beëindiging van de productie ook de 
diervergunningen worden ingeleverd.  

o Een ondernemer zal willen weten of er ruimte is in de vergunningenbank als hij wil gaan 
uitbreiden. Overheid zal dus regelmatig de stand moeten publiceren, dan weten 
aanvragers wat voor kans ze maken.  

o Ik heb met de collega’s van vis gesproken over hun systeem van visvergunningen. 
Blijkt dat er twee soorten vergunningen zijn: overdraagbare en niet-overdraagbare. Die 
laatste zijn van toepassing op soorten waar de visserij moet krimpen en worden alleen 
ingeleverd als de ondernemer stopt met de activiteit / overlijdt. 
Belangrijk verschil: bij vis gaat het om bestandsbeheer (dus niet om kg vis, want zou 
het quotum heten), bij dieren gaat het om milieurandvoorwaarden.  

o Je zou het systeem ook iets anders kunnen inrichten, in de vorm van een 
dierhouderijregister. Dan zou de overheid regelmatig kunnen/moeten toetsen of de 
houder nog bedrijfsmatig actief is, checken of b.v. tenminste 70% van de 
diervergunningen benut worden, anders uit register schrappen, zodat er weer ruimte 
ontstaat voor uitgifte.  
Dierhouderijregister klinkt wat vriendelijker dan diervergunningen.  



Projectgroep KMV 
 

28/01/2011 

Wat is grondgebonden? 

 
1. Algemeen: grondgebondenheid 
Bij de voorbereidingen van het volumebeleid vanaf 2015 komt de term grondgebonden weer 
om de hoek kijken. Moet een grondgebonden bedrijf dierrechten, emissierechten of MAO’s 
hebben? Essentieel is te weten wat grondgebonden inhoud.  
Grondgebondenheid kan worden gedefinieerd als het leggen van een koppeling tussen 
grond en aantal (te houden) dieren/emissie/immissie. Er is een groot aantal invullingen 
denkbaar van die definitie waarbij cruciaal is, de precieze verhouding die maximaal is 
toegestaan. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn: een aantal grootveeeenheden (gve’s) per 
hectare, of kg stikstof/fosfaat per hectare of xxx kg ammoniak emissie per hectare. Ook 
denkbaar is het xxx kg broeikasgas/fijn stof/CO2 uitstoot per hectare.  
 
2. Historische beschouwing/ervaringen uit het verleden 
De term grondgebonden is in het huidige stelsel van dierrechten niet van belang. Echter tot 
2006 waren de dierrechten verhandelbaar of grondgebonden. Grondgebonden rechten 
konden alleen worden gekocht wanneer het verwervende bedrijf daarvoor voldoende grond 
had. Voldoende was wanneer de geproduceerde mest op de eigen grond geplaatst kon 
worden uitgaande van 125 kg fosfaat per hectare. Grondgebonden dierrechten waren dus 
gekoppeld aan de plaatsingsruimte (uitgedrukt in fosfaat). In tegenstelling tot eerder, 
veranderen tegenwoordig de gebruiksnormen voor fosfaat en bestaat er bovendien een 
fosfaatdifferentiatie bij het bepalen van de gebruiksnorm fosfaat. De toekenning van 
grondgebonden rechten ligt daardoor minder voor de hand.  
 
Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten kwam de term grondgebonden niet voor, maar 
in de methodiek zat de grondgebondenheid wel verpakt. Immers wanneer de landbouwer 
afzet had naar (eigen) grond was een MAO voor dat deel niet verplicht.  
 
De omgevingsvergunning (voorheen: milieuvergunning) kent momenteel geen direct verband 
tussen de hoeveelheid grond die bij een bedrijf hoort en de productieruimte cq 
ammoniakuitstoot van de vergunning. De depositiewaarden zijn namelijk sterk afhankelijk 
van de ligging van de productielocatie ten opzichte van een natuurgebied of anderszins 
kwetsbaar gebied.    
 
 
3. Benaderingswijzen grondgebonden 
 
3a. Grondgebonden = een aantal grootveeeenheden (gve’s) per hectare 
De grondgebondenheid wordt uitgedrukt in grootvee-eenheid (GVE) per hectare. Voor elke 
diersoort en voor elke leeftijdscatergorie is te berekenen om hoeveel GVE het gaat. Eén 
GVE komt overeen met de fosfaatproductie van één melkkoe (41 kg fosfaat). Met deze 
eenheid kunnen verschillende diersoorten vergeleken worden als het gaat om mestproductie. 
Zo gaat er in 1 GVE 11,4 kalfjes, 38 biggen of 82 legkippen.  
Binnen MINAS was een landbouwer vrijgesteld van aangifte indien hij niet meer dan 2,5 GVE 
per ha produceerde. Gezegd kan worden dan een bedrijf grondgebonden is wanneer er niet 
meer dan 2,5 GVE per ha wordt geproduceerd. Maar teruggaan naar 2 GVE ha kan ook. 
 
In Denemarken kent men de zogenaamde Harmonieregels. Een landbouwer mag alleen 
produceren in overeenstemming met bepaalde waarden uitgedrukt in LivestockUnits per 
hectare. 1 LU = 100 kg N. Per hectare mag men 1, 4 varken houden, 1, 7 rundvee en 2.3 
‘derogatie melkvee’.  
 
 
3b. Grondgebonden = kg stikstof en fosfaat volledig plaatsbaar op eigen hectares 
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Een grondgebonden bedrijf kan al zijn geproduceerde mest (uitgedrukt in kg fosfaat en 
stikstof) plaatsen op de landbouwgrond van het eigen bedrijf en, wanneer van toepassing, op 
zijn natuurterrein. Met andere woorden: hij hoeft geen mest af te voeren. De plaatsingsruimte 
voor landbouwgrond wordt bepaald door de gebruiksnormen inclusief derogatie. 
 
Op basis van gebruiksnormen 2009 is dit  27% van alle relaties1.   
 
Een groter aantal grondgebonden bedrijven kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld 
onderstaande varianten toe te staan. De veehouder: 

• Kan al zijn geproduceerde mest (uitgedrukt in fosfaat ) kwijt op zijn landbouwgrond. Sluit 
aan bij de methodiek van dierrechten voor 2006.  

• Kan zijn overschot kwijt bij een boer in de buurt onder de voorwaarden die gelden voor 
een boer-boer transport (nu 80% van fosfaat zelf kunnen plaatsen). Ten opzicht van de 
vorige variant ontbreekt hier de zekerheid van een MAO.  

• Kan zijn overschot aan dierlijke mest op basis van een MAO kwijt op landbouwgrond van 
een ander. Door de mao met lever- en afnameplicht vergroot hij als het ware de bij het 
bedrijf behorende hoeveelheid landbouwgrond. NB. de plaatsingsruimte bij de afnemer 
wordt kleiner. 

 
 
 
3c. Grondgebonden  = een aantal xxx kg ammoniak emissie per hectare 
Een grondgebonden bedrijf produceert niet meer ammoniak per hectare dan is toegestaan 
op basis van de omgevingsvergunning. De ruimte in de omgevingsvergunning (uitgedrukt in 
ammoniak) is de grens. Het gaat hierbij om de totale ammoniakemissie op een bedrijf (stal, 
mestopslag, mesttoediening, beweiding en kunstmest). De hoogte van de ammoniakplafonds 
per bedrijfstype kan zo worden ingesteld dat op nationaal niveau wordt voldaan aan het 
ammoniakplafond uit de NEC-richtlijn en regionaal wordt voldaan aan de ruimte die de 
depositienormen voor kwetsbare natuur toestaan (bron: veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte van capgemini en alterra). Dit ammoniakplafond uit de NEC-richtlijn 
moet ‘verdeeld’ worden over de percelen landbouwgrond in Nederland.  
 
Een verdergaande uitwerking van deze variant kan door de emissieruimte vast te stellen 
voor verschillende stoffen zoals ammoniak, nitraat, fosfaat, broeikasgassen (CO2, lachgas, 
methaan) fijn stof, zware metalen, geur en (eventuele) medicijnstoffen(bron: veehouderij 
binnen de milieugebruiksruimte van capgemini en alterra)..  
 
4. Voor- en nadelen verschillende invullingen grondgebondenheid 
Grondgebonden kan dus op verschillende manieren benaderd worden. Elke manier heeft zijn 
voor- en nadelen.  
 
Grondgebonden 2,5 GVE per ha 
Voordelen: 

• Overheid weet precies landelijk absoluut plafond.  

• Berekening al dan niet grondgebonden niet complex 

• Uitbreiden mogelijk door vergroten areaal. 
Nadelen: 

• Door forfaitaire productie per dier wordt de veehouder niet gestimuleerd tot lagere 
productie (door bijvoorbeeld voerspoor). Dit nadeel is kleiner wanneer er veel forfaits voor de 
dieren zijn. 

•Doet geen recht aan fosfaatdifferentiatie of onderscheid gras-of bouwland  
                                                
1 82.737 relaties hebben grond en 22.517 relaties daarvan kunnen hun productie plaatsen. Van die 22.517 relaties hebben 

13.969 relaties derogatie ( 62%). (bron: J. Meijer afdeling A&S). 
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•GVE zou opnieuw geïntroduceerd moeten worden. 
 
Grondgebonden fosfaat en stikstof volledig plaatsbaar op eigen bedrijf 
Voordelen: 

• Uitbreiden dieraantallen mogelijk door vergroten areaal landbouwgrond, door afzet buiten 
de Nederlandse landbouw of door aantoonbaar lagere productie (stalbalans, BEX) 

•Controle op deze grondgebondenheid lift mee met controle op gebruiksnormen. 

• Doet recht aan fosfaatdifferentiatie en derogatie 

• Grondgebondenheid gekoppeld aan gebruiksnormen dus automatische sturing door 
overheid (wanneer gebruiksnormen verlagen, verkleint automatisch aantal bedrijven 
grondgebonden) 

•Berekening complexer dan GVE optie 

• 
Nadelen: 

• Geen verband met emissieruimte voor verschillende stoffen zoals ammoniak, nitraat, 
fosfaat, broeikasgassen (CO2, lachgas, methaan) fijn stof, enzovoort 
 
Grondgebonden ammoniak per ha 
Voordelen: 

• Een ondernemer kan uitbreiden indien hij door maatregelen minder ammoniak uitstoot of 
zijn areaal vergroot.  

•Berekening complex 
Nadelen: 

•De controle lift niet mee met de controle op gebruiksnormen. Hoe sturen op mestmarkt? 

•Het bepalen van de hoeveelheid ammoniak per hectare voor een bedrijf is precisiewerk. Het 
is immers afhankelijk van de nabijheid van kwetsbare gebieden of niet.  

• Het meten de ammoniakuitstoot (rantsoenmaatregelen, emissiearme stal en uitrijden) per 
bedrijf is lastig. 
 
5. Voorstel  
 
De optie grondgebondenheid wanneer de volledige stikstof- en fosfaatproductie plaatsbaar is 
op het eigen bedrijf doet het meest recht aan de overheid en aan de ondernemer. 
Het is minder star dan de optie van 2,5 GVE per ha en sluit beter aan bij de plaatsingsruimte 
dan de ammoniakoptie. 
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Van:
Verzonden: maandag 14 februari 2011 09:50
Aan:  

 
 

CC: @minvenw.nl
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011
Bijlagen: Milieuopgave tbv kabinetsvisie mest- en volumebeleid.docx

Hoi allen, 
 
Zoals beloofd hierbij (zie bijlage) een eerste, nog niet volledig, concept van de milieuopgave tbv de kabinetsvisie. 
Ik ben bezig met het completeren, maar afhankelijk van de bijdragen van anderen. 
 
Groet 

 
 

 
Policy coordinator 
Ministry of Infrastructure and Environment IPC 625 P.O. Box 30945 
2500 GX The Hague 
The Netherlands 
Tel. +31/  
e-mail: @minvrom.nl 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  [mailto @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 11 februari 2011 14:12 
Aan:  

 
 

I  @minvenw.nl 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
 
Nog even een aanvulling: de uitvoeringskosten en de administratieve lasten kunnen bij onderdeel 3 worden 
ondergebracht.   
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: 10 februari 2011 13:41 
Aan:  

 
 

@minvenw.nl' 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
 

 
 
Dank voor je opzet. Ik kan met de punten 2 t/m 7 uit de voeten. Het 1/2 A4'tje bij punt 1 is in mijn ogen veel te 
beperkend. Een variant moet helder beschreven worden wil je punten 2 t/m 7 begrijpelijk maken. Laten we ons 
binnen de projectgroep niet meteen beperkingen opleggen en eerst voor iedereen duidelijk omschrijven waar het 
in een variant om draait. Stukken die naar de Stuurgroep of naar de Stassen moeten kunnen altijd ingekort 
worden. 
 
Groet, 
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: woensdag 9 februari 2011 8:02 
Aan:  

 
 

CC: @minvenw.nl 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
 
Collega's, 
 
Zoals gisteren beloofd mijn voorstel voor format. 
 
  
We willen de varianten onderling vergelijken en toetsen op basis van het lijstje beoordelingscriteria. Het lijkt mij 
daarom handig om deze beoordelingscriteria als kern van de format te zien. We kunnen dan achteraf de opties 
heel goed te vergelijken. 
  
Ik denk daarom aan de volgendfe opzet: 
 
1. Algemene, korte omschrijving van de opties; Kenmerken, voor- en nadelen  (max. 1/2 A4-tje) 2. 
Doeltreffendheid 3. Uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid 
4. Doelmatigheid 
5. Innovatieve effecten 
6. Maatschappelijk draagvlak 
7. EU-conformiteit 
 
Indien jullie nog zaken willen aanvullen dan graag p.o. reactie naar iedereen, zodat de schrijvers van elke variant 
aan de slag kunnen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Senior beleidsmedewerker  
 
H Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie  
      Directie Regionale Zaken; vestiging Zuid  
      Keizersgracht 5  
      Postbus 6111  
      5600 HC Eindhoven  
 
' 070-   
        
 
* < @minlnv.nl>  
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: dinsdag 8 februari 2011 8:04 
Aan:  

 
 

 
CC: @minvenw.nl 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
 

 
 
Ik kan er vanmiddag niet bij zijn. 
Ik heb een paar opmerkingen op de visie/commentaar van de stuurgroep. Maar eerst een andere opmerking: Is 
de huidige frequentie van de stuurgroep met de lange aanlevertijden werkbaar? Naar mijn idee gaat het werk 
efficienter als de stuurgroep iets minder vaak bijeen zou komen en de stukken minder lang van tevoren zou willen 
hebben. 
 
Nu de visie: 
- Ik vind het gevaarlijk om autonome ontwikkelingen naar 2025 te schetsen. Het gaat over de toekomst. Er is 
altijd wel een of andere studie die een gewenste ontwikkeling als autonoom schetst. Dus als er een 
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rechtvaardiging gezocht moet worden om niets te doen kan dat altijd. Mijn voorkeur gaat er naar uit om eerst de 
gewenste ontwikkelingen te schetsen. Daarbij kan het nodig zijn om een aantal randvoorwaarden neer te zetten, 
waarvan je uitgaat dat die in 2025 zijn gerealiseerd. Dit geeft je de mogelijkheid om beleid te beschrijven om de 
ontwikkelingen te realiseren en parameters om de gewenste ontwikkelingen te monitoren. 
 
- De essentie van mest tot waarde is dat er een mestafzetketen is gevormd die alle overschotmest omzet tot 
hoogwaardige grondstoffen voor industrie (fosfor, (kunst)-mest, energie, vezel). Alle overschotmest wordt  onder 
regie van een ketenregisseur in deze mestafzetketen afgezet. Het probleem is tegroot om alleen met lagere 
transportkosten en hogere acceptatie op te lossen. 
 
- In de beschrijving van 2011 wordt de huidige mestmarkt te fluweel behandeld. Natuurlijk heeft mest op eigen 
bedrijf waarde, maar waar het om gaat is dat de afzetmarkt van dierlijke mest zich als een afvalmarkt gedraagt. 
Daar zit de crux. 
 
- Het lijkt me goed om in de beschrijving 2011 een beschrijving van de huidige mestmarkt met huidige 
voorspellingen voor 2015 op te nemen. 
 
- ook een analyse van het falen van mestverwerking tot nu toe, een opsomming van mestverkingstechnieken zegt 
niet zoveel. 
 
- de mogelijk in te zetten instrumenten rangschikken naar welke belemmering dit moet oplossen. Koppeling 
maken met analyse huidig falen. 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn HTC 
 
----- Oorspronkelijk bericht ----- 
Van:  
Verzonden: maandag 7 februari 2011 17:06 
Aan:  

 
 

 
 
 

CC:  
 

Onderwerp: RE:  Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
 
Bij deze bijlage 3 en een niet aangekondigde bijlage, namelijk het verslag van het gesprek met Vion (graag 
vertrouwelijk mee omgaan. Niet verder verspreiden!). 
 
Bijlage 3 bevat de opmerkingen van de Stuurgroep bij de visie. Tevens opmerkingen vanuit het cluster mest van 
AKV.  heeft tekstvoorstellen gedaan waarvan een deel is geaccepteerd, een deel verworpen en een 
deel nog in de tekst staan ten behoeve van de discussie morgen. 
 
Groet, 
 

 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 17:16 
Aan:  

 

 
Onderwerp: RE: Projectgroep KMV vergadering 8 februari 2011 
Urgentie: Hoog 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
 
Collega's,  
 
Hierbij agenda en stukken voor de vergadering van de projectgroep 'Kabinetsvisie Mest- en Volumebeleid' (KMV) 
van dinsdag 8/2. Bijlage 3 volgt maandag, waarschijnlijk pas in tweede helft van de middag. Is laat, maar toch 
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het dringende verzoek om die bijlage ook voor de vergadering te lezen, zodat opmerkingen en aanvullingen 
besproken kunnen worden in de vergadering. 
 
Groet, 
 

 
coördinator cluster Mest en Milieu, 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Agroketens en Visserij (AKV), Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
tel. 070-  / 06-  (mobiel) fax.  
Email: @minlnv.nl < @minlnv.nl>  
  
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ondergetekende staat niet in voor de juiste 
en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Optie 2 Volumesturing: Dierrechtenbank/Diervergunningen 
 
Korte omschrijving, kenmerken, voor- en nadelen 
 
Korte omschrijving: 
Het grote bezwaar van het bedrijfsleven en VVD, PVV, CDA (10-puntenplan) tegen dierrechten 
is de hoge economische waarde van dierrechten. Bedrijfsontwikkeling en –modernisering 
brengen grote investeringen in ‘lucht’ met zich mee. De investeringen in dierrechten leggen 
een groot beslag op de financieringscapaciteit, waardoor minder geïnvesteerd kan worden in 
milieu- en dierwelzijnsmaatregelen. Door vrije verhandelbaarheid en overdracht van 
dierrechten niet meer mogelijk te maken, wordt de waarde van dierrechten verminderd.  
 
Kenmerken: 

o De huidige systematiek van dierrechten is uitgangspunt voor dit systeem 
o Verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten van locatie 1 naar locatie 2.  
o Dierrechten van bedrijven, die de productie staken, worden ‘om niet’ aan een 

dierrechtenbank aangeboden die door DR beheerd wordt. DR boekt deze dierrechten af 
van deze voormalige locatie. Aansluitend bij de compartimentering van de 
Meststoffenwet worden er drie regionale banken ingesteld. 

o Bij een positief saldo van dierrechten (c.q. wanneer er voldoende dierrechten in de 
bank zitten) worden dierrechten gratis ter beschikking gesteld aan bedrijven die zich 
willen ontwikkelen indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
-beschikken over een toereikende omgevingsvergunning; de Wabo zorgt ervoor dat er 
één vergunningtraject voor alle benodigde vergunningen is; er kan dus meteen 
gebouwd worden 
-de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn vormgegeven en dient te 
voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij; 
-de uitbreiding van de stallen moet wat ammoniakemissie betreft voldoen aan BBT+ ; 
-het gehele of een deel van het bedrijfsoverschot aan mest moet worden verwerkt en 
buiten de NL landbouw worden afgezet (invulling motie Snijder/Koopmans; 
vergelijkbaar met eerdere POR). 
-eventueel grens stellen aan de maximale bedrijfsomvang per locatie (als uitvloeisel 
van het maatschappelijk debat over megastallen en de beleidsreactie van de 
Staatssecretaris) 

o Er zal een collectieve druk ontstaan richting (potentiële) stoppers om hun rechten aan 
te bieden aan de dierrechtenbank, want dan is er bedrijfsontwikkeling mogelijk. Het 
aanbod van dierrechten door stoppende bedrijven kan vergroot worden door als 
flankerende maatregel tijdelijk (2 à 3 jaar) het staken van de productie én het inleveren 
van dierrechten bij de dierrechtenbank fiscaal aantrekkelijk te maken door een 
stakingsfaciliteit (aftrekpost) in te stellen. Stoppende bedrijven moeten afrekenen met 
de fiscus. Met een aftrekpost kan stoppen worden gestimuleerd. Per stoppend bedrijf 
ontvangt de fiscus minder, maar in totaliteit nemen de opbrengsten toe omdat meer 
bedrijven sneller zullen stoppen en afrekenen.  

o Het uitdelen van dierrechten kan plaatsvinden via een halfjaarlijkse tender (beoordeling 
van de ingediende plannen waarbij de kwalitatief beste plannen het hoogst in de 
rangorde komen en het eerst in aanmerking komt voor dierrechten) of op volgorde van 
binnenkomst wanneer voldaan wordt aan de toekenningscriteria én de dierrechtenbank 
een positief saldo heeft.  

o Overwogen kan worden om aan een aanvraag een maximum hoeveelheid dierrechten te 
stellen. Na toekenning worden de dierrechten voor 1 jaar gereserveerd. Als na 1 jaar de 
stal/inrichting niet gerealiseerd is en de dierrechten niet in gebruik zijn genomen, 
vervallen de dierrechten. Hiermee worden loze aanvragen voorkomen.  

o Zolang een inrichting/locatie wordt geëxploiteerd, blijven de dierrechten in stand, ook 
als deze locatie wordt overgenomen door een bedrijfsopvolger of een derde. 

o Het verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten voorkomt dat ondernemers 
‘locaties gaan verzamelen’ en vervolgens gaan samenvoegen op 1 locatie.  

o Indirecte handel zal niet optreden omdat een bedrijf dat wil uitbreiden geen zekerheid 
heeft dat de dierrechten van het stoppende bedrijf via de regionale dierrechtenbank 
daadwerkelijk bij hem terecht komen (geen directie 1 op 1 relatie).  
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Milieuopgave tbv kabinetsvisie mest- en volumebeleid 
Concept februari 2011 

 
 
Inleiding 
Deze notitie bevat een overzicht van de milieuopgave die voor de veehouderij en 
de akkerbouw van belang is in het kader van de kabinetsvisie mest- en 
volumebeleid, die in april of mei 2011 aan de Tweede Kamer moet worden 
gezonden. Het overzicht is beperkt tot die milieuaspecten die van belang zijn voor 
de kabinetsvisie. De inhoud van de notitie dient als bijdrage aan de kabinetsvisie 
mest- en volumebeleid die in april/mei 2011 aan de Tweede Kamer moet worden 
gezonden. 
 
T.a.v. bestrijdingsmiddelen, biociden, NOx, SO2 en vluchtige organische stoffen is 
ook sprake van een milieuopgave, maar deze is niet direct gekoppeld aan de 
landelijke omvang van de veehouderij. Op deze aspecten wordt in deze notitie niet 
ingegaan. Ook aspecten als effecten van de veehouderij op de volksgezondheid, 
schaalgrootte en stank vormen geen onderwerp van deze notitie. Ze zijn wel van 
belang voor het beleid ten aanzien van de veehouderij, maar niet zozeer voor de 
milieuopgave in het kader van de kabinetsvisie. Deze aspecten spelen wel een rol 
bij de discussie over de noodzaak tot sturing op de omvang van de veehouderij. 
Er is sprake van opkomende aandacht voor de milieu- en gezondheidseffecten van 
antibiotica en hormonen die in de veehouderij gebruikt en die in de bodem en het 
water terecht komen. Er is echter geen sprake van een kwantitatieve milieu-
opgave voor antibiotica en hormonen in het milieu [pm check]. 
 
Milieugebruiksruimte 
Het begrip ‘milieugebruiksruimte’ staat voor de mogelijke milieubelasting op 
ecosystemen die, uit oogpunt van risico’s voor het functioneren van die 
ecosystemen, maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Al in het eerste 
milieubeleidsprogramma (NMP1), eind jaren tachtig, werd geconstateerd dat de 
Nederlandse landbouw met de door haar veroorzaakte milieubelasting, de grenzen 
van haar milieugebruiksruimte overschrijdt. Sinds die tijd zijn we met het 
aanscherpen van tussentijdse milieunormen op weg om dit te saneren. Zoals uit 
de Milieubalans 2009 blijkt, zijn we er nog niet. Nog steeds komen er teveel 
mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater, vindt er 
accumulatie in de bodem (en daardoor uitspoeling naar het water) van fosfaat en 
zware metalen plaats en is er een te hoge ammoniakuitstoot naar de lucht en 
daardoor depositie op natuur. Meer recent is daar ook de aandacht voor 
broeikasgassen en fijn stof bijgekomen. 
 
In feite wordt de landbouw voorlopig een grotere milieugebruiksruimte 
toegemeten, dan die uiteindelijk vanuit het belang van goed functionerende 
ecosystemen, beschikbaar is. Deze milieugebruiksruimte wordt in 2015 en daarna 
bepaald door de milieudoelen die dan gelden. Ook de veehouderij, als onderdeel 
van de landbouwsector, zal binnen deze milieugebruiksruimte moeten 
functioneren. Dit is ook geconcludeerd in KRW-rapportages aan de Tweede kamer 
en in de Stroomgebiedbeheerplannen (2009) aan Brussel. 
  
Motivering voor een overheidsinstrument lijkt het meest gerechtvaardigd door de 
krimpende milieugebruiksruimte waarbij in fasen wordt toegewerkt naar normen 
die de kwaliteit van bodem, water en lucht borgen. Op dit terrein bestaan 
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internationaal bindende kwantitatieve doelen en verplichtingen, waarover 
verderop in deze notitie onder “Milieuopgave” meer informatie. 
 
Milieuopgave 
In deze notitie komen achtereenvolgens de milieuopgave (een omschrijving van 
de milieudoelen en de mate waarin deze nog wel of niet zijn gerealiseerd) op de 
volgende gebieden aan de orde: 
1. Nitraatrichtlijn 
2. Kaderrichtlijn Water (  voor zware metalen,  voor de rest) 
3. Grondwaterrichtlijn (  
4. Drinkwaterrichtlijn   
5. OSPAR ( ) en Kaderrichtlijn  (   

 
6. NEC-richtlijn (ammoniak;  
7. Natura 2000 (PAS) (EL&I /Natura 2000) 
8. Fijn stof  
9. Broeikasgassen (  
10. Biodiversiteit (  
 
Nitraatrichtlijn 
De belangrijkste verplichtingen van de Nitraatrichtlijn zijn: 
1. De Lidstaten stellen op basis van de onderstaande criteria vast welke wateren 

door verontreiniging door agrarische bronnen worden beïnvloed en welke 
wateren kunnen worden beïnvloed indien de maatregelen die zijn opgenomen 
in een actieprogramma achterwege blijven: 
• Of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruikt of bestemd voor 

de winning van drinkwater, een nitraatconcentratie van meer dan 50 
mg/liter bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen die zijn 
opgenomen in een actieprogramma achterwege blijven 

• Of grondwater meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen 
bevatten indien de maatregelen die zijn opgenomen in een 
actieprogramma achterwege blijven 

• Of natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwatermassa’s, estuaria, 
kustwateren en zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst 
eutroof zouden kunnen worden indien de maatregelen die zijn opgenomen 
in een actieprogramma achterwege blijven 

2. De Lidstaten wijzen alle hun bekende stukken land op hun grondgebied die 
afwateren in de onder 1 genoemde wateren en die tot verontreiniging 
bijdragen als kwetsbare zones aan. De Lidstaten zijn ontheven van deze 
verplichting indien zij overeenkomstig deze richtlijn actieprogramma’s 
opstellen en op hun hele grondgebied toepassen. 

3. De actieprogramma’s hebben tot doel de waterverontreiniging die wordt 
veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te 
verminderen en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen. 

 
De belangrijkste verplichtingen van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn 
2010-2013: 
1. De maatregelen strekken er primair toe de doelstellingen te bereiken die de 

Nitraatrichtlijn beoogt. In de uitwerking is gezocht naar samenloop met 
doelstellingen die andere Europese regelingen en verdragen nastreven, in het 
bijzonder de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en OSPAR. 

2. In de klei- en veengebieden voldoet de kwaliteit van het grondwater op de 
meeste locaties aan de nitraatnorm. Een aantal meetpunten, vooral in Zeeland 
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en Flevoland, laat echter nog te hoge waarden zien. Er wordt onderzocht wat 
hiervan de reden is. Dit onderzoek moet uiterlijk in 2011 worden afgerond. 
Maatregelen die tot verbetering kunnen leiden, zullen zo mogelijk nog 
gedurende de looptijd van dit actieprogramma ten uitvoer worden gebracht. 

3. Voor de zand- en lössregio’s resteert er nog een opgave. De verdere 
aanscherping van de stikstofwerkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest en de 
stikstofgebruiksnormen in combinatie met de introductie van innovatieve 
technieken, zal ertoe leiden dat de gewenste grondwaterkwaliteit onder een 
groot deel van het zandgebied binnen de looptijd van het vierde 
actieprogramma zal zijn bereikt. Voor de zuidelijke zand- en lössregio’s blijft 
er na afloop nog een opgave bestaan. Aan deze opgave zal binnen het vijfde 
actieprogramma moeten worden voldaan, enerzijds door de inzet van 
innovatieve technieken die de komende jaren worden ontwikkeld, anderzijds 
door verdere beleidsaanscherpingen. Deze combinatie moet ertoe leiden dat in 
2015 beleid geïmplementeerd is waarmee ook in de zuidelijke zand- en 
lössregio’s de nitraatdoelstelling in het grondwater kan worden gerealiseerd. 
Hierna kan het nog wel een aantal jaren duren voordat de 
grondwaterdoelstelling wordt gehaald omdat het bodemsysteem enige tijd 
nodig heeft om te stabiliseren.  

4. In 2012 zal in de (uiterlijk) voor dat jaar verplichte evaluatie van de 
Meststoffenwet worden vastgesteld of de waterkwaliteit in de zand- en 
lössgebieden zich in de periode 2006-2010 heeft ontwikkeld overeenkomstig 
de verwachtingen. Tevens zal in die evaluatie op basis van de dan genomen 
maatregelen aan de hand van modelberekeningen een voorspelling worden 
gedaan over de te verwachten milieukwaliteit in latere jaren. Op basis van die 
evaluatie zal worden bepaald welke dwingende maatregelen noodzakelijk zijn 
om te waarborgen dat de gewenste grondwaterkwaliteit in de jaren daarna 
wordt bereikt. Die maatregelen zullen in het vijfde actieprogramma worden 
geïmplementeerd. Per 2014 zullen in ieder geval maatregelen van kracht 
worden die nodig zijn om ten minste 50 procent van het dan resterende 
verschil tussen de, op basis van de hiervoor bedoelde evaluatie, 
geprognosticeerde milieukwaliteit en de gewenste grondwaterkwaliteit te 
dichten. In de loop van het vijfde actieprogramma zal de nog resterende 
taakstelling worden opgelegd. 

5. Als gevolg van de te nemen maatregelen zal ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbeteren. Aanvullende maatregelen zijn mogelijk nodig. 
Hiernaar vindt onderzoek plaats, onder meer in het kader van de uitvoering 
van de Kaderrichtlijn Water . Als het gaat om het oppervlaktewater is 
verspreid over het gehele land nog verbetering nodig.  

6. In het Vierde actieprogramma zijn voor de jaren 2010-2013 fosfaatgebruiks-
normen en voor 2014 en 2015 indicatieve waarden opgenomen voor de 
fosfaatgebruiksnormen. De waarden voor 2015 representeren een situatie van 
evenwichtsbemesting.  Op langere termijn zal het resultaat van dit beleid zijn 
dat het percentage gronden in de neutrale klasse toeneemt ten koste van het 
aandeel gronden in de lage en hoge fosfaatklasse. Streven is dat 
landbouwgronden uiteindelijk een fosfaattoestand bereiken zoals geadviseerd 
in de bemestingsadviezen. Om dit te realiseren is het van belang dat op 
termijn bij de grenzen tussen de verschillende fosfaatklassen van de bodem 
aansluiting wordt gezocht bij de wetenschappelijke inzichten uit de 
bemestingadviezen en bij de dan beschikbare kennis over de belasting van het 
oppervlaktewater door uit- en afspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. In 
het vijfde actieprogramma zal hiervoor een volgende belangrijke stap gezet 
worden. 
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7. Het stelsel van gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de productie 
van dierlijke mest niet te zeer afwijkt van de beschikbare afzetruimte, zowel 
binnen als buiten de Nederlandse landbouw. Wordt de mestproductie te hoog, 
dan stijgen de mestafzetprijzen tot een zodanige hoogte dat het stelsel van 
gebruiksnormen de mestafzet niet meer effectief kan reguleren. Om die reden 
garandeert Nederland, net als onder het derde actieprogramma, dat de 
nationale mestproductie, in termen van stikstof en fosfaat, lopende het vierde 
actieprogramma niet boven het niveau van 2002 zal groeien. Alleen door de 
mestproductie te begrenzen kan Nederland een doelmatig mineralenbeleid 
voeren. 

 
In de derogatiebeschikking die de Europese Commissie aan Nederland heeft 
verleend voor de perioden 2006-2009 en 2010-2013 is de voorwaarde opgenomen 
dat Nederland het mestproductieplafond 2002 niet overschrijdt. Dit plafond is voor 
stikstof .. en voor fosfaat 173 miljoen kg per jaar. Nederland heeft realisatie van 
het mestproductieplafond gekoppeld aan de instandhouding van het stelsel van 
dierrechten en het loslaten van het stelsel van mestafzetovereenkomsten1. 
Nederland heeft het mestproductieplafond voor fosfaat in 2008 (met 3 miljoen kg) 
en in 2009 (met 2 miljoen kg) overschreden. De Europese Commissie eist dat 
Nederland maatregelen neemt die moeten waarborgen dat Nederland het 
mestproductieplafond niet meer overschrijdt. Te verwachten valt dat de Europese 
Commissie deze voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. 
 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de 
mineralenproductie door de Nederlandse veehouderij fors gedaald (stikstof -20%; 
fosfaat -11%). In dezelfde periode is de plaatsingsruimte voor mineralen2 nog 
veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is een overschot van 
met name fosfaat op de Nederlandse markt en een toenemende (fraude)druk op 
het mineralenbeleid. Zo kwam begin februari 2011 het bericht naar buiten dat er 
op grote schaal boetes zijn uitgedeeld voor fraude met mest. Bij een 
gelijkblijvende input en bij het huidige productieniveau (geen groei veestapel) 
ontstaat er in 2015 een overschot aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse 
markt van circa 60 miljoen kg P2O5. Dit betekent dat voor circa 35% van de 
nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient 
te worden3. Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande 
afzetkanalen zoals export (in 2009 28 miljoen kg. P2O5), verbranding (in 2009 
circa 4 miljoen kg. P2O5) en afzet naar niet-landbouwbedrijven (in 2009 circa 7 
miljoen kg. P2O5). De sector zet daarnaast in op het terugdringen van fosfaat in 

 
1 “De recente evaluatie van de Meststoffenwet heeft duidelijk gemaakt dat het 
dierrechtensysteem veel geschikter is om de dierlijke mestproductie te begrenzen 
dan het stelsel van  mestafzetovereenkomsten. Het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten zal daarom op 1 januari 2005 komen te vervallen. Om 
de nationale mestproductie op nationaal niveau te begrenzen, zal het 
rechtenstelsel voor varkens en pluimvee in stand worden gehouden. Het Europese 
melkquotumsysteem limiteert ook de mestproductie van melkrundvee in dit 
verband. Nederland garandeert dat de nationale mestproductie in termen van 
stikstof en fosfaat niet het niveau van 2002 zal overschrijden”. 
2 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 
2006 op basis van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
3 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram 
fosfaat. 
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diervoeders waarmee op termijn een winst van 10 miljoen kg P2O5 wordt 
verwacht. Export van dierlijke mest is sinds de invoering van het 
gebruiksnormenstelsel fors toegenomen. Er is echter een grens aan wat 
buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en willen (insleep dierziekten, 
import Nederlands mestprobleem) ontvangen. De recente beperkingen die Duitse 
deelstaten hebben opgelegd aan de import van Nederlandse mest zijn hier een 
voorbeeld van, als gevolg waarvan de export van dierlijke mest naar Duitsland 
nagenoeg stil ligt en er signalen zijn dat de mestputten overvol zijn. 
 
Kaderrichtlijn Water (  voor zware metalen,  voor de rest) 
 
Stikstof en fosfaat 
[  graag tekst wat de doelen van de KRW mbt stikstof en fosfaat zijn en wat 
de resterende milieuopgave nog is] 
 
Uit het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: 
1. Uit een door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgevoerde ex-ante 

evaluatie van de Kaderrichtlijn Water blijkt dat door de onnatuurlijke 
inrichting van de Nederlandse watersystemen én de hoge nutriëntengehalten, 
vooral voor fosfaat de huidige ecologische kwaliteit van regionale wateren 
matig en van rijkswateren ontoereikend is. Uit de ex ante evaluatie KRW blijkt 
dat de door waterbeheerders voorgenomen maatregelen naar verwachting 
onvoldoende zijn om KRW-doelen in 2027 te realiseren. Uit 
monitoringsgegevens blijkt dat, afhankelijk van het watertype, circa 30 tot 50 
procent van de oppervlaktewateren momenteel voldoet aan werknormen voor 
nutriënten.  

2. Landbouwgronden dragen belangrijk bij aan de belasting van het 
oppervlaktewater met fosfaat. Door de succesvolle sanering van emissies uit 
andere bronnen, vooral industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties, is de 
relatieve bijdrage uit de landbouw toegenomen van 13 procent in 1985 tot 
circa 49 procent in 2005. De totale binnenlandse belasting van het 
oppervlaktewater met fosfaat vanuit de landbouw is in deze periode met 8 
procent afgenomen.  

3. Zowel voor de grensoverschrijdende regionale wateren alsook voor de 
rijkswateren voorziet de ex-ante evaluatie KRW in een verwachte 
vermindering van de buitenlandse belasting met nutriënten van circa 15 
procent in het Rijnstroomgebied en 30 tot 35 procent in stroomgebieden van 
Maas en Schelde in 2027. Deze afnamen zijn het gevolg van betere zuivering 
van industrieel en huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen, Wallonië en 
Duitsland. Daarnaast speelt ook recent aangescherpt mestbeleid in de 
genoemde landen een rol. Analyses in de internationale Rijncommissie maken 
duidelijk dat ten opzichte van de stikstofvrachten in de Rijn in de periode 
2000 - 2006 nog een reductie van 15 tot 20 procent uit het totale 
stroomgebied nodig is om ecologische doelen in de kust- en 
overgangswateren te realiseren. (Uit een berekening Regionaal komt naar 
voren dat er op basis van stikstofnormen een grotere reductie opgave ligt (ca 
40%) om de Goede Ecologische Doelen voor het natuurlijk waterlichaam 
Noordzeekust te bereiken). De aanpak in internationale stroomgebieden, die 
met de KRW een formeel EU-kader heeft gekregen, is voor Nederland daarom 
wezenlijk om ecologische waterdoelstellingen te realiseren.  

4. In de aanpak van eutrofiëring in het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt 
door de regionale waterbeheerders de volgende prioritering aangehouden in 
de SGBP’s: 

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



6 
 

1. Brongerichte aanpak 
Dit betreft het generieke mestbeleid als opgenomen in dit 
actieprogramma en maatregelen in de waterketen zoals bronaanpak, 
rioleringsmaatregelen en aanpak van rioolwaterzuiverings-installaties 
(RWZI’s) en riooloverstorten. Het generieke mestbeleid levert een 
bijdrage aan de realisatie van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water, maar 
is niet afdoende om de doelen op de langere termijn (2027) te realiseren. 

2. Effectgerichte aanpak van nalevering 
Hieronder wordt onder meer de aanpak van fosfaatbelasting van het 
oppervlaktewater door landbouwgronden met een hoge fosfaattoestand 
verstaan. Daarnaast wordt gedacht aan sanering van waterbodems 
waarin nutriënten zijn opgehoopt. Dit moet resulteren in het sneller 
bereiken van de doelen, vooral in hydrologisch geïsoleerde gebieden. 

3. Structurele aanpak van het watersysteem op inrichtingsniveau 
Inrichtingsmaatregelen kunnen positief bijdragen aan de ecologische 
kwaliteit. Te denken valt aan maatregelen gericht op het herstel van 
habitats en het wegnemen van hindernissen op migratieroutes. Zo zijn er 
ook inrichtingsmaatregelen die de eutrofiëring verminderen zoals plas-
drasbermen met riet, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. 

4. Aanvullende beheersmaatregelen 
Voorbeelden zijn visstandbeheer en aangepast onderhoud. Deze 
effectgerichte maatregelen zullen incidenteel plaatsvinden en altijd 
aanvullend zijn aan brongerichte maatregelen. 

 
Zware metalen 
[Graag tekst van  wat zijn doelen van KRW mbt zware metalen en wat is 
de milieuopgave voor de landbouw] 
 
Grondwaterrichtlijn (  
De Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) bevat communautaire normen voor 
grondwater, waaronder voor nitraat. Lidstaten mogen drempelwaarden vaststellen 
beneden deze norm, maar niet daarboven. Per grondwaterlichaam moet worden 
onderzocht of de voorgestelde norm voldoende is om te voldoen aan de algemene 
doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn. Voor de Nederlandse situatie blijkt dat, 
vanwege de interactie met oppervlaktewater, de drempelwaarde voor stikstof 
(waaronder nitraat) aanzienlijk lager zou moeten zijn (Verweij et al., 2008). 
Beleidsmatig is echter besloten om vast te houden aan de norm van 50 mg/l voor 
nitraat in grondwater. Dit betekent dat de norm voor oppervlaktewater hierdoor 
op veel plaatsen niet zal worden gehaald. 
 
De Grondwaterrichtlijn sluit aan op de Drinkwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn 
(overweging 8 en 15), met die toevoeging dat de Nitraatrichtlijn zich richt op de 
nutriëntgevoelige gebieden, terwijl de Grondwaterrichtlijn zich richt op alle 
grondwaterlichamen. Aangezien heel Nederland is aangemerkt als 
nutriëntgevoelig, maakt dit onderscheid voor ons land geen verschil.  
 
De rapportage over de opgave die de Grondwaterrichtlijn stelt is opgenomen in de 
stroomgebiedbeheerplannen. Onder het kopje Kaderrichtlijn Water is beschreven 
hoe de toestandsbeoordeling van het grondwater in Nederland er uit ziet voor 
nitraat.  
 
Referenties 
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 (2008). RIVM rapport 

607300005. 
 
Drinkwaterrichtlijn ( ) 
Drinkwaterproductie is één van de gebruiksfuncties van grondwater die worden 
beïnvloed door uitspoeling van mest naar de ondergrond. Mest van 
landbouwgronden spoelt uit naar het grondwater en belast dit grondwater met 
stikstofverbindingen zoals nitraat, fosfaat, sulfaat, metalen en resten van 
diergeneesmiddelen zoals antibiotica.  
 
De Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG overgegaan in 98/83/EG) bevat een norm 
voor nitraat in drinkwater van 50 mg/l NO3-. De normstelling in de Nitraatrichtlijn 
en ook de Grondwaterrichtlijn sluit hierop aan. De nitraatnorm voor drinkwater is 
in Nederland onveranderd geïmplementeerd in het Waterleidingbesluit. De waarde 
van 50 mg/l NO3- is gebaseerd op een gezondheidskundig advies van de WHO 
(World Health Organization) voor de bescherming van flesgevoede baby’s. Ook de 
lopende revisie van de Drinkwaterrichtlijn zal naar verwachting geen aanpassing 
van deze norm met zich meebrengen. 
 
De effecten van nitraat in drinkwater zijn het gevolg van de omzetting naar nitriet. 
Nitriet veroorzaakt oxydatiereacties en reduceert hiermee het zuurstoftransport 
van het bloed. Daarnaast kan nitriet in de maag carcinogene verbindingen vormen 
(Van Dijk-Looijaard, 1993).  
 
In geval van dreigende normoverschrijdingen heeft het drinkwaterbedrijf, 
afhankelijk van de omvang van de verontreiniging, verschillende mogelijkheden 
om hier mee om te gaan: sluiten en/of verplaatsen van de betreffende winputten, 
uitbreiden van de waterzuivering of ultimo het sluiten van de winning. Bij het 
opstellen van de eerste serie stroomgebiedbeheerplannen bleek nitraat bij 33 
winningen (van ruim 200 grondwaterwinningen in Nederland) een probleem te 
vormen. Normoverschrijdingen van het gemiddeld per winning onttrokken water 
zijn in 2009 niet gerapporteerd. 
  
In de periode 1990-2002 is de stikstofbelasting door vee gedaald van 691 miljoen 
kg N per jaar (1990) naar 460 miljoen kg N (2006). De stikstofbelasting door 
kunstmest bedraagt 336 miljoen kg N (2006). In dezelfde periode nam de 
nitraatconcentratie van het bovenste grondwater af van circa 150 mg/l tot circa 
50 mg/l. Met name in gebieden met klei- en veengronden lijkt de 
nitraatconcentratie te stabiliseren boven de norm van 50 mg/l NO3- (Zwart et al., 
2008). [Susan, dit klopt volgens mij niet] Voor het diepere grondwater speelt de 
tijdschaal van processen een belangrijke rol: het effect van beleidsmaatregelen uit 
de afgelopen 20 jaar is daar nog lang niet altijd zichtbaar. Normoverschrijdingen 
van nitraat zullen daarom in het diepe grondwater in de komende decennia nog 
blijven voorkomen.  
 
Referenties 
•  
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OSPAR ) en KRM (graag aanvulling door  
[  kun je hier kort beschrijven wat OSPAR is en wat de doelen zijn? 

: dat graag ook voor de KRM. Beperk je in de beschrijving tot voor 
landbouw relevante zaken.] 
 
De belasting van de Rijkswateren en de kustzone met de nutriënten fosfor en 
stikstof is voor circa tweederde afkomstig uit het buitenland. Nederland voldeed in 
2005 met een reductie van 77 procent ten opzichte van 1985 voor fosfor 
ruimschoots aan de afspraken die in het kader van OSPAR zijn gemaakt. In 2005 
was voor stikstof een reductie gerealiseerd van 45 procent, waarmee  nog niet 
volledig aan de 50%-reductiedoelstelling voor stikstof t.o.v. 1985 is voldaan.  
 
Echter, uit het recent verschenen OSPAR Quality Status Report 2010 blijkt dat de 
ingezette reductie in stikstof vrachten naar zee stagneert, en hiermee ook de 
ingezette afname in stikstofconcentraties. Bovendien treedt er ook weer een 
toename op van fosfaatconcentraties in zee mede t.g.v nalevering van fosfaat uit 
de zoet waterbodems. Grote delen van de Noordzee, inclusief van het 
“NCP”[  wat is NCP?] zijn daardoor nog probleemgebieden m.b.t 
eutrofiëring, hetgeen betekent: overmaat plaagalgen en hiermee ook nadelige 
effecten voor zeemilieu en het gebruik , zolals receratie (schuim op stranden), 
consument envisserij (dichtslibben van netten en sterfte van bodemleven), Deze 
beoordeling  is tot stand gekomen volgens het internationaal afgestemd 
beoordelingssysteem van OSPAR. Bij de herziening van de OSPAR-strategiën is 
afgsproken dat zoveel mogelijk het OSPAR-instrumentarium en het behaalde 
resultaat (QSR 2010) beschouwd wordt als basis voor een initiële beoordeling in 
de context van de EU Kaderrichtlijn  Strategie (KRM). De Goede Milieu 
Toestand dient in 2020 bereikt te zijn, zo ook voor eutrofiëring.  
 
Nederland verwacht met de uitvoering van het Vierde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn en de maatregelen uit stroomgebiedbeheerplannen Kaderrichtlijn 
Water in 2015 aan de 50% emissie reductiedoelstelling voor stikstof te kunnen 
voldoen. Echter, zoals al vermeld zal dit voor de probleemgebieden op zee niet 
voldoende zijn om de Goede Milieu Toestand t.a.v eutrofiëring te behalen. 
 
NEC-richtlijn (ammoniak; ) 
De ammoniakemissie uit de landbouw is tussen 1990 en 2008 gehalveerd. Deze 
afname is het gevolg van krimp in de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van 
mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. 
De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 130,2 miljoen 
kg, en ligt daarmee nog boven het vastgestelde NEC-plafond voor 2010 van 128 
miljoen kg; de landbouw-emissie bedroeg 114,5 miljoen kg (voorlopige cijfers; 
bron: Emissieregistratie). 
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Figuur 11: Landbouw in en rond gevoelige natuur (bron: Emissieregistratie). 
   
Sinds 2000 neemt het aantal intensieve veehouderijbedrijven in zones rond 
kwetsbare natuurgebieden af. Tot 2005 nam ook de ammoniak die deze bedrijven 
uitstoten af. Deze afname verliep in de zones sneller dan daarbuiten. Ook buiten 
de zones rond kwetsbare natuur neemt het aantal van deze bedrijven af, maar 
hier is de afname kleiner. Sinds 2005 is de emissie niet verder gedaald. Tussen 
2007 en 2008 is de emissie weer toegenomen in zowel de beschermingszones als 
daarbuiten. 
 
De conclusie voor wat betreft ammoniak is dat de NEC-doelstellingen voor 2010 
gehaald zullen worden, ook al ligt de emissie nu iets boven het NEC-plafond en 
zijn de onzekerheden in de emissiecijfers fors.  
 
Het NEC-plafond voor 2010 blijft tot 2020 gelden. Als de prognose over afname 
varkensstapel klopt, gaat het tot 2015 goed. Daarna kan de melkveestapel flink 
stijgen en navenant voor verhoging emissies ammoniak zorgen. Die overschrijden 
dan snel het plafond. 
 
Gezien de (Europese) juridische procedures rond de NEC in relatie met de 
electriciteitscentrales kan worden verwacht dat bij vergunningverlening voor 
veehouderijen ook aan de NEC getoetst zal moeten worden. Dat zou de boel dan 
‘op slot’ zetten indien het NEC-plafond wordt overschreden. 
 
Er wordt gewerkt aan vervolg op de 2010 emissieplafonds uit de NEC, namelijk 
NEC-plafonds voor 2020.  Voor de kabinetsvisie mest- en volumebeleid is het 
ammoniakplafond belangrijk. Verwacht mag worden dat de hoogte van het NEC-
plafond voor 2020 niet meer zal zijn dan 108 kton ammoniak (NEC-plafond 2010 
is 128 kton). De Europese Commissie zal pas in 2013 een Richtlijn opstellen met 
de NEC-plafonds voor 2020. Naar verwachting zijn voor realisatie van de NEC-
doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen nodig. 
 
Natura 2000 (PAS) (tekst aan te vullen door EL&I) 



10 
 

EL&I/  Wat is de ecologisch onderbouwde doelstelling voor de te nemen 
maatregelen? 
 
Per brief van 1 juli 2010 (Kamerstukken II, 30654, nr. 83) heeft de voormalig 
minister van LNV, mede namens de minister van VROM en in overeenstemming 
met opvattingen van de ministers van VWS en EZ, het Voorlopig Programma 
Stikstof aangeboden aan de Tweede Kamer. 
 
Doel van de PAS is om duurzame economische ontwikkeling en herstel samen te 
laten gaan met het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 2000. “De 
programmatische aanpak draagt zo bij aan het streven de complexiteit en de 
stroperigheid van besluitvorming rond urgente projecten en vergunningverlening 
voor economische ontwikkelingen te verminderen”4.  
 
Stikstof vormt het grootste probleem bij de implementatie van Natura 2000 in 
Nederland. Het voormalig kabinet heeft daarom in overleg met de provincies 
besloten het stikstofvraagstuk via een stikstofvoorziening in de Crisis- en 
herstelwet en een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan te pakken. 
 
In de vPAS staat het volgende opgenomen over de omvang van de veehouderij: 
“Om het PAS tot een succes te maken is een pakket aanvullende maatregelen 
nodig. Welke omvang het maatregelenpakket zal moeten hebben, is nu nog niet 
exact aan te geven. In het definitieve PAS zal een totaalpakket worden 
gepresenteerd. Naast de vraag in hoeverre de technische eisen ten aanzien van 
ammoniakemissies nog verder kunnen worden aangescherpt, is hierbij ook het 
vraagstuk van de omvang van de nationale veestapel aan de orde. Op de 
technische maatregelen wordt hieronder ingegaan. Ten aanzien van de omvang 
van de veestapel blijkt uit de studie van Cap Gemini (Kamerstukken II, 28385, nr. 
184) dat regulering noodzakelijk blijft om overschrijding van de 
milieugebruiksruimte te voorkomen. In het definitieve PAS worden beide sporen 
nader uitgewerkt”. 
 
Onderstaande figuur geeft een indicatie van de instandhouding van de Natura 
2000-habitats. 
 

 
4 Het voorlopige programma stikstof, 28 juni 2010, Bijlage bij Kamerstukken II, 30654, nr. 83. 
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bodem en het water. De KRW stelt ecologische randvoorwaarden ter bescherming 
van de biodiversiteit in het water. De emissies verstoren ook de bodem-
biodiversiteit en kunnen ervoor zorgen dat een aantal maatschappelijke functies 
van de bodem (ecosysteemdiensten) niet goed kan functioneren. In het VN-
biodiversiteitsverdrag worden in paragraaf 14 van het besluit over 
agrobiodiversiteit (UNEP/CBD/COP/DEC/X/34) landen opgeroepen om verdere 
acties te ondernemen om de nutriëntenbelasting van sommige landbouwkundige 
praktijken te verminderen ten behoeve van de behoud van biodiversiteit. 
 
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’ van het PBL “beslaat het 
ruimtegebruik als gevolg van de Nederlandse consumptie – de Nederlandse 
ecologische voetafdruk- ongeveer 3 keer het Nederlandse grondgebied en vindt 
overwegend in het buitenland plaats. De vraag naar dierlijke eiwitten en de 
behoefte aan papier zorgen voor bijna de helft van de benodigde ruimte buiten de 
landgrenzen. Ongeveer 10% van het ruimtegebruik voor dierlijke eiwitten komt 
van de sojaproductie in Zuid- en Noord –Amerika, dat fungeert als veevoer voor 
de intensieve veehouderij in Nederland. Grootschalige aaneengesloten gebieden 
van hoog productieve monoculturen zoals soja zorgen voor het grootste verlies 
aan biodiversiteit op en rond het perceel”. Het Beleidsprogramma Biodiversiteit 
werkt 2008-2011 zet in op verduurzamen van diverse handelsketens, waaronder 
soja. In de Round Table on Responsible Soy (RTRS) zijn criteria opgesteld over 
een verantwoorde toename van de sojaproductie. Hier wordt meer dan vroeger 
rekening gehouden met de biodiversiteit.  
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’van het PBL “treedt er ook 
buitenlands ruimtegebruik op door importen voor de exportproductie in 
Nederland. Zo is het buitenlands ruimtebeslag van de Nederlandse dierlijke 
exportproductie ongeveer 17 duizend km2, ofwel driekwart van het Nederlands 
landbouwareaal”. 
Dat betekent dat de milieugebruiksruimte van de veehouderij ook een nog 
internationale component kent. 
 
 
 



Optie 2 Volumesturing: Dierrechtenbank/Diervergunningen 
 
Korte omschrijving, kenmerken, voor- en nadelen 
 
Korte omschrijving: 
Het grote bezwaar van het bedrijfsleven en VVD, PVV, CDA (10-puntenplan) tegen dierrechten 
is de hoge economische waarde van dierrechten. Bedrijfsontwikkeling en –modernisering 
brengen grote investeringen in ‘lucht’ met zich mee. De investeringen in dierrechten leggen 
een groot beslag op de financieringscapaciteit, waardoor minder geïnvesteerd kan worden in 
milieu- en dierwelzijnsmaatregelen. Door vrije verhandelbaarheid en overdracht van 
dierrechten niet meer mogelijk te maken, wordt de waarde van dierrechten verminderd.  
 
Kenmerken: 

o De huidige systematiek van dierrechten is uitgangspunt voor dit systeem 
o Verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten van locatie 1 naar locatie 2.  
o Dierrechten van bedrijven, die de productie staken, worden ‘om niet’ aan een 

dierrechtenbank aangeboden die door DR beheerd wordt. DR boekt deze dierrechten af 
van deze voormalige locatie. Aansluitend bij de compartimentering van de 
Meststoffenwet worden er drie regionale banken ingesteld. 

o Bij een positief saldo van dierrechten (c.q. wanneer er voldoende dierrechten in de 
bank zitten) worden dierrechten gratis ter beschikking gesteld aan bedrijven die zich 
willen ontwikkelen indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
-beschikken over een toereikende omgevingsvergunning; de Wabo zorgt ervoor dat er 
één vergunningtraject voor alle benodigde vergunningen is; er kan dus meteen 
gebouwd worden 
-de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn vormgegeven en dient te 
voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij; 
-de uitbreiding van de stallen moet wat ammoniakemissie betreft voldoen aan BBT+ ; 
-het gehele of een deel van het bedrijfsoverschot aan mest moet worden verwerkt en 
buiten de NL landbouw worden afgezet (invulling motie Snijder/Koopmans; 
vergelijkbaar met eerdere POR). 
-eventueel grens stellen aan de maximale bedrijfsomvang per locatie (als uitvloeisel 
van het maatschappelijk debat over megastallen en de beleidsreactie van de 
Staatssecretaris) 

o Er zal een collectieve druk ontstaan richting (potentiële) stoppers om hun rechten aan 
te bieden aan de dierrechtenbank, want dan is er bedrijfsontwikkeling mogelijk. Het 
aanbod van dierrechten door stoppende bedrijven kan vergroot worden door als 
flankerende maatregel tijdelijk (2 à 3 jaar) het staken van de productie én het inleveren 
van dierrechten bij de dierrechtenbank fiscaal aantrekkelijk te maken door een 
stakingsfaciliteit (aftrekpost) in te stellen. Stoppende bedrijven moeten afrekenen met 
de fiscus. Met een aftrekpost kan stoppen worden gestimuleerd. Per stoppend bedrijf 
ontvangt de fiscus minder, maar in totaliteit nemen de opbrengsten toe omdat meer 
bedrijven sneller zullen stoppen en afrekenen.  

o Het uitdelen van dierrechten kan plaatsvinden via een halfjaarlijkse tender (beoordeling 
van de ingediende plannen waarbij de kwalitatief beste plannen het hoogst in de 
rangorde komen en het eerst in aanmerking komt voor dierrechten) of op volgorde van 
binnenkomst wanneer voldaan wordt aan de toekenningscriteria én de dierrechtenbank 
een positief saldo heeft.  

o Overwogen kan worden om aan een aanvraag een maximum hoeveelheid dierrechten te 
stellen. Na toekenning worden de dierrechten voor 1 jaar gereserveerd. Als na 1 jaar de 
stal/inrichting niet gerealiseerd is en de dierrechten niet in gebruik zijn genomen, 
vervallen de dierrechten. Hiermee worden loze aanvragen voorkomen.  

o Zolang een inrichting/locatie wordt geëxploiteerd, blijven de dierrechten in stand, ook 
als deze locatie wordt overgenomen door een bedrijfsopvolger of een derde. 

o Het verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten voorkomt dat ondernemers 
‘locaties gaan verzamelen’ en vervolgens gaan samenvoegen op 1 locatie.  

o Indirecte handel zal niet optreden omdat een bedrijf dat wil uitbreiden geen zekerheid 
heeft dat de dierrechten van het stoppende bedrijf via de regionale dierrechtenbank 
daadwerkelijk bij hem terecht komen (geen directie 1 op 1 relatie).  

LouzN
Getypte tekst
104b.



o Bedrijfsontwikkeling is mogelijk door overname van een duurzaam gelegen locatie van 
een stoppende veehouder of door het verkrijgen van dierrechten uit de 
dierrechtenbank. 

o Het schrappen van dierrechten voor de stoppende bedrijven en het toekennen van 
dierrechten aan bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, kan parallel lopen aan de 
milieuvergunningverlening door de gemeente (aantallen dieren). Op deze wijze kan het 
dierrechtenstelsel ondersteunend zijn voor de uitvoering van het milieubeleid door 
gemeenten.  

 
Uitvoering: 

• dierrechten omzetten in een diervergunning (is volgens JZ noodzakelijk)  
• of het stelsel van dierrechten handhaven, via een beschikking dierrechten intrekken en 

uitdelen (vergelijkbaar met werkwijze eerdere POR) 
 
Voordelen: 

1. sturing op omvang veehouderij mogelijk 
2. lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling door waardevermindering dierrechten 
3. meer financieringscapaciteit voor investeringen in milieu, dierwelzijn en andere 

duurzame maatregelen 
4. stimuleringsmaatregel voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw die 

gericht is op die categorie bedrijven die zich verder wil ontwikkelen 
5. actieve sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie Toekomstvisie duurzame 

veehouderij 2023) 
6. beloont ondernemers die investeren in duurzame maatregelen. 

 
Nadelen: 

1. Grotere rol overheid, minder marktwerking.  
2. Is geen onderdeel van 10-puntenplan coalitie/PVV. 
3. Bij uitvoering in de vorm van diervergunningen: nieuw stelsel 
4. Bedrijfsleven zal van mening zijn dat bedrijfsontwikkeling bemoeilijkt wordt. 
5. Hogere uitvoeringslasten t.o.v. het huidige dierrechtenstelsel. Dit blijft beperkt tot de 

categorie bedrijven die zich wil ontwikkelen en aan aanvullende criteria moet voldoen. 
Dit kan voor een deel worden ondervangen door aan te sluiten bij de al aanwezige 
uitvoeringsstructuur van de Maatlat Duurzame Veehouderij (SMK, AgentschapNL). PM 
uitzoeken hoeveel extra. 

 
Toetsing: 
 
a.  Doeltreffendheid 
Het instrument stuurt het maximum aantal dieren (v,p,r) in Nederland en daarmee de excretie 
en het emissievolume. Bijsturen in volume is ook mogelijk door middel van afromen bij 
heruitgave van dierrechten/diervergunningen of door toevoegen van extra 
dierrechten/diervergunningen in de bank.  
 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
Gelijk aan het dierrechtensysteem.  
Handhaving o.b.v. het bestuursrecht kan een voordeel zijn (Kroeze) 
 
c.  Doelmatigheid 
• kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector, 

verdeling kosten 
-lagere kosten voor productierechten, lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verbetering 
concurrentiekracht (NB. De kostprijsverhoging van de NL varkenshouderij per kg vlees als 
gevolg van de dierrechten is 5 cent) 
-veestapel blijft even groot als bij het dierrechtenstelsel 

• Kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling 
In vergelijking met het meest nabijgelegen alternatief dierrechten wordt in de markt geen 
prijs betaald voor dierrechten/diervergunningen. Lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling. 

• Kosten bedrijven: Administratieve lasten 
Hoger i.v.m. het huidige dierrechtenstelsel omdat ontvangende bedrijven vanwege het 



Grondgebonden (combivariant met dierrechten of rechtenbank) 
 
Op basis van de notities van  en  (bijlage) zal ik hieronder proberen de gemaakte 
opmerkingen en suggesties wat verder te trechteren.  
 
Benaderingswijze grondgebondenheid 
Het gaat om de relatie tussen grond en aantallen te houden dieren primair in verband met de 
mestproductie. Daarom ligt een relatie tussen dieren en grond op basis van de mineralen het 
meest voor de hand. GVE’s zijn niet gestandaardiseerd op mineralen maar op economische 
kenmerken.  
Er is rekenwerk nodig om vast te stellen wat dan de verhouding tussen aantal dieren en een ha is. 
Je zou dat ook nog enigszins taakstellend kunnen invullen: voor P vanwege het voerconvenant en 
voor N vanwege de BEX waar veel boeren mee werken.  
 
Welke diercategorieën  
Melkvee 
Het ligt voor de hand om de grondgebondenheid als volume-instrument voor melkvee te 
introduceren. Op basis van N en P kom je dan uit in de buurt van 2 á 2,5 melkkoeien (zonder 
jongvee), dan wel 1,7 melkkoe per ha incl jongvee. Maar dat is nogal afhankelijk van het 
melkproductieniveau en van managementmaatregelen op gebied van N en P.  
Wellicht is het mogelijk om een vaste omrekenfactor van bijvoorbeeld 15.000 kg melk per ha te 
kiezen tussen melkproductie en grond. De huidige productie van de melkveebedrijven is immers 
geplafonneerd op basis van het melkquotum. 
Een deel van de melkveehouderij (welk aantal bedrijven / welk deel van de productie?) is volledig 
grondgebonden. Maar een belangrijk deel is intensiever. Dat niet-grondgebonden productiedeel kan 
je middels rechten permanent in de benen houden, maar vanuit de visie (??) zouden we dat in 
jaarlijkse stapjes kunnen afbouwen. Daar kunnen we best 10 jaar (of tot 2025?) over doen, las we 
ervoor kiezen gaat het er tenslotte om dat de melkveehouderij uiteindelijk grondgebonden is. 
Bijkomend voordeel is dat dit punt niet wordt gezien als regelrechte krimp van de melkproductie.  
 
Varkens en pluimvee 
Het is mogelijk om ook voor V+P grondgebonden productie te introduceren. De urgentie zoals die 
bij melkvee speelt is er niet bij V+P, maar je kan er desondanks voor kiezen. Dan zet je wel de 
deur open voor uitbreiding van de V+P op basis van grondbezit, grondaankoop (of pacht) en zal 
dat gecorrigeerd moeten worden via het dierrechten(bank)-spoor. Grondgebonden V+P-productie 
vertroebelt de werking van het hoofdstelsel,de dierrechten(bank).  
Voordelen grondgebondenheid: 

o V+P wordt gelijk behandeld als rundvee 
Nadelen grondgebondenheid: 

o Stelsel wordt ingewikkelder, meer uitvoeringslasten 
o V+P stapel kan weer gaan groeien, wat weer om correctie vraagt 
o Toekomstbeeld is niet-grondgebonden 

 
Uitvoering 
Als je kiest voor grondgebondenheid, moet er een stelsel voor worden opgezet. Qua uitvoering 
gaat het dan om een peildatum in het verleden, bv meitelling-gegevens over recente jaren. 
Anticipatiegedrag moet worden voorkomen, dat maakt het waarschijnlijk noodzakelijk dat het 
systeem snel na bekendmaking ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.  
 
 
Samenvattend (voorzet) 
• Kiezen voor een zo eenvoudig mogelijke invulling van grondgebondenheid. Met simpele 

omrekeningsfactoren. 
• Voor melkvee wel de grondgebondenheid introduceren; niet-grondgebonden deel afbouwen 

over een lange periode. Zo dicht mogelijk aansluiten bij het melkquotum en  
• Voor V+P afzien van grondgebondenheid. 
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• Dag  
 
Ik heb je notitie gelezen en heb de volgende opmerkingen en een idee hoe een systeem van 
grondgebondenheid en dierrechten eruit zou kunnen zien. 
  
1) benaderingswijze grondgebondenheid: 
- gve-norm an sich zou niet mijn voorkeur hebben, wel als er een relatie gelegd wordt met milieu-
emissies (kg N/ha, kg P/ha), vergelijkbaar met het Deense systeem (1.4 LU/ha voor varkens, 1.7 
LU/ha melkvee, 2.3 LU/ha derogatie melkvee)). 
- optie 3b (een norm voor N- én P-productie per hectare, die volgens de gebruiksnormen voor 
fosfaat en stikstof per hectare landbouwgrond kan worden afgezet, zou vanuit een oogpunt van 
mineralen/mest mijn voorkeur hebben. 
- de bij optie 3b weergegeven variant dat een bedrijf ook grondgebonden is wanneer hij zijn 
overschot kwijt kan bij een boer in de buurt: daar ben ik geheel niet voor, omdat dan 
productiesturing en afzetsturing door elkaar heen gaan lopen, dit de deur openzet voor allerlei 
constructies en het systeem moeilijk uitvoerbaar maakt. 
- optie 3c (norm voor grondgebondenheid koppelen aan ammoniakemissie per hectare): zou niet 
mijn voorkeur hebben omdat de feitelijke belasting van een bedrijf sterk bepaald wordt door de 
locatie tov een gevoelig object, waardoor volgens mij een deugelijke milieukundige onderbouwing 
moeilijk is. Verder ligt bij ammoniak de grootste opgave in het terugdringen van ammoniak uit 
stallen/inrichtingen door stalaanpassingen of voermanagementmaatregelen (voor opslag en 
aanwending gelden al regels en zijn de maatregelen al uitgeput).  
  
2) Systeem van grond en dierrechten 
De melkveehouderij hikt aan tegen een nieuw volumeinstrument vanwege de handel in lucht en 
vanwege de stelling dat veel bedrijven al grondgebonden zijn. Door volumesturing zodanig in te 
richten dat het houden van dieren op grond ook wordt gehonoreerd, vervalt een flink deel van de 
bezwaren van de melkveesector. 
  
Hierbij zijn twee varianten mogelijk: 
a)  Combi van grond en dierrechten alleen voor de melkveehouderij, handhaven huidige 
dierrechtenstelsel voor de varkens/kippen 
  
b)  Combi van grond en dierrechten voor alle diercategorieën (gelijke behandeling van bedrijven 
met grond). 
  
ad a) 
Visie: in 2020 zijn alle melkveebedrijven grondgebonden. Dit houdt in dat deze bedrijven de 
ruwvoergewassen op eigen grond telen en de geproduceerde mest volgens de gebruiksnormen op 
de eigen grond kunnen afzetten). De varkens- en pluimveebedrijven zijn overwegend niet-
grondgebonden en moeten het overgrote deel van de geproduceerde mest buiten het eigen 
bedrijf afzetten. 
  
Uitvoering: 
*  per ha grond mag een aantal stuks melkvee/jongvee/vleesvee gehouden worden dat 
overeenkomt met 170 kg N/ha of 250 kg N/ha bij derogatie. 
*  vaststellen nieuw productierecht op basis van peilmoment: situatie in 2008, 2009 of 2010 
(keuze veehouder). 
    -aantal gehouden stuks melkvee/jongvee/vleesvee: op basis van meitellingen 2008/2009/2010  
    -hoeveelheid ha grond: volgens de Gecombineerde Opgave bij DR 
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    -het deel van het melkvee/jongvee/vleesvee waarvan de productie oereenkomt met het aantal 
ha's volgens de Gecombineerde Opgave * 170 of 250 kg N per hectare: geen dierrechten nodig. 
Deze dieren worden grondgebonden gehouden. 
    -voor het meerdere melkvee/jongvee/vleesvee dat niet op de 'eigen' grond gehouden kan 
worden en waarvan de mest van het bedrijf moet worden afgevoerd, krijgt het bedrijf 
dierrechten-rundvee.  
     -de dierrechten rundvee zijn niet verhandelbaar en worden geleidelijk tot 2020 afgebouwd 
zodat alle melkveebedrijven in 2020 grondgebonden zijn. Melkveebedrijven met dierrechten 
kunnen hetzelfde aantal dieren houden of uitbreiden door meer grond te kopen/te pachten 
(volgens Gecombineerde Opgave bij DR). 
  
Nader uit te zoeken: 
    -welke constructies zijn mogelijk? 
    -is er afstandscriterium voor grond nodig? Kan er analyse gemaakt worden van de locaties van 
de grond die bij de Gecombineerde Opgave van DR geregistreerd is? 
  
ad b) idem als a) maar dan ook voor varkens- en pluimveebedrijven met grond volgens de 
Gecombineerde Opgave. 
  
Nadeel: uitbreiding van het aantal varkens en kippen. Dit kan voorkomen worden door eenmalig de 
huidige dierrechten te corrigeren en te verminderen met het aantal varkens/kippen dat 
gehouden kan worden op de grond in eigendom/pacht. Betekent tov optie A extra eenmalige 
uitvoeringslasten (vaststellen nieuw dierrecht, bezwaar/beroep?) 
  
Groei van individuele varkens- en pluimveebedrijven is mogelijk door grondaankoop en/of aankoop 
van dierrechten.  
  
Wat vinden je van deze opties??     
 
Groet, 
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Wat is grondgebonden? 

 
1. Algemeen: grondgebondenheid 
Bij de voorbereidingen van het volumebeleid vanaf 2015 komt de term grondgebonden weer 
om de hoek kijken. Moet een grondgebonden bedrijf dierrechten, emissierechten of MAO’s 
hebben? Essentieel is te weten wat grondgebonden inhoud.  
Grondgebondenheid kan worden gedefinieerd als het leggen van een koppeling tussen 
grond en aantal (te houden) dieren/emissie/immissie. Er is een groot aantal invullingen 
denkbaar van die definitie waarbij cruciaal is, de precieze verhouding die maximaal is 
toegestaan. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn: een aantal grootveeeenheden (gve’s) per 
hectare, of kg stikstof/fosfaat per hectare of xxx kg ammoniak emissie per hectare. Ook 
denkbaar is het xxx kg broeikasgas/fijn stof/CO2 uitstoot per hectare.  
 
2. Historische beschouwing/ervaringen uit het verleden 
De term grondgebonden is in het huidige stelsel van dierrechten niet van belang. Echter tot 
2006 waren de dierrechten verhandelbaar of grondgebonden. Grondgebonden rechten 
konden alleen worden gekocht wanneer het verwervende bedrijf daarvoor voldoende grond 
had. Voldoende was wanneer de geproduceerde mest op de eigen grond geplaatst kon 
worden uitgaande van 125 kg fosfaat per hectare. Grondgebonden dierrechten waren dus 
gekoppeld aan de plaatsingsruimte (uitgedrukt in fosfaat). In tegenstelling tot eerder, 
veranderen tegenwoordig de gebruiksnormen voor fosfaat en bestaat er bovendien een 
fosfaatdifferentiatie bij het bepalen van de gebruiksnorm fosfaat. De toekenning van 
grondgebonden rechten ligt daardoor minder voor de hand.  
 
Bij het stelsel van mestafzetovereenkomsten kwam de term grondgebonden niet voor, maar 
in de methodiek zat de grondgebondenheid wel verpakt. Immers wanneer de landbouwer 
afzet had naar (eigen) grond was een MAO voor dat deel niet verplicht.  
 
De omgevingsvergunning (voorheen: milieuvergunning) kent momenteel geen direct verband 
tussen de hoeveelheid grond die bij een bedrijf hoort en de productieruimte cq 
ammoniakuitstoot van de vergunning. De depositiewaarden zijn namelijk sterk afhankelijk 
van de ligging van de productielocatie ten opzichte van een natuurgebied of anderszins 
kwetsbaar gebied.    
 
 
3. Benaderingswijzen grondgebonden 
 
3a. Grondgebonden = een aantal grootveeeenheden (gve’s) per hectare 
De grondgebondenheid wordt uitgedrukt in grootvee-eenheid (GVE) per hectare. Voor elke 
diersoort en voor elke leeftijdscatergorie is te berekenen om hoeveel GVE het gaat. Eén 
GVE komt overeen met de fosfaatproductie van één melkkoe (41 kg fosfaat). Met deze 
eenheid kunnen verschillende diersoorten vergeleken worden als het gaat om mestproductie. 
Zo gaat er in 1 GVE 11,4 kalfjes, 38 biggen of 82 legkippen.  
Binnen MINAS was een landbouwer vrijgesteld van aangifte indien hij niet meer dan 2,5 GVE 
per ha produceerde. Gezegd kan worden dan een bedrijf grondgebonden is wanneer er niet 
meer dan 2,5 GVE per ha wordt geproduceerd. Maar teruggaan naar 2 GVE ha kan ook. 
 
In Denemarken kent men de zogenaamde Harmonieregels. Een landbouwer mag alleen 
produceren in overeenstemming met bepaalde waarden uitgedrukt in LivestockUnits per 
hectare. 1 LU = 100 kg N. Per hectare mag men 1, 4 varken houden, 1, 7 rundvee en 2.3 
‘derogatie melkvee’.  
 
 
3b. Grondgebonden = kg stikstof en fosfaat volledig plaatsbaar op eigen hectares 



Een grondgebonden bedrijf kan al zijn geproduceerde mest (uitgedrukt in kg fosfaat en 
stikstof) plaatsen op de landbouwgrond van het eigen bedrijf en, wanneer van toepassing, op 
zijn natuurterrein. Met andere woorden: hij hoeft geen mest af te voeren. De plaatsingsruimte 
voor landbouwgrond wordt bepaald door de gebruiksnormen inclusief derogatie. 
 
Op basis van gebruiksnormen 2009 is dit  27% van alle relaties1.   
 
Een groter aantal grondgebonden bedrijven kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld 
onderstaande varianten toe te staan. De veehouder: 

• Kan al zijn geproduceerde mest (uitgedrukt in fosfaat ) kwijt op zijn landbouwgrond. Sluit 
aan bij de methodiek van dierrechten voor 2006.  

• Kan zijn overschot kwijt bij een boer in de buurt onder de voorwaarden die gelden voor 
een boer-boer transport (nu 80% van fosfaat zelf kunnen plaatsen). Ten opzicht van de 
vorige variant ontbreekt hier de zekerheid van een MAO.  

• Kan zijn overschot aan dierlijke mest op basis van een MAO kwijt op landbouwgrond van 
een ander. Door de mao met lever- en afnameplicht vergroot hij als het ware de bij het 
bedrijf behorende hoeveelheid landbouwgrond. NB. de plaatsingsruimte bij de afnemer 
wordt kleiner. 

 
 
 
3c. Grondgebonden  = een aantal xxx kg ammoniak emissie per hectare 
Een grondgebonden bedrijf produceert niet meer ammoniak per hectare dan is toegestaan 
op basis van de omgevingsvergunning. De ruimte in de omgevingsvergunning (uitgedrukt in 
ammoniak) is de grens. Het gaat hierbij om de totale ammoniakemissie op een bedrijf (stal, 
mestopslag, mesttoediening, beweiding en kunstmest). De hoogte van de ammoniakplafonds 
per bedrijfstype kan zo worden ingesteld dat op nationaal niveau wordt voldaan aan het 
ammoniakplafond uit de NEC-richtlijn en regionaal wordt voldaan aan de ruimte die de 
depositienormen voor kwetsbare natuur toestaan (bron: veehouderij binnen de 
milieugebruiksruimte van capgemini en alterra). Dit ammoniakplafond uit de NEC-richtlijn 
moet ‘verdeeld’ worden over de percelen landbouwgrond in Nederland.  
 
Een verdergaande uitwerking van deze variant kan door de emissieruimte vast te stellen 
voor verschillende stoffen zoals ammoniak, nitraat, fosfaat, broeikasgassen (CO2, lachgas, 
methaan) fijn stof, zware metalen, geur en (eventuele) medicijnstoffen(bron: veehouderij 
binnen de milieugebruiksruimte van capgemini en alterra)..  
 
4. Voor- en nadelen verschillende invullingen grondgebondenheid 
Grondgebonden kan dus op verschillende manieren benaderd worden. Elke manier heeft zijn 
voor- en nadelen.  
 
Grondgebonden 2,5 GVE per ha 
Voordelen: 

• Overheid weet precies landelijk absoluut plafond.  

• Berekening al dan niet grondgebonden niet complex 

• Uitbreiden mogelijk door vergroten areaal. 
Nadelen: 

• Door forfaitaire productie per dier wordt de veehouder niet gestimuleerd tot lagere 
productie (door bijvoorbeeld voerspoor). Dit nadeel is kleiner wanneer er veel forfaits voor de 
dieren zijn. 

•Doet geen recht aan fosfaatdifferentiatie of onderscheid gras-of bouwland  

                                                
1 82.737 relaties hebben grond en 22.517 relaties daarvan kunnen hun productie plaatsen. Van die 22.517 relaties hebben 

13.969 relaties derogatie ( 62%). (bron: J. Meijer afdeling A&S). 

 



•GVE zou opnieuw geïntroduceerd moeten worden. 
 
Grondgebonden fosfaat en stikstof volledig plaatsbaar op eigen bedrijf 
Voordelen: 

• Uitbreiden dieraantallen mogelijk door vergroten areaal landbouwgrond, door afzet buiten 
de Nederlandse landbouw of door aantoonbaar lagere productie (stalbalans, BEX) 

•Controle op deze grondgebondenheid lift mee met controle op gebruiksnormen. 

• Doet recht aan fosfaatdifferentiatie en derogatie 

• Grondgebondenheid gekoppeld aan gebruiksnormen dus automatische sturing door 
overheid (wanneer gebruiksnormen verlagen, verkleint automatisch aantal bedrijven 
grondgebonden) 

•Berekening complexer dan GVE optie 

• 
Nadelen: 

• Geen verband met emissieruimte voor verschillende stoffen zoals ammoniak, nitraat, 
fosfaat, broeikasgassen (CO2, lachgas, methaan) fijn stof, enzovoort 
 
Grondgebonden ammoniak per ha 
Voordelen: 

• Een ondernemer kan uitbreiden indien hij door maatregelen minder ammoniak uitstoot of 
zijn areaal vergroot.  

•Berekening complex 
Nadelen: 

•De controle lift niet mee met de controle op gebruiksnormen. Hoe sturen op mestmarkt? 

•Het bepalen van de hoeveelheid ammoniak per hectare voor een bedrijf is precisiewerk. Het 
is immers afhankelijk van de nabijheid van kwetsbare gebieden of niet.  

• Het meten de ammoniakuitstoot (rantsoenmaatregelen, emissiearme stal en uitrijden) per 
bedrijf is lastig. 
 
5. Voorstel  
 
De optie grondgebondenheid wanneer de volledige stikstof- en fosfaatproductie plaatsbaar is 
op het eigen bedrijf doet het meest recht aan de overheid en aan de ondernemer. 
Het is minder star dan de optie van 2,5 GVE per ha en sluit beter aan bij de plaatsingsruimte 
dan de ammoniakoptie. 
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Aan:

 
 

CC:
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kaart.doc; Bijlage 2g Gevoelige habitats.bmp; Bijlage 3a Gespreksverslag 
LTO_concept.doc; Bijlage 3b Gespreksverslag NVV-NVP_concept.doc; Bijlage 3c 
Gesprekverslag provincies_concept.doc; Bijlage 3d Position paper VEWIN.pdf; 
Bijlage 3e Gespreksverslag milieubeweging_concept.doc; bijlage 4 conceptvisie 
integraal mestbeleid 2025_na stgr 14022011.doc; Bijlage 5a Variant voortzetting 
dierrechten.docx; Bijlage 5b Variant diervergunningen.doc; Bijlage 5c Variant 
MAO.doc; Bijlage 5e Grondgebonden (combi met dierrechten of 
vergunningen).doc; Bijlage 5f Inpassing diervergunning in Wet milieubeheer.docx; 
Agenda overleg 22 februari 2011.doc

Allen,  

Hierbij agenda + stukken voor het overleg van 22 februari 2011. Helaas ben ik door omstandigheden niet in staat geweest mijn 
eigen bijdrage (variant LTO/NVV/10-puntenplan; bijlage 5d) af te ronden. Ik hoop dit z.s.m. alsnog te doen. 

Groet,  
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Melkveesector staat te popelen om te groeien 
 
De economie komt wereldwijd weer op volle toeren volgens een expert van ABN 
Amro. En de Nederlandse melkveehouderij staat te popelen om misschien wel 15 
tot 20 procent te groeien. Om de boot niet te missen moet de EU nu wel 
anticiperen op de vraagexpansie naar zuivel. 
 
Het ABN Amro-melkveehouderijseminar trok maandag veel kennis en expertise uit 
de zuivelketen. De experts deelden hun visie op het thema 'De strategie op weg 
naar 2020'. Het kloppend hart van de nationale zuivelwereld verzamelde zich in 
Ahoy in Rotterdam. Allen deelden het belang van de agrarische sector voor de 
Nederlandse economie (10 procent). 
De aftrap was echter niet door een zuivelexpert, maar door hoofd economie van 
ABN Amro,  Hij analyseerde de wereldwijde ontwikkeling van de 
economie. 
Zijn betoog in een notendop: Amerikanen sparen weer en de winsten van bedrijven 
zijn weer hersteld en stijgen door. De reserves van de geleide economie van 
grootmacht China groeien dagelijks met 3 miljard dollar. De schulden van de VS 
bij de Chinezen zijn torenhoog, maar het gaat voorlopig nog niet verkeerd. 
Rusland is opgekrabbeld en de stemming is positief. Griekenland heeft haar 
begrotingstekorten in een jaar tijd met een derde teruggebracht. En de mooiste 
boodschap is dat de economie bij onze oosterburen draait als een tierelier. 
„Een nadeel is dat de Europese rente eigenlijk te laag is voor deze gigantisch 
hard draaiende economische motor: de Europese rente loopt binnen één tot twee 
jaar op van 1 naar 3 tot 4 procent. Bankrentes stijgen in dezelfde periode met 
1,5 procent van zo'n 3,5 naar 5 procent", verwacht . „De economische 
motor draait weer op volle toeren. De economische dip ligt echt achter ons. Het 
glas is momenteel meer dan halfvol." 
Voor de melkveehouderij zijn de perspectieven zeker op de lange termijn gunstig 
om te groeien. Het melkquotum gaat eraf per 2015, maar een harde landing ligt 
in het verschiet. „Quotering heeft het slechte sectorimago van de jaren tachtig, 
als veroorzaker van enorme boter- en melkpoederbergen, weggepoetst", stelde 
voormalig topambtenaar van het ministerie van Landbouw,  „Nu 
knelt deze beperking, zeker richting de definitieve afschaffing van de 
melkquotering per 2015." De boterprijs op de wereldmarkt is momenteel hoger 
dan de Europese interventieprijs, gaf  aan. „Dit lijkt structureel te 
zijn. Daarom moet de EU niet krampachtig vasthouden aan de vastgestelde quota." 
 
Dom 
 
De EU is volgens  dom als er geen verruiming van de melkproductie komt 
voor 2015. „Als er nu expansie is op de wereldmarkt van zuivel, moet je er bij 
zijn en niet pas na afschaffing van de melkquota. Ook ligt het risico van 
overproductie in de eerste jaren na 2015 op de loer als Europese melkveehouders 
dan ineens flink uitbreiden. Dan dondert de zuivelmarkt in de hele EU in 
elkaar. Van zo'n dip hebben alle EU-lidstaten dan last." 
Geef landen met havens zoals Nederland die ook potentie hebben om te groeien, 
extra productieruimte, is zijn advies richting de Europese Commissie (EC). Ook 
roept  belangenbehartigers als LTO Nederland op om meer druk te zetten 
op de EC. 
De reactie van LTO Melkveehouderijvoorman  was duidelijk: „Ons 
pleidooi voor quotumverruiming ligt in Brussel. Zit er niets extra's in het 
vat, dan is het lastig bedrijven te ontwikkelen. 
Vaste kosten blijven toenemen, waardoor de ambitie bij ondernemers verdwijnt." 
De vraag naar zuivel maakt mondiaal een gezonde groei door van 2 tot 3 procent 
per jaar, weet  van zuivelverwerker Royal FrieslandCampina. „Wij 
maken wat de markt vraagt en voegen waarde toe om onze winstgevendheid te 
vergroten. De consument moeten dagelijks de portemonnee willen trekken voor 
onze gezonde zuivel. We moeten aantrekkelijk zijn voor onze melkveehouders om 
kwaliteitsmelk te leveren." 
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Winstgevend 
 
Buikproductie hoort daar niet bij. „In negen van de tien jaar is dat niet 
winstgevend. We willen via een geïntegreerde keten voldoen aan maatschappelijk 
hogere duurzaamheideisen. Dat is ingewikkelder, maar we worden er wel sterker 
van en krijgen zo ook ruimte. Want we denken dat de zuivelproductie in Nederland 
met 15 tot 20 procent toeneemt op de langere termijn. Wat ons betreft is het 
glas ook meer dan half vol." 
Wat  wel zorgen baart is het ontstaan van een nieuwe geldvreter na het 
afschaffen van het melkquotum. „Het melkquotum heeft de structuur van de 
melkveehouderij geen goed gedaan. Toch zal iets de grenzen aan ongebreidelde 
groei van de melkveehouderij bepalen, zoals de fosfaatproductie en afzet van 
mest." 
De passie om te ondernemen is enorm, ziet . „Maar we moeten met zijn 
allen wel zo ver- mogelijk verwijderd zien te blijven van dierrechten. Samen 
met andere veehouderijsectoren moeten we integrale plannen maken en uitvoeren, 
zodat we aantonen dat met groei winst is te behalen voor de samenleving." 
 
Duidelijkheid in april 
 

 directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro, deelt ' 
mening. „Alle diersectoren moeten aan de slag om via het voerspoor, mestbe- en 
verwerking en mineralenexport de fosfaatproductie als beperkende factor op te 
heffen. De politiek zou eigenlijk nu al duidelijkheid moeten verschaffen over 
haar plannen na 2015." 

 werd op zijn wenken bediend door de ambtenaar  van het 
ministerie van EL&I: „De politiek is druk bezig met het bepalen van haar 
standpunt over dierrechten. In april komt er duidelijkheid." 
Onderzoeker bij Wageningen UR, , bleef echter sceptisch. „Na 2015 
ontstaat veel ontwikkelruimte voor veehouders. Een geldvreter ontstaat dan 
vanzelf, want ondernemers gaan gewoon veel geld betalen voor aankoop van grond 
of mestafzet. De geschiedenis blijft zich herhalen." 

van  ziet een bedreigingen in het maximum aantal 
te houden koeien per locatie. „Bij het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw zie 
je hoe geruisloos geschakeld wordt van het melkveebedrijf van  en het 
bedrijf met duizend koeien van  Het imago van dat grootschalige bedrijf 
is positief bij burgers. Deze ruimte moeten we ook zien te benutten voor 
bedrijfsontwikkeling in Nederland." (  
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Conceptverslag overleg 14 februari 2011 
 

Aanwezigen 
   

  
  

 
Afwezig 

Jan Busstra 
 

Agenda 
 

1. Opening 
  heet iedereen welkom  

 
2. Mededelingen 
 Geen 

 
3. Verslag vorige vergadering + actiepuntenlijst 
 - P. 2, laatste punt onder c.   geeft aan bedoeld te hebben om vanuit een strategische 

benadering over wat rol overheid en wat rol bedrijfsleven is tot invulling te komen. Begin 
daarbij met als vertrekpunt: wat doet het bedrijfsleven zelf; als overheid dit doet, wat doet 
de overheid dan? Dit wordt betrokken bij agendapunt 4. 

-  merkt op ook aandacht voor een flexibeler mestbeleid zoals afgesproken in stuurgroep 
EMW2012 een plek in proces en brief aan TK moet krijgen. 

- Actiepunten: 1– er is vrijdag een brief naar de TK gegaan met daarin tijdslijn (zie 
bijlage)/I&M is betrokken geweest; 2/3- gebeurt op korte termijn voor volle periode; 4- zie 
agendapunt 5; 5- zie agendapunt 4; 6-volgende vergadering stuurgroep; 7- nog niet 
gebeurt. 

 
4.  Visie integraal mestbeleid 
  geeft aan dat de projectgroep in de vorm van teksten gepoogd heeft om de opmerkingen 

van de stuurgroep bij de visie te verwerken. Discussiepunt is met name ook het verhaal rond 
mest van waarde.  
De stuurgroep geeft het volgende commentaar bij de voorliggende tekst: 
 : Dat mest van waarde is moet het logische gevolg van beleid zijn. Mest van waarde is 

geen doel op zich maar een middel. Het gaat om de verwaarding van mest 
  meent dat dit een illustratie is van wat hij eerder bedoelde: schets als…dan 

scenario’s. Ga daarbij ook uit van wat bedrijfsleven zelf kan doen/zal doen en wat dan de rol 
van de overheid is. 

  ziet een ronkend verhaal, maar mist een echt scherpe analyse van welke problemen 
opgelost moeten worden om uiteindelijk uit te komen bij ‘mest van waarde’. 

  zou graag een iets verdergaande analyse van de autonome ontwikkelingen zien.  
geeft aan dat dit lastig is. Het is bijvoorbeeld heel lastig om te voorspellen wat de prijzen 
voor fosfaaterts zullen doen. Terwijl die wel nogal cruciaal zijn in het verhaal. 

  ziet een aantal belangrijke ontwikkelingen/doelen die ertoe zouden moeten bijdragen 
dat het doel van beleid, te weten het beschermen van de milieugebruiksruimte bereikt 
worden: kunstmest wordt steeds meer vervangen door dierlijke mest; be- en verwerking 
van dierlijke mest wordt standaard; sluiten kringlopen in Noordwest-Europa. Op deze 
vlakken ligt een rol voor het bedrijfsleven (vanuit economische processen). Daarop bouwt 
de overheid voort.  

  meent dat het volumebeleid cruciaal is.  
  vraagt zich af of wanneer het bedrijfsleven zelf dingen regelt, wat dan de 

overheidsrol nog is.  
  haalt uit het voorgaande dat de stuurgroep behoefte heeft aan een scherpe analyse van 

welke collectieve goederen beschermd moeten worden; welke marktimperfecties bestaan; 
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welke ontwikkelingen er zijn die overheidsingrijpen nodig maken en legitimeren. 
  gelooft er in dat samenwerking in de keten ook voor mestproblematiek een 

oplossing kan zijn. hij meent dat er ontwikkelingen zijn die dit laten zien. Hij trekt de 
vergelijking met dierenwelzijn. Er ontstaat discussie over hoe dan free riders gedrag tegen 
te gaan. Iedereen is het er over eens dat verdergaande ketenintegratie ook een autonome 
ontwikkeling is. 

  geeft aan dat de term volumebeleid wat misleidend kan zijn. Zo denkt Bleker bij 
volumebeleid wel aan dierrechten, maar niet aan mestafzetovereenkomsten. 

 De milieugebruiksruimte heeft niet alleen betrekking op mest, maar natuurlijk ook op 
andere milieuaspecten als ammoniak. Ammoniak kan meer beperkend zijn. 

  wijst er op dat om in 2025 bij het streefbeeld uit te komen het nodig kan zijn om in 
2015 rond volumebeleid dingen te doen die in de transitie nodig zijn, maar uiteindelijk 
zullen verdwijnen. Concreet: hij kan zich voorstellen dat dierrechten nog even blijven 
bestaan om uiteindelijk toch te verdwijnen. 

 Er is nog discussie over de veerkracht van de intensieve veehouderij. Een 
volumebeheersingsinstrument is nodig. 

  waarschuwt ervoor om elk overschot als een milieuverlies te beschouwen. Zo zit de 
landbouw niet in elkaar. geeft aan dat de tekst juist ook spreekt over verminderen 
milieuverliezen.  

Het voorgaande betekent voor de tekst van de conceptvisie het volgende:  
Algemeen: meer werken met signaalwoorden: is nu te veel ‘lappen tekst’. 
3 autonome ontwikkelingen: 
- toevoegen verdere integratie in de keten 
4. streefbeeld 2025 
- punt 1. opnemen: ‘landbouw, in het bijzonder de veehouderij’ 
- punt 2. beter beschrijven wat bedoeld wordt met goed geoutilleerd. Expliciet maken dat het 
niks zegt over de schaal. Wel duidelijk maken dat het veelal gaat om technisch/technologisch 
zeer ver ontwikkelde bedrijven. Woordje ‘slim’ schrappen. 
- punt 3. eerste zin: niet elk doel hoeft op elk schaalniveau geformuleerd te zijn. Vervallen 
‘licence to produce’: in samenhangm et punt 5 kan dit ook echt einde oefening betekenen. 
Gegeven nadruk op gebruik dierlijke mest uit punt 4 is het doel uit laatste regels te hoog 
gegrepen (dat zou immers veelal gebruik kunstmest betekenen). 
Punt 4. aandacht voor organische stof. Zin ‘mestgebruikers …af te nemen’ schrappen. 
Mestmarkt in evenwicht er in verwerken. 
Punt 5. Graag sterker laten aansluiten bij beschrijving huidige situatie op p.6. Overheid kan en 
zal corrigerend optreden als dat nodig is. Zie eerdere opmerking over analyse collectieve 
goederen/marktfalen. 

  
5. Projectplanning 
 - Overleg met de staatssecretarissen op 19/4 is te laat. Moet eerder ook een keer. Ook 

schriftelijk met stassen communiceren. 
- Stuurgroep 1 maart vervalt.  
-  geeft aan discussie te hebben gehad over relatie volumebeleid – PAS. Is van belang 

dat in dit project ook expliciet wordt stilgestaan bij ammoniak. Gebeurt ook: projectgroep 
zal er in de beoordeling van invullingen volumebeleid expliciet bij stil staan (zowel op 
nationaal niveau als op regionaal niveau). Ook met provincies wordt hierover gesproken. 

- In de stuurgroep van 15 maart zullen opties voor volumebeleid worden voorgelegd, waarbij 
de stuurgroep zal worden gevraagd om opties weg te strepen. Opties zullen zowel algemeen 
als gedetailleerd worden uitgewerkt.  

- Ook aspect staatssteun meenemen in uitwerking opties volumebeleid. 
  
6 Afspraken 
 
 

Zie afsprakenlijst in de bijlage. 

7.  Rondvraag en sluiting 
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Bijlage: afsprakenlijst 
 Datum 

afspraak 
Afspraak/actie Wie Datum 

klaar 
1 3-2-2011 Opnieuw vastleggen data en tijden in 

agenda’s  
 14/2/2011 

2 3-2-2011 Vergaderdata: voor maanden april/mei 
zoeken naar mogelijkheden voor enkele 
stuurgroepvergaderingen op andere dagen 
dan de dinsdag. 

 z.s.m. 

3 3-2-2011 z.s.m. mogelijk tweede, eerdere datum 
zoeken voor overleg met de twee 
staatssecretarissen, liefst met DG’s erbij.  

 z.s.m. 

4 14-2-2011 Verwerken opmerkingen stuurgroep mbt 
visie en voorbereiden nieuwe versie  

projectgroep 15-3-2011 

5 3-2-2011 Verwerken opmerkingen stuurgroep mbt 
inzet volumebeleid en voorbereiden nieuwe 
versie 

Projectgroep  15-3-2011 

6 3-2-2011 Uitnodigen e.a. voor gesprek 
met delegatie uit het project, waaronder 

  

 z.s.m. 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is er op gericht de vergunningverlening 
(Natuurbeschermingswet 1998) vlot te trekken door het per saldo geleidelijk maar onvermijdelijk 
omlaag brengen van de stikstofdepositie. Aangezien deze depositie het probleem is van meerdere 
overheidslagen en meerdere sectoren, moet dat in gezamenlijkheid worden opgepakt. De essentie 
van de PAS is daarom verkennen en afspreken hoe op verschillende niveaus (generiek, provinciaal 
en gebiedsgericht) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, industrie, verkeer en vervoer) 
wordt bijgedragen aan het aanpakken van het probleem. 

Essentie is dat we de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe roepen, zonder duurzame 
economische dynamiek in gevaar te brengen. Hiervoor moet de stikstofbelasting afnemen. Van 
cruciaal maatschappelijk belang is daarbij dat economische ontwikkeling mogelijk is binnen een 
per saldo afnemende depositie van stikstof. Met een groot aantal relevante partijen (overheden en 
maatschappelijke organisaties) wordt momenteel gewerkt aan een programmatische aanpak. Het 
incalculeren van de economische ontwikkelruimte is een onderdeel van de aanpak. 

De juridische houdbaarheid is een derde randvoorwaarde van de aanpak, welke bestaat uit een 
kwalitatief hoogwaardige ecologische onderbouwing van de maatregelen en borging van de 
feitelijke realisatie van de benodigde dalende lijn van de stikstofdepositie. 

Het beheerplan is het instrument om op gebiedsniveau aan te geven hoe in welk tijdsbestek de 
Natura2000 doelen gerealiseerd worden. In het beheerplan moet worden bepaald welke 
reductieopgave nodig is voor de in het gebied liggende natuurdoelen op basis van de ecologische 
onderbouwing zoals eerder bepaald. Ook de eventuele ontwikkelruimte komt in het beheerplan te 
staan. De optelsom van de reductie opgaven uit de beheerplannen vormt het onderwerp waarover 
in de PAS afspraken gemaakt gaan worden. De opgave wordt gerealiseerd door generieke-, 
provinciale/regionale- en gebiedsgerichte maatregelen. Over deze opgave en maatregelen worden 
in de PAS afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken zullen uiteindelijk weer in het beheerplan 
terechtkomen en dienen ter onderbouwing van de realisatie van de noodzakelijke reductieopgave 
uit het beheerplan.  

 



 

 
Voorstel om ontwikkelruimte te bepalen 
De taakgroep Ontwikkelruimte van de PAS heeft een voorstel uitgewerkt om de hoeveelheid 
ontwikkelruimte van een gebied te bepalen. Dit kan door: 
1. Vast te stellen dat de verwachte depositiedaling in combinatie met uitvoering van de 
herstelstrategie voldoende is om achteruitgang van natuurkwaliteit te voorkomen. Indien dit niet 
het geval is, zie wat te doen bij schaarste aan ontwikkelruimte. 
2. Inzichtelijk te maken voor hoeveel toename van stikstofdepositie de 2,5% economische groei 
zorgt. Deze kan volledig als ontwikkelruimte benut worden. 
3. Inzichtelijk te maken wat het effect is van de in de PAS opgenomen maatregelen in een gebied. 
Hiervan kan een gedeelte als ontwikkelruimte benut worden. 
 
De taakgroep AERIUS van de PAS heeft dit doorgerekend voor alle stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden. De twee hierbij afgedrukte grafieken maken de resultaten duidelijk. De bovenste van de 
twee geeft weer hoeveel van de daling minimaal gerealiseerd zal worden en dus ten goede komt 
aan de natuur, hoeveel ontwikkelruimte er minimaal is (voor economische ontwikkeling) en over 
welk deel nog besloten moet worden of dit ten goede moet komen aan natuur of economie. De 
onderste grafiek laat de bandbreedte zien, dus de ruimte tussen maximaal en minimaal, van de 
daling in de stikstofdepositie zoals die voor de komende twintig jaar verwacht wordt. 
 
Op welke wijze gaat de uitwerking van de PAS van invloed zijn op de omvang van de 
(melk-) veehouderij?  
 

• Voor de zomer wordt per Natura2000 gebied de ontwikkelruimte bepaald. De ruimte wordt 
waarschijnlijk na de zomer verdeeld over de sectoren landbouw, industrie en mobiliteit. 

• Er zijn grote regionale verschillen in de mate van NH3 depositie in Nederland. (zie kaart) 
• Er zijn grote verschillen in NH3 gevoeligheid tussen de diverse N2000-habitattypen in 

Nederland. De gevoeligste typen (vennen en hoogvenen) komen voor op de hogere 
zandgronden. (zie kaart). 

• Grootste inspanning zal liggen in zuidoost Brabant; hoge achtergrond depositie en 
gevoelige habitattypen. 

• Verwachting lijkt reëel dat piekbelastende melkveehouderijbedrijven (indien onvoldoende in 
staat om via voerspoor en techniek de emissie te verminderen) in een aantal 
melkveehouderijgebieden (zie kaart) een afwaartse beweging zullen moeten maken. Dit zal 
gevolgen hebben voor de nationale omvang van de melkveehouderij. 

(mo) 



Gespreksverslag LTO-Nederland 
 
2 februari 2011 
 
Aanwezig:  

 
 
Drie vragen aan LTO: 
1. Hoe kijkt LTO aan tegen de ontwikkeling van de veehouderij na 2015, in relatie tot 

maatschappelijke waarden? 
2. Hoe werkt het door LTO voorgestelde systeem van verplichte mestverwerking? 
3. Wat is de visie van LTO op het mestbeleid voor de lange termijn (mestproductie, 

mestverwerking, mestgebruik)? 
 
Ad 1: Veehouderij na 2015 
Volgens LTO is maatschappelijke acceptatie de belangrijkste maatlat. In dit gesprek gaat het 
specifiek over mest en ammoniak e.d., maar LTO praat in andere verbanden ook over 
volksgezondheid, dierenwelzijn, megastallen, geur, klimaat, imago, etc. (waarbij de eerste drie 
bepalend zijn voor maatschappelijke acceptatie). Deze onderwerpen bepalen het speelveld. 
Met enkel en alleen het oplossen van het mestprobleem is er nog geen sprake van 
maatschappelijke acceptatie. LTO wil meer vrijheidsgraden, maar die moet de sector wel 
verdienen en aantonen richting politiek, burger en maatschappelijke organisaties. 
 
Er is een grens aan de omvang van veehouderijbedrijven. Maar er is geen natuurlijke grens. 
De veestapel (landelijk, regionaal en op bedrijfsniveau) is een resultante van de markt, beleid 
en politiek. Hoeveel dieren er dan uiteindelijk zijn is naar mening van LTO niet bijster 
interessant. LTO is wel bezig met het formuleren van de gewenste maximumomvang van 
bedrijven. Voor melkveebedrijven denkt LTO  aan een maximale omvang van 200 stuks.  
 
Bijna alle provincies stellen aanvullende eisen (niet alleen Noord-Brabant!), bijvoorbeeld vanuit 
ruimte en/of Natura2000. Friesland Campina wil alleen klimaatneutrale productie. Deze 
ontwikkelingen maken volgens LTO een absoluut nationaal plafond voor de veehouderij minder 
noodzakelijk. Alleen in de veearme gebieden is volgens LTO nog groei mogelijk. LTO ziet 
verplaatsing naar Oost-Europese landen.  merkt op dat het aantal geiten bij het 
ontbreken van een plafond fors is gegroeid.  vult aan dat de uitbreiding 
van de melkquota in de praktijk ook wordt opgevuld. LTO verwacht bij het vervallen van de 
melkquota enkele procenten groei in het aantal stuks melkvee. 
 
Volgens LTO groeit het besef in de varkenshouderij dat men minder dieren wellicht een beter 
inkomen te genereren is. Aan de andere kant zie je dat de 10% van de ondernemers die de 
afgelopen jaren wel winstgevend zijn geweest alleen maar groeien. Deels gebeurd dit door in 
Nederland biggen te produceren en deze op buitenlandse vestigingen verder te verwaarden. 
Vraag is daarom, is en blijft produceren in Nederland lonend? 
 
Dat de afgelopen vier jaar de benutting van varkens- en pluimveerechten circa 100% bedraagt 
klopt. Als je rechten hebt, dan moet je ze ook inzetten voor productie. De intensieve 
veehouderij is dan ook nog sterker productie- en kostenreductiegedreven. Dit is geen 
stimulans om te investeren in milieumaatregelen. Een boer wil daarvoor worden beloond.  
 
 
Investeren in dierrechten wordt gezien in investeren in lucht. Dit wil niet zeggen dat bij het 
vervallen van dierrechten de kosten ook dalen. Er zal geïnvesteerd moeten worden in extra 
milieumaatregelen om groei te compenseren, zeker als de productie stijgt en de concurrentie 
om afzetruimte bij dalende gebruiksnormen groter wordt. Daarnaast zullen bij groei van de 
veehouderij de mestafzetkosten verder stijgen. Het schrappen van dierrechten levert derhalve 
niet per definitie geld op voor de intensieve veehouders. 
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Ad 2. LTO-plan 
LTO licht het LTO-plan toe. Ieder bedrijf met een overschot aan dierlijke mest heeft de 
verantwoordelijkheid om iets met die mest te doen. De eerste drie oplossingsrichting die LTO 
ziet zijn: 
1. Voerspoor: In potentie 20 miljoen kg fosfaat (er komt een productschapverordening); 
2. Grond aankopen; 
3. Minder dieren houden. 
 
Als een ondernemer dan toch nog een overschot heeft wordt deze verplicht (een percentage 
van) het overschot te verwerken en buiten de Nederlandse landbouw af te zetten. De 
verplichting tot verwerken verschilt per onderscheiden regio in percentage en jaartal waarin 
gestart wordt. Zuid wordt het zwaarst en het eerst ‘aangepakt’, Overige het ‘lichtst’. LTO heeft 
hier een notitie over geschreven. 
Waarom een verplichting? In Vlaanderen is ook sprake van een verplichting. Het werkt daar 
als een soort tweetrapsraket. De eerste verplichting richtte zich op intensieve veehouders van 
een bepaalde omvang. Deze verplichting, een 100% mestverwerkingsplicht, werkte in de 
praktijk niet goed. Te weinig capaciteit, geen afzetmogelijkheden, geen prikkel. Vervolgens is 
een tweede vorm van verplichting geïntroduceerd die iets weg heeft van de Nederlandse POR-
regeling. Ondernemers mochten pas uitbreiden als een deel van de mest buiten de Vlaamse 
landbouw werd gebracht middels mestverwerking. Indien deze verplichting niet wordt 
nageleefd, vindt 25% afroming van de aangeschafte dierrechten plaats. De met deze tweede 
vorm van verplichting gerealiseerde mestverwerkingscapaciteit is groter dan de aanvankelijke 
verplichting. LTO heeft een POR-achtig systeem als laatste laten vallen.  
Mestverwerking is noodzakelijk om mest te kunnen exporteren. Volgens LTO moet niet alleen 
mestverwerking worden verplicht, maar ook verplichte bijmenging door de kunstmestindustrie. 
 
Levert het voorgestelde systeem niet heel veel lasten op voor de veehouders met 
vorm van MAO’s, verplichte mestverwerking, etc.? Afzetcontracten kunnen en moeten 
langjarig worden aangegaan. Er moet een leveringsplicht zijn. Zo krijg je een verbinding 
tussen mineralen en grond. Zodra ondernemers niet meer hoeven te investeren in dierrechten, 
vallen er middelen vrij om te besteden aan mestverwerking. LTO erkent dat het LTO-plan 
intensieve handhaving door de overheid vergt. 
 
Wat gebeurt er als de overheid na 2015 niks doet? Gaan varkenshouders, onder druk 
van strikte gebruiksnormen, dalende afzetruimte en concurrentie met andere 
mestsoorten, niet vanzelf mestverwerken? Nee, sector gaat door op ingeslagen weg. 
Vooral gericht op export. Melkveehouderij drukt varkensmest van de nationale weg. De 
mestafzetprijs is in de intensieve gebieden gestegen tot 40 euro en er vindt daardoor 
mestfraude plaats. 
 
Hoe kijkt LTO tegen een systeem van diervergunningen aan? Grootste bezwaar van 
LTO: de ondernemer staat niet meer aan het roer. Is voor belangrijke bedrijfsbeslissingen over 
uitbreiding afhankelijk van de overheid. 
Als het LTO-plan niet haalbaar zou blijken, is de tweede optie van LTO een dierrechtensysteem 
met mestverwerking, gericht op alle dieren, ook geiten en schapen. Een optie is alleen 
dierrechten indien de mest niet op eigen grond kan worden geplaatst. 
 
Ad 3. Mestgebruik. 
Door tijdgebrek komt dit onderwerp niet aan de orde. Daarom wordt een vervolgafspraak 
gemaakt op 16 februari 2011 10-11.30 uur bij VROM in Den Haag, zaal D1041.  

 zal niet aanwezig zijn. LTO vraagt  aanwezig te zijn. 
Overigens heeft over dit onderwerp ook overleg plaatsgevonden tussen  en  
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Overleg met vertegenwoordigers provincies over kabinetsvisie mest- en 
volumebeleid. 16 februari 2011, Utrecht - Conceptverslag 
 
Aanwezig:  

 
Afwezig:  
 

 licht reden en doel van dit overleg toe: Staatssecretaris Bleker heeft de Tweede Kamer 
beloofd  
- in april/mei met een kabinetsinzet te komen voor wat betreft beperking omvang veehouderij 

vanaf 2015 (als volgens de huidige wetgeving dierproductierechten voor varkens en pluimvee 
en melkquota voor melkvee vervallen); 

- eerste helft 2011 ook te komen met een langetermijn visie op het mestbeleid. 
Deze twee zaken zijn ambtelijk in één project ondergebracht. In april/mei zal worden opgeleverd. 
Er is samenhang met het project over debat megastallen. Dit is echter een apart project en staat 
los van dit project.  
De nadruk in het project kabinetsvisie mest en volumebeleid ligt uitdrukkelijk op relatie 
veehouderij–mest-milieu. Bij milieuaspecten gaat het over vooral stikstof/fosfaat in relatie tot 
water, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof. Er ligt in dit project dus een koppeling ook met de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
Naast deze projecten is inmiddels ook begonnen met de voorbereiding van het volgende, vijfde, 
actieprogramma Nitraatrichtljn. Dit moet op 1 januari 2014 ingaan. Ter voorbereiding daarop wordt 
nu een evaluatie van het mestbeleid (Evaluatie meststoffenwet 2012) zowel terugkijkend als 
vooruitkijkend) uitgevoerd. 
 
Het gesprek nu is low profile en informeel en vooral bedoeld om te horen wat er leeft, welke 
ideeen, wensen er zijn, aandachtspunten. 
 
In een eerste (kennismakingsrondje) komende volgende aspecten boven waarmee vanuit dit 
project raakvlakken zijn:  
-  hou rekening met het grensoverschrijdende aspect: in relatie tot ammoniak maakt het 

niet zo veel uit of de varkens aan deze kant van de grens worden gehouden of net aan de 
andere kant, zeker als je bedenkt dat mogelijk aan de andere kant de staleisen minder zijn; 

-  in het debat over veehouderij in Friesland komen allerlei motieven langs (landschap, 
gezondheid, dierwelzijn) maar niet/nauwelijks het argument milieu. Dat leeft kennelijk niet zo. 
Zij wijst ook op het belang van regionaal draagvlak van beleid/maatregelen. 

- Gewezen wordt samenhang met de toekomst van de Reconstructiewet. 
-  wijst op samenhang met het werk van de Commissie van Doorn die Noord-Brabant gaat 

adviseren over de toekomst van de veehouderij. Die Commissie is voor de zomer klaar. Dat is 
mogelijk net nadat dit project af is. 

 
Toekomstige rolverdeling Rijk/provincie mbt veehouderij/mestbeleid. De rolverdeling is nu dat 
het Rijk het mestbeleid (zowel gebruik via gebruiksnormen als productie) centraal regelt. Dit beleid 
kan regionaal verschillend uitpakken (zand/loss, klei, veen). Ook zijn er de Europese verplichtingen 
(o.a. Nitraatrichtlijn, NEC-richtlijn) die het beste door het Rijk kunnen worden vervuld. De 
trekkende rol voor het Rijk ligt dus ook voor de toekomst voor de hand. Dat neemt niet weg dat er 
provinciaal mogelijk aanvullende beleid gevoerd zou moeten kunnen worden, gelet ook op de 
verschiilen in milieusituatie tussen verschillende gebieden in het land. Vanuit de 
ammoniakproblematiek is er behoefte om met het algemene volumebeleid generiek zo veel 
mogelijk NH3-emissie te verminderen. Dat maakt de regionale/lokale opgave voor provincies 
kleiner. Voor de toekomst wordt in kader van mestbeleid vanaf 2014 ook gekeken naar verdere 
regionale differentatie van het mestbeleid mede in relatie tot KRW (Afspraak:  zal rapport 
daarover toesturen).  
 
Wat betreft ontwikkeling van de landbouw in toekomst ziet men een belangrijke rol voor de 
landbouw in de ‘biobased economy’: leverancier van grondstoffen, biomassa, energie. Her en der in 
het land zijn er ook allerlei activiteiten en initiatieven, varierend van heel kleinschalig tot meer 
grootschalig en centraal.  
Mestbe- en verwerking speelt in dit alles wel een belangrijke rol. Er is enige scepsis over het slagen 
van mestbe- en verwerkingsprojecten, gebaseerd op ervaringen (mislukkingen) uit het verleden. Er 
moet rekening worden gehouden met grote verschillen tussen mestsoorten en de kansen om 
mestverwerking rendabel te maken. Desalniettemin is het gevoelen dat er ten opzichte van toen 
wel wat veranderd is en de kansen nu beter zijn, zeker voor de langere termijn. Gewezen wordt op 
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het succes van afspraken rond dunne kalvergier; succesfactor was dat men met velen dichtbij 
elkaar zat en een oplossing dichtbij huis heeft kunnen vinden, in samenwerking met overheden. 
Het verlagen van de kosten van mestverwerking is belangrijk. Gewezen wordt op belang van 
heldere regelgeving/kaders vanuit de overheid om de transitie van de landbouw naar sleutelspeler 
in de biobased economy dit mogelijk te maken.  
Gewezen wordt ook op het belang van de landbouw ook voor het landschap. Die rol is anders in de 
dunnerbevolkte gebieden ten opzichte van de dichterbevolkte gebieden.  
 
Inrichting volumebeleid. Het idee uit het 10-puntenplan van verantwoorde mestafzet (grond, 
mestverwerking, export) klinkt sympathiek. Probleem is echter wel dat het geen absoluut plafond 
oplevert. Dat kan gaan wringen met o.a. ammoniakdoelen en broeikasgassen. Weliswaar is de 
verwachting dat er met name in de melkveehouderij nog wat emissiereductie te realiseren valt met 
stal- en voermaatregelen, toch ziet hier volgens iedereen een risico. Wat dat betreft heeft een 
eenvoudig rechttoe-rechtaan systeem gebaseerd op dierrechten wel de voorkeur.  
In Gelderland gaat men een grondgebondenheidseis, met afstandscriterium, stellen aan bedrijven 
in en rond Natura2000 gebieden. Dit is echter geen provinciedekkend systeem, dus er blijft 
behoefte aan nationaal beleid. verwijst ook nog naar het Deense systeem, dat ook gebaseerd 
is op grondgebondenheid.  geeft aan dat daar ook mestverwerking als optie in voorkomt. Men 
is zeer geinteresseerd in informatie op dit vlak (afspraak:  stuurt dit toe).   
In Noord-Brabant is men bezig met een depositierechtenbank. Er zijn opstartproblemen a.g.v. o.a. 
administratieproblemen en gebrek aan ‘vrije rechten. Dit systeem stuurt uiteindelijk op depositie 
en dus niet op harde aantallen dieren.  
Het is lastig ‘voor de provincies om aan te geven of er een absoluut niveau van aantallen dieren 
zou moeten zijn en zo ja, wat dat niveau dan zou moeten zijn. Van belang hiervoor is enerzijds dat 
technische ontwikkelingen en meer kennis lagere emissies per dier mogelijk maken en dat 
anderzijds de neergaande lijn van depositie wordt vastgehouden.  
 
Wat is de rol van de overheid? Welke instrumenten zou de overheid richting toekomst moeten 
inzetten?  
Het belang van experimenteerruimte is groot. Nationaal, maar ook lokaal (in Wet Milieubeheer en 
ruimtelijke ordening).  
Verder is risicoafdekking voor degenen die innoveren van belang.  
Meetprogramma’s en kennisontwikkeling en –deling zijn belangrijk om de ontwikkelingen de goede 
kant op in de sector te helpen.  
Verguningen zijn, zeker de komende jaren, van belang om heldere kaders te stellen.  
Van belang is ook een actieve rol van de overheid om activiteiten ruimtelijk goed in te passen. Dat 
is vaak maatwerk.  
Er is behoefte aan zekere dwang om ‘free riders’de pas af te snijden: iedereen met een 
mestoverschot zou moeten meedoen aan mestverwerking.  verwijst naar het Vlaamse systeem 
en de rol die mestverwerking daarin heeft. Dat vindt men in Brabant wel een interessante optie. 
 
Tot slot wordt nog even stil gestaan bij normstelling in het mestbeleid.  ziet een behoefte om 
gedifferentieerder om te gaan met dieriljke meststoffen in de normstelling. Bijvoorbeeld verbod op 
gebruik onbewerkte dierlijke mest.  geeft aan dat dit al op relatief korte termijn speelt (voor 
het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn) en daarom ook onderwerp is in de evaluatie 
meststoffenwet 2012. Er zal over die evaluatie nog met provincies contact worden opgenomen 
(afspraak:  vraagt projectleider EMW2012 om overleg met provincies te organiseren.)  
 

geeft aan dat vanuit dit project over enige tijd weer contact wordt opgenomen om verder 
uitgekristalliseerde ideeen te bespreken. Dat zou op prijs worden gesteld. 
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Verslag gesprek in het kader van totstandkoming 
kabinetsvisie mest- en volumebeleid op 9 februari 
2011 [concept 17 feb 2011] 
 
N.B. De in dit verslag weergegeven meningen betreffen standpunten van de 
milieuorganisaties, tenzij anders aangegeven. Het verslag is bedoeld voor intern 
gebruik en niet om extern te verspreiden. 
 
• Aanwezig:  (Gelderse Milieufederatie),  

(Milieudefensie),  (Natuurmonumenten),  
(Brabantse Milieufederatie) en  (Ministerie van I&M) 

• Afwezig wegens ziekte:  (Stichting Natuur en Milieu) en  
Ministerie van EL&I) 

• Afwezig wegens andere werkzaamheden:  (VEWIN) 
 

 heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op de 
kabinetsvisie mest- en volumebeleid, die in april of mei 2011 naar de Tweede 
Kamer zal worden gezonden. 
 
In het kader van de totstandkoming van de kabinetsvisie hebben de Ministeries 
van I&M en EL&I aan de milieuorganisaties de volgende vragen: 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de 

veehouderij? 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid (mestverwerking, 

mestgebruik)? 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van voldoende 

politiek draagvlak? 
 
Vanuit de milieuorganisaties wordt nog het onderwerp “alternatieven” 
aangedragen. 
 

 merkt nog op dat in opdracht van GS van Noord-Brabant 
onderzoek door de GGD plaatsvindt naar effecten van de veehouderij op de 
volksgezondheid. Dit onderzoek moet in de zomer van 2011 klaar zijn. [noot  

: VWS geeft aan dat dit waarschijnlijk het IRAS-onderzoek betreft naar de 
relatie tussen volksgezondheid en veehouderij. De GGD voert ondersteunende 
activiteiten uit ten behoeve van dit onderzoek.] 

 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
De kringloopgedachte is een intrinsieke doelstelling die onderdeel zou moeten zijn 
van de kabinetsvisie. Verwezen wordt naar het TCB-advies en de opdracht aan het 
PBL inzake de relatie tussen de kringloopgedachte en de omvang van de 
veestapel. Hoe ver moet de omvang van de veestapel terug om binnen de 
draagkracht van Nederland en Europa te blijven? Realisatie van een kringloop in 
Noordwest-Europa is al een stap in de goede richting. 
 
De milieuorganisaties onderschrijven het TCB-advies. De TCB stelt terecht dat de 
eerste 10 jaar geen goede resultaten van mestverwerking te verwachten zijn. Pas 
als die resultaten er wel zijn, kan eventueel weer meer ruimte (na de eerder af te 
dwingen krimp) aan de veehouderij worden gegeven. 
 
De geschiedenis leert dat de landbouw steeds uitstel heeft weten te bedingen van 
de realisatie van milieudoelen. De leefbaarheid en de volksgezondheid worden in 
Noord-Brabant al 40 jaar gegijzeld door de intensieve veehouderij. M.b.t. 
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volksgezondheid wordt het voorzorgsprincipe te weinig gehanteerd. Dit en de 
waarde en urgentie van de milieudoelen zouden onderdeel moeten zijn van de 
kabinetsvisie. 
 
De effecten van de landbouw op de kwaliteit van het buitengebied worden 
onvoldoende meegewogen bij het landbouwbeleid. Een kosten/batenanalyse is 
overigens onmogelijk. 
 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de 

veehouderij? 
De overheid zou de veehouderij moeten uitdagen tot innovatie. Een optie is 
emissienormen te stellen in plaats van een maximum aan het aantal dieren.  
 
Het is wel van belang dat het aantal dieren niet groeit. Dit is noodzakelijk om de 
milieudoelen te kunnen halen. Het ammoniakbeleid wordt anders onderuit 
gehaald. Op een ledenbijeenkomst van varkensboeren was een maximum aan het 
aantal dieren bespreekbaar, al waren er ook tegenstanders. Er moet ook een 
maximum worden gesteld aan het aantal stuks melkvee, maar daartegen bestaat 
weerstand bij de NMV.  
 
LTO heeft tegen haar leden gezegd dat het dierrechtenstelsel in stand blijft als als 
het LTO-voorstel uit het tienpuntenplan niet wordt ingevoerd. Het LTO-voorstel 
gaat uit van een te groot geloof in mestverwerking. Als het LTO-voorstel niet 
werkt, zijn dierrechten noodzakelijk. Maatregelen door minder P in voer kosten 
nauwelijks geld en hadden veel eerder genomen moeten worden. 
 
Een wettelijk maximum aan het aantal dieren is helder en goed handhaafbaar. In 
het kader van de PAS zou ook een lokaal maximum aan het aantal dieren moeten 
worden gesteld.  
 
De milieubeweging ziet een parallel tussen de discussie over een maximum-
omvang van de veestapel en over een maximum aantal passagiers van Schiphol. 
 
Interessant is dat Bleker een maximumbedrijfsgrootte ter discussie stelt. Maar 
waarom 3 middelgrote stallen vlakbij elkaar wel toestaan en 1 megastal niet? In 
dit kader is koppeling aan grondgebondenheid een interessant idee. Stallen 
kunnen wel groter worden mits het aantal dieren per oppervlakte-eenheid in een 
gebied niet toeneemt, opdat een kringloop gerelateerd aan de voer-, mest- en zo 
mogelijk energieproductie wordt gerealiseerd.  
 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid 

(mestverwerking, mestgebruik)? 
Verdere differentiatie van gebruiksnormen naar gebieden en gewassen is vanuit 
handhaafbaarheidsoogpunt ongewenst. De lijst met normen is nu al niet meer bij 
te houden. Rondom natuurgebieden is met de mogelijkheden van het GLB wel 
enige differentiatie mogelijk. 
 
Met het huidige normenstelsel gaat het milieu het schip in, want alleen de boeren 
die meer mest gebruiken dan de forfaitaire waarde vragen mogeliijkheid tot 
overschrijden aan (via bemonstering). Boeren die minder zouden kunnen 
toepassen doen dit niet en maken gebruik van de forfataire normen. een deel van 
de boeren bemest te veel terwijl dit wel mag. 
 

Met opmerkingen [g1]: Hebben we dit gezegd? 
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Het huidige normenstelsel zou moeten worden versimpeld. Nu zijn er veel te veel 
discussies over uitzonderingen en verhoging van normen. Een soort MINAS-
aanpak is prima. 
 
Het probleem van de toekomst is organisch stof. Dit is essentieel voor een 
gezonde bodem met voldoende biodiversiteit, die ook kan optreden als 
waterbuffer. 
 
Inzetten op verbranding van mest is fout. 
 
De helft van de mais in Duitsland wordt voor mestvergisting gebruikt. Dit is een 
voor het milieu foute ontwikkeling. 
 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van 

voldoende politiek draagvlak? 
De negatieve kanten van de landbouw komen niet in beeld. Er heerst een vals 
sentiment ten aanzien van de hardwerkende boer. Geef cijfers om valse 
sentimenten te bestrijden. Nederland is niet het beste milieujongetje van de klas 
maar heeft de hoogste veedichtheid ter wereld. 
 
Het is goed dat Bleker heeft gezegd dat megastallen de relatie met de omgeving 
doorbreken. Benadruk dat boeren moeten opereren in harmonie met hun 
omgeving (kringloop). 
 
Dierrechten zijn nodig om een oplossing rond Natura2000-gebieden te realiseren. 
 
5. Alternatieven 
Minder vlees eten is van belang. De discussie over de eiwitvoorziening moet niet 
buiten beeld blijven.  
 
De I van innovatie moet niet alleen maar worden ingezet voor luchtwassers maar 
meer voor echte duurzaamheid. Zie ook LEI-rapport. Naast technische 
maatregelen en ruimtelijk beleid zijn ook andere aspecten van belang. 
 
GS van Noord-Brabant hebben een topcommissie toekomst intensieve veehouderij 
ingesteld. Leden zijn onder andere   en . De 
commissie moet zomer 2011 klaar zijn met haar werk. 
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Uitwerking modellen volumebeheersing 
1. Voortzetting dierrechten (trekker verdere uitwerking: 

) voorstel 15 feb 2011 
 
Algemene, korte omschrijving van de optie; Kenmerken, voor- en 
nadelen   
 
Omschrijving 
- Voorzetting huidige dierrechtenstelsel 
- varkens, pluimvee, koeien (variant 1); alle categorieën vee (variant 2)  
- 3 compartimenten 
- Verhandelbaar per diercategorie 
- Geldig tot 2025 (wanneer mest product van waarde is geworden) 
 
Eventuele varianten:  

- Lokaal maximum dierrechten in kader van Programmatische 
aanpak stikstof / ammoniak 

- Bij verhandelen alleen niet afromen bij x % mestverwerking / afzet 
buiten NL landbouw (Vlaamse systeem) 

- Niet verhandelbare dierrechten zoals vroeger 
- beperkingen aan verhandelbaarheid dierrechten (in bv prijs, 

plaats) 
- Mestproductierechten in plaats van dierrechten 
- Variant met grondgebondenheid 
- Scheiden varkens/kippen vs. koeien 
- Verhandelbaarheid over de diersoorten heen 
- Inbouw stimulans voor innovatie 

 
Kansen 

- eenvoudig, robuust, goed handhaafbaar 
- relatief lage administratieve lasten 
- voorkomt groei van de veestapel (binnen totaal aantal rechten) 

waardoor realisatie milieudoelstellingen nog moeilijker zou worden 
(ondersteuning van oa PAS, NH3-, en mestbeleid) 

- bekend bij varkens- en kippenboeren 
- minder vergaande, voor de veehouder dure technische 

maatregelen nodig om milieudoelen te halen 
- voorkomt dat mestafzetprijzen verder stijgen en voorkomt 

daarmee toename fraudedruk 
- in relatie tot voortgaande schaalvergroting: saneren/opkopen 

kleine vervuilende bedrijven  extra milieuwinst 
- voorkomt verdere ruimtelijke concentratie veehouderij (door 

compartimentering; zonder dierrechten is geen compartimentering 
mogelijk) 

- is noodzakelijk om mestproductieplafond 2002 (voorwaarde voor 
derogatie Nitraatrichtlijn) te kunnen halen  

 
Risico’s/nadelen 

- weerstand bij melkvee cq. grondgebonden veehouderij vanwege 
geen koppeling met grond (te ondervangen door een variant met 
grondgebondenheid) 

- veel kapitaal in rechten waardoor minder investeringsruimte over 
blijft. Dit gaat ten koste van de concurrentiepositie van de blijvers 
–> nadeel te ondervangen met vergunningstelsel/rechtenbank (zie 
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     -de dierrechten rundvee zijn niet verhandelbaar en worden 
geleidelijk tot 2020 afgebouwd zodat alle melkveebedrijven in 2020 
grondgebonden zijn. Melkveebedrijven met dierrechten kunnen 
hetzelfde aantal dieren houden of uitbreiden door meer grond te 
kopen/te pachten (volgens Gecombineerde Opgave bij DR). 
  
Nader uit te zoeken: 
    -welke constructies zijn mogelijk? 
    -is er afstandscriterium voor grond nodig? Kan er analyse gemaakt 
worden van de locaties van de grond die bij de Gecombineerde 
Opgave van DR geregistreerd is? 
  

 
Beschrijving van dierrechtenstelsel zonder en met grond-
gebondenheidsvariant aan de hand van de onderstaande 
beoordelingscriteria 
 
1. Doeltreffendheid: In welke mate stuurt het instrument op de 

mogelijkheid om de excretie en het emissievolume te 
beheersen/beperken? Welke mogelijkheid biedt het instrument om 
‘regionaal’ te sturen? In welke mate is het instrument ‘zelfsturend’? 

2. Uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid? 
[beter is: Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en 
fraudebestendigheid] 

3. Doelmatigheid: welke kosten brengt het instrument met zich mee in 
relatie tot de gewenste doelen? en in vergelijking met alternatieve 
opties? 
aspecten hierbij zijn: 
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, 

concurrentiekracht sector, verdeling kosten 
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische 

ontwikkeling  
- kosten bedrijven: administratieve lasten 
- kosten overheid: uitvoeringslasten (in relatie tot uitvoerbaarheid) 
- kosten overheid: handhavingslasten (in relatie tot 

controleerbaarheid en handhaafbaarheid) 
- bekendheid/ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het 

instrument 
- aanloop/invoeringskosten 

4. Innovatieve effecten: in hoeverre stimuleert de optie het 
innovatievermogen (gericht op het verminderen van de negatieve 
effecten van de veehouderij) van bedrijven?  

5. Maatschappelijk draagvlak: steun (of: geen weerstand) in de 
samenleving. 

6. EU-conformiteit: is het instrument niet strijdig met EU (of andere 
internationale) regels? Voldoet het instrument aan EU-eisen? 
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 Dierrechten zonder 

grondgebondenheid 
Dierrechten met 
grondgebonden-
heid 

Doeltreffendheid:   
Absoluut plafond 
mestproductie 
(van belang i.v.m. 
mestproductieplafond 
2002) 

Ja 
Binnen beperkte 
marges. Daadwerkelijke 
mestproductie wordt 
uiteindelijk bepaald 
door excretie. De 
variatie hierin is niet 
heel groot maar 
verandert wel in de loop 
van de jaren! Door 
afroming, korting en 
opkoop kan  de 
mestproductie 
bijgestuurd worden.  

idem 

Is sturing op de omvang 
van de mestproductie 
mogelijk? 
(van belang indien de 
druk op de mestmarkt te 
groot wordt waardoor 
stelsel van 
gebruiksnormen niet 
langer handhaafbaar 
wordt) 

Ja 
Door afroming bij 
verhandeling of een 
generieke korting. 

Ja, maar voor 
koeienmest is dit 
minder eenvoudig. 

Effectiviteit in realisatie 
doel (in de hand houden 
druk op de 
mestmarkt/aanvullende 
maatregel ter realisatie 
doelen Nitraatrichtlijn) 

Goed 
Door sturing op het 
aantal beschikbare 
dierrechten is druk op 
de mestmarkt effectief 
te reguleren. 
Dierrechten bieden 
daarnaast de 
mogelijkheid in te 
grijpen door korting bij 
verhandeling, opkoop 
en generieke korting.  
 

Idem voor varkens 
en kippen. 
Voor koeien zijn 
mogelijkheden om 
in te grijpen 
minder, namelijk 
alleen op 1/3 deel 
van de bedrijven 
dat dierrechten 
heeft. 

Plafonneren overige 
milieuemissies 
(ammoniak, 
broeikasgassen) 

Draagt bij aan realisatie 
milieudoelen doordat dit 
stelsel groei veestapel 
voorkomt en daarmee 
voorkomt dat realisatie 
milieudoelen nog 
moeilijker wordt 

idem 

Regionale sturing omvang 
veestapel mogelijk? 

Ja Ja 

Is het systeem 
zelfsturend? 

Grotendeels wel, maar 
ingrijpen in de vorm 
van bijvoorbeeld 

idem 
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afroming kan nodig zijn 
Handhaafbaarheid, 
uitvoerbaarheid en 
fraudebestendigheid 

  

Handhaafbaarheid 
 

Goed 
Handhaving is relatief 
eenvoudig. Kwestie van 
staarten tellen (+ I&R) 

Voor varkens en 
kippen goed. Voor 
koeien 
ingewikkelder. 

Uitvoerbaarheid Toedeling rechten aan 
koeien slecht/ 
handhaven stelsel goed 
probleem is vooral de 
introductie van een 
dergelijk stelsel en de 
rechtvaardige verdeling 
van rechten. 
Aanvankelijke 
toekenning van 
dierrechten zal gepaard 
gaan met knelgevallen 
die lang kunnen naijlen, 
mede onder politieke 
druk. 
 
Goed, zodra eenmaal 
stelsel is gerealiseerd. 
Relatief eenvoudig 
uitvoerings-apparaat.  

Idem voor varkens 
en kippen. 
Voor koeien over-
gangsproblematiek 
voor bedrijven die 
mest niet op eigen 
bedrijf kunnen 
plaatsen. 

Fraudebestendigheid goed Goed voor varkens 
en kippen, iets 
minder goed voor 
koeien omdat er 
voordelen voor een 
boer zijn indien hij 
zijn koeienmest op 
eigen land kan 
plaatsen. Dat kan 
creatief boek-
houden of fraude 
aantrekkelijk 
maken. 

Doelmatigheid:   
Wat zijn de macro-
economische effecten 
voor de sectoren? 

Voorkomt verdere 
stijging mestafzet-
prijzen. Voorkomt 
noodzaak tot voor de 
veehouder dure 
technische maatregelen 
om de milieudoelen te 
realiseren. 
Kosten dierrechten 
varkens en kippen 
blijven bestaan. Kosten 
melkquota worden 

Idem, met dien 
verstande dat 2/3 
deel van de 
bedrijven met 
koeien die mest 
kunnen plaatsen op 
eigen grond, geen 
kosten meer 
hoeven te maken 
voor melkquota. 
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Uitwerking mestverantwoordingsstelsel  
(voorheen aangeduid als stelsel van mestafzetovereenkomsten) 
 
1. Algemene, korte omschrijving van de opties; kenmerken, voor- en 
nadelen.  
 
NB. In onderstaande tekst zijn beslispunten van belang voor eventuele precieze invulling 
van een dergelijk stelsel vet aangeduid. 
 
Beschrijving optie 
In een stelsel gebaseerd op grond en gecontracteerde mestafzetcapaciteit, wordt de omvang van 
de mestproductie (in geval van veehouderijbedrijf) of mestverwerking (in geval van 
mestverwerkingsbedrijf) direct afhankelijk gesteld van de vooraf gecontracteerde of in eigen 
gebruik zijnde aanwendings- en afzetmogelijkheden die voor die mest bestaan, gegeven de 
gebruiksnormen. De rekeneenheid in een dergelijk stelsel kan zowel stikstof als fosfaat als een 
combinatie van beide zijn [beslispunt rekeneenheid]. 
o In geval van een veehouderijbedrijf zijn afzetmogelijkheden: eigen bij het bedrijf in 

gebruik zijnde grond, gecontracteerde landbouwgrond in Nederland, afzet naar een 
mestverwerkingsbedrijf of afzet buiten de Nederlandse landbouw (naar particulieren, 
natuurterrein of export). [Beslispunt: moet gecontracteerde landbouwgrond in 
Nederland rechtstreeks afgesloten worden of mag dat via een tussenhandelaar?]  

o In geval van een tussenhandelaar gaat het om afzet van de mest naar gecontracteerde 
landbouwgrond in Nederland, afzet naar een mestverwerkingsbedrijf of afzet buiten de 
Nederlandse landbouw. [Beslispunt: uitsluiten afzet naar mestverwerkingsbedrijf?]  

o In geval van een mestverwerkingsbedrijf gaat het om afzet van het verwerkte product 
op, gecontracteerde landbouwgrond van een ander, afzet buiten de Nederlandse landbouw 
(naar particulieren, natuurterrein of export) en verwerking tot producten die niet als dierlijke of 
andere organische meststof kunnen worden aangemerkt (incl. verbranding). 

 
Als aanvullende eis binnen een dergelijk stelsel zou een grens kunnen worden gesteld aan waar 
gecontracteerde afzet zich ten opzichte van de mestverwerker zou mogen bevinden. Toevoegen 
van een dergelijke eis zou kunnen bijdragen aan ‘verdunning’ van de veestapel in gebieden. 
[beslispunt afstandseis] 
 
Om te voorkomen dat een veehouder/mestverwerker de feitelijke productie start en in de loop van 
het jaar tot de ontdekking komt dat hij geen afzetmogelijkheden voor die mest kan vinden is de 
handhavingssystematiek van belang. In dat kader zijn het dagplafond en jaarplafond van 
belang. Het dagplafond maakt het voor de overheid mogelijk om op elk moment in het jaar fysiek 
op het bedrijf vast te stellen of de omvang van de mestproductie van het bedrijf in 
overeenstemming is met de op dat moment aanwezige verzekerde mestaanwendings- en -
afzetmogelijkheden. Het dagplafond dwingt de veehouder ertoe zich inderdaad voorafgaand aan de 
productie van voldoende mestplaatsingsruimte te verzekeren. Bij het dagplafond wordt een zekere 
marge [beslispunt marge dagplafond] aangehouden tussen de op enig moment daadwerkelijk 
plaatsvindende mestproductie en de op dat moment verzekerde mestplaatsingsruimte. Met deze 
marge wordt rekening gehouden met de gebruikelijke fluctuatie van het aantal dieren in de loop 
van het jaar. Het jaarplafond moet zeker stellen dat gemiddeld in het jaar de omvang van de 
mestproductie in overeenstemming is met de gegarandeerde mestplaatsingsruimte. Dat plafond 
biedt de mogelijkheid van bedrijfscontroles na afloop van het jaar en verzekert dat de bij het 
dagplafond gehanteerde marge op jaarbasis niet daadwerkelijk wordt opgevuld. De mestproductie 
in een jaar wordt bepaald op basis van het aantal dieren van de onderscheiden diersoorten en 
categorieën, dat gemiddeld in het jaar op een bedrijf wordt gehouden. Bij een jaarplaonfd moet 
worden vastgesteld op welk moment de benodigde mestafzetruimte gecontracteerd moet zijn 
[beslispunt termijnen]  
 
Voor bepaling van de mestproductie per dier kan worden uitgegaan van een forfait per dier of 
door de stalbalans cq BEX-graasdierenberekening. Met behulp van de stalbalans cq BEX-
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• Kans op loze contracten of te laag gecontracteerde ruimte doordat de productie voorafgaand aan 
het jaar wordt bepaald en er gedurende het jaar (geanalyseerd) wordt afgevoerd.  
• Handhavingsmarge nodig omdat de stikstof- en fosfaatverhouding in de overschotmest nooit 
exact overeenkomt met de gecontracteerde afzet. 
• Grondbezitters beheersen de mestmarkt. Geen afname betekent opstuwen prijs voor 
afzetcontracten. De veehouders zijn van hen afhankelijk. Voor veehouders betekent dit (elk jaar) 
grotere onzekerheid over de toegestane productieomvang.    
• De administratieve lasten komen elk jaar terug (maar dit kan door ondernemers deels zelf 
worden opgelost door afsluiten meerjarige contracten). De lasten bestaan grofweg uit het 
berekenen van de hoeveelheid mest waarvoor buiten het bedrijf afzet moet worden gevonden, het 
afsluiten van een contract voor de veehouder en de afnemer, het doorgeven van gegevens aan DR, 
het leveren dan wel afnemen van de mest en het bijhouden van de boekhouding.  
• Erkenningen nodig? Dan hogere administratieve en uitvoeringslasten. 
 
2. Doeltreffendheid  
Ten algemene: duidelijke relatie tussen productie en afzet van mest. Een absolute bovengrens 
ontbreekt echter als gevolg van afzet buiten de landbouw (export, omzetting in niet-dierlijke mest, 
particulieren, natuur).  
 
Naar milieuproblemen: 
- nitraat/fosfaatproblematiek (water): positief vanwege de koppeling vooraf tussen grond en 

mestproductie; 
- ammoniak, landelijk: negatief in geval van groei veestapel a.g.v. ontbreken harde bovengrens; 
- ammoniak, regionaal: optie sluit regionale concentraties van vee, en daarmee van 

ammoniakemissie, niet uit; dit probleem zou mogelijk kunnen worden aangepakt door 
beperkingen te stellen aan de afstand tussen mestproductie en mestafzet.  

- broeikasgassen: negatief in geval van groei veestapel a.g.v. ontbreken harde bovengrens . 
 
3. Uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid/uitvoeringslasten/ 
administratieve lasten. 
 
Uitvoerbaarheid 
- Het stelsel van afzetverantwoording is goed uitvoerbaar, maar brengt door wisselingen in de 

relaties tussen mestproducenten/verwerkers enerzijds en mestafnemers anderzijds wel veel  
werk met zich mee voor de overheid. Inzet  van ICT kan deze hoeveelheid werk verlichten. 

 
Controleerbaarheid en handhaafbaarheid 
- het stelsel is goed controleerbaar: de verantwoordingsgrondslag is in principe heel eenvoudig 

en kan alleen bestaan uit een beperkt aantal categorieën. Iemand kan wel of niet 
verantwoorden dat de afzet goed geregeld is. Dit is zowel voor dagplafond als voor jaarplafond 
het geval. Controle dat dezelfde grond dubbel ingezet wordt is goed mogelijk door de 
perceelsregistratie. Controle van feitelijke afvoer van mest kan op basis van VDM’s en 
bijbehorende bepalingen.  

 
Administratieve lasten 
- Worden vooral bepaald door jaarlijks terugkerende verantwoording van afzet vooraf. Dit vraagt 

meer denk- en papierwerk van de ondernemer vooraf. 
Beslispunt hierbij is of ondernemers actief bewijs moeten insturen dan wel alleen 
desgevraagd. Ondernemers kunnen de lasten verlagen door voor langere tijd contracten aan te 
gaan, maar waarschijnlijk betalen zij hiervoor een prijs. Of die prijs hoger is dan bij 
jaarcontracten is op voorhand niet te voorspellen. 

- Extra administratieve lasten zijn verbonden aan eventuele verplichtingen rond certificering van 
transporteurs/intermediairs en mestverwerkers. 

 
Uitvoerings- en controlelasten 
Het stelsel brengt meer werk voor de overheid met zich mee aangezien in principe alle contracten 
jaarlijks moeten worden geregistreerd [beslispunt] 
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Beslispunt is ook in welke mate uitvoeringslasten worden doorberekend door de overheid aan 
ondernemers. 
 
4. Doelmatigheid 
Ondernemers moeten vooraf investeren in afzetmogelijkheden voordat zij mest mogen 
produceren/verwerken. Dit leidt vooraf tot kosten die er zonder dit stelsel niet zouden zijn. Echter, 
de ondernemer die meent dit het beste te kunnen zal een hogere prijs willen betalen dan een 
ondernemer die dit niet kan. Ondernemers met grond of dicht in de buurt van goede 
afzetmogelijkheden hebben ook een voordeel ten opzichte van ondernemers zonder grond of 
verder weg van goede afzetmogelijkheden. Dit gegeven zal een stimulans zijn om enerzijds minder 
N en P te produceren en anderzijds om (goedkope) afzetmogelijkheden dichtbij te creëren 
(mestverwerking + afzet binnen of buiten de landbouw) Of illegale dumping? [ik veronderstel toch 
dat de overheid ook controleert zodanig dat er geen productie is zonder mestafzet?] 
Van groot belang voor doelmatig functioneren is wel transparantie van de afzetmarkt.  
 
Relevant is overigens wel dat in alle situaties waarin meer mest wordt geproduceerd dan er afzet 
(in de buurt van) de mestproducent aanwezig is, dit gevolgen zal hebben voor de kosten van 
mestafzet, door kosten van verwerving van mestafzet in de buurt en/of door de kosten van 
transport van mest naar verantwoorde mestafzet elders. Die kosten zullen dus per situatie iets 
verschillen (ook qua opbouw). In geval er niet vooraf wordt gestuurd op mestafzetverantwoording 
(zoals in dit stelsel), zullen deze kosten zichtbaar worden na het feitelijk produceren van de mest.   
  
5. Innovatieve effecten  
Stimulans voor mestverwerking aanwezig omdat mestverwerking een afzetkanaal is die een 
‘licence to produce’ met zich meebrengt. Een dergelijke autorisatie om te mogen produceren kent 
het huidige dierrechtenstelsel ihkv POR (de helft van de dierrechten cadeau wanneer je alle mest 
verwerkt).  
Stimulans om de productie (per dier) te verlagen aanwezig in geval de productie op basis van een 
BEX berekening kan/mag. Wanneer de jaarproductie berekend wordt met behulp van forfaits, 
ontbreekt de stimulans om de productie per dier te verlagen..  
 
6. Maatschappelijk draagvlak  
Steun bij CDA, VVD, PVV; LTO en NVV (??). 
 
7. EU-conformiteit 
- Nitraatrichtlijn: er wordt voldaan aan de EU conformiteit doordat de 170kg uit de Nitraatrichtlijn 
door de gebruiksnormen geborgd is. Het feit dat ook Denemarken een dergelijk stelsel kent, 
betekent dat het goed te verdedigen valt. 
- staatssteunaspecten: ???? 

 



Wet milieubeheer en optie “diervergunningen” 
17-2-2011, , ministerie IenM 
 
De te onderzoeken volumesturingsoptie “dierenvergunning” gaat uit van een 
overheid die rechten tot het houden van dieren uitgeeft, inneemt en beheert.  Een 
van de vragen die daarbij aan de orde is, is of zo’n bevoegdheid in te passen is in 
het huidige systeem van de Wet milieubeheer. In het hiernavolgende kijk ik kort 
naar het huidige vergunningenstelsel zoals dat werkt voor veehouderij en hoe dat 
zich verhoudt tot een “dierenvergunning”. Daarnaast ga ik kort in op het huidige 
beoordelingskader voor vergunningen. De vraag is of dit beoordelingskader past 
bij een wijze van beoordeling van “dierenvergunningen” die aansluit bij sturing op 
volume van de veehouderij. 
 
Wm/Wabo vergunningensysteem: 
De verplichting tot het hebben van een milieuvergunning wordt door de Wet 
milieubeheer (Wm), zoals die nu is ingepast in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), gekoppeld aan het begrip “inrichting”.  
Daarin wordt een inrichting omschreven als:  
Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht. 
 
De wet regelt dat voor het “oprichten, veranderen of veranderen van de werking 
of het in werking hebben van een inrichting” een omgevingsvergunning (voorheen 
milieuvergunning) vereist is. 
 
Dat dit ook voor de veehouderij geldt wordt geregeld in het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Die wijst als vergunningplichtige inrichten onder meer aan:  
Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of 
wegen van dieren; 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Wm/Wabo voor de veehouderij zich niet 
rechtstreeks richt op het houden van dieren, maar op het oprichten, in werking 
hebben etc. van een huisvesting met dieren. Kortgezegd, je hebt niet een 
vergunning voor dieren, maar voor een stal met dieren. Het inpassen van een 
“dierenvergunning” zou dus fundamenteel afwijken van de huidige wettelijke 
systematiek 
 
Beoordelingskader Wm/Wabo vergunning voor veehouderij: 
Bij de beoordeling van een aanvraag om vergunning betrekt het bevoegd gezag 
de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu en de te 
verwachten ontwikkelingen van het milieu.   
 
Hierbij wort iedere individuele aanvraag bezien wordt op zijn eigen merites. 
Gekeken wordt of het op dat moment, gezien wat dan bekend is over het voor die 
aanvraag relevante milieu, verantwoord om de vergunning te verlenen. 
 
Deze wijze van beoordeling per individueel geval maakt het , op zijn minst, lastig 
om daarmee een volumesturing op het totaal van de veehouderij te realiseren. Bij 
volumesturing wil je namelijk je oordeel niet alleen baseren op het individuele 
geval maar ook op de toestand/omvang van de totale veehouderij. De vraag is 
dan namelijk of het huidige criterium “bestaande toestand / gevolgen / 
ontwikkelingen  van het milieu” zo breed kan worden opgevat dat hier ook de 
toestand / gevolgen / ontwikkelingen van de veestapel kan worden verstaan. Op 
het eerste gezicht lijkt mij dit niet eenvoudig en zeker niet eenduidig. 
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Projectgroep omvang veehouderij 
Conceptverslag overleg 8 februari 2011 

 
Aanwezig: vz. EL&I/AKV),  (I&M),  
(EL&I/AKV),  (EL&I/JZ),  (EL&I/DRZ),  

 (EL&I, DRZ),  (EL&I/DR),  
(EL&I/AKV). 
 
Afwezig:  (EL&I,  (EL&I/AKV),  
(I&M),  (EL&I/DKI). 
 
1. Opening 
•   hebben zich afgemeld. 
 
2. Mededelingen 
• Beleidsoverleg met Bleker heeft vandaag plaatsgevonden. Korte 

terugkoppeling gehad. Stas wil op korte termijn geïnformeerd worden over 
het voerspoor (waar staan we, wat zijn de verwachtingen, stok achter de 
deur. Moeten we de Kamer informeren?), mestverwerkingsspoor (innovaties) 
en outline toekomst mestbeleid. zet dit uit bij betreffende 
dossierhouders. Besloten wordt de outline te baseren op de uitkomst van de 
Stuurgroep van 14-2. 

 
3. Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
• Geen opmerkingen. 
• Actiepuntenlijst (Zie bijlage bij dit verslag). 

≡ Actiepunt 16:  is van mening dat dit onderwerp niet 
noodzakelijkerwijs naar de Ministerraad moet. Alleen als er 
onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn tussen de bewindslieden 
bestaat er aanleiding om de Ministerraad te betrekken. De Stuurgroep 
heeft de zienswijze van  inmiddels overgenomen. 

≡ Actiepunt 32: Wordt overleg van 22 februari. 
≡ Actiepunt 34: is agendalid van de Stuurgroep. 
≡ Actiepunt 35:  is agendalid van de Projectgroep. 
≡ Actiepunt 37: Stuurgroep heeft akkoord gegeven op het beleggen van 

vraagstelling over eventuele andere systematiek voor gebruikskant van 
mest bij de ex-ante EMW2012. 

≡ Actiepunt 38: Wordt overleg van 22 februari. 
 
4. Agenda en stukken Stuurgroep 
• Voorstel is om uitsluitend visie te agenderen voor Stuurgroep: akkoord. Op 

volume is nog te weinig te sturen. Wel te mager voor een Stuurgroep van 4 
uur. Afspraak is dat  laat weten dat uitsluitend de visie op 
de agenda komt en dat een overleg van 4 uur hiervoor waarschijnlijk te ruim 
is. Het is dan aan de Stuurgroep te besluiten wat te doen. 

• Hoe te bespreken in de Stuurgroep? Volgende aanpak wordt voorgesteld: 
≡ Bespreken per afzonderlijk onderdeel; 
≡ Vraag aan Stg: Past visie in breder perspectief? 
≡ Vraag aan Stg: Vormt dit voldoende basis om te beginnen aan 

kamerbrief? Zo nee, wat verdient nog nadere verdieping? 
≡ Vraag aan Stg: Wat zijn speerpunten die in de brief benadrukt moeten 

worden? 
≡ Vraag aan Stg: Wat moet niet teveel nadruk krijgen in de brief? 
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5. Verdere uitwerking Kabinetsvisie 
In document zijn opmerkingen en vragen van de Stuurgroep alsmede van cluster 
Mest en Milieu opgenomen.  past de visie aan op basis van opmerkingen 
van projectgroepleden, Stuurgroep en cluster Mest. 
 
6. Projectplan en planning 
• Niet inhoudelijk besproken. 
•  maakt format voor beoordelen volume-varianten en stuurt dit rond. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
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8. Afspraken 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
5. 06122010  Plannen uurtje overleg tussen beide Staatssecretarissen. 

 zetten er actie op  vraagt 
) 

  

9. 06122010  Factsheet aanpassen 22-02-2011 Vervolg 
10. 06122010  Gesprek  . Parkeren  
25 11012011 allen Afspraken maken gesprekken Voor tweedaagse Zie agenda 
32 11012011  Milieuopgave na 2015 22-02-2011  
36 01022011  Dilemma overleg tussen 2 Stassen voorleggen aan 

Stuurgroep 
03-02-2011  

38 01022011  Navragen bij PDN2000 wat criteria vanuit PAS zijn die 
ingebracht dienen te worden in het project 

22-02-2011  

39 01022011  In te zetten instrumenten ter realisatie visie op hoger 
absractieniveau 

Stg 14-02-2011  

40 08022011  Uitzetten uitkomst beleidsoverleg Bleker bij 
dossierhouders 

z.s.m.  

41 08022011  Informeren  over invulling Stuurgroep van 
14-02-2011 

z.s.m.  

42 08022011  Aanpassen visie op basis van opmerkingen Stg 14-02-2011  
43 08022011  Opstellen format voor beoordelen varianten en 

rondsturen aan leden projectgroep 
z.s.m.  
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Lijst van organisaties voor plannen informele gesprekken 
 
Organisatie Wie plant en voert 

gesprek? 
Wanneer Bijzonderheden 

LTO-Nederland  02-02-2011, vervolg 16-02-2011 Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVV  

 
11-02-2011 Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 

NVP 
NMV  I&M   
NAV    
Friesland-Campina    
NZO 
Vion  02-02-2011 Verslag bij stukken overleg  08-02-2011 
Productschappen    
Nevedi    
Agrifirm 
Natuur en Milieu    
VEWIN 
Milieufederaties 
Natuurmonumenten 
Milieudefensie 
CUMELA    
TLN 
BMA 
BVOR    
MMF 
Rabobank    
provincies    
UvW 
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Visie integraal mestbeleid 2025 - concept 

Versie: 17-2-2011 
Wijzigingen: 

- aangepaste versie na stuurgroepvergadering van 14/2/11
- nog te doen:

o inkorten
o uitwerking/beoordeling inzet

1. Opzet
Bij het formuleren van de visie op het mestbeleid voor het jaar 2025 zijn de volgende
stappen doorlopen (zie schema):
Stap 1: Streefbeeld 2025: Waar willen we uitkomen? Hoe ziet het mestbeleid er in 2025
idealiter uit?
Stap 2: Uitgangssituatie: Wat is het vertrekpunt? Waar staan we nu?
Stap 3: Acties: Wat moet er gebeuren om van het hier en nu uit te komen bij het
streefbeeld voor 2025?

De realiteitswaarde van het streefbeeld en de uit te voeren acties worden in sterke mate 
beïnvloed door autonome ontwikkelingen die tussen nu en 2025 zullen plaatsvinden.  

2. Kernbegrippen visie 2025
• Eerlijke prijzen voor grondstoffen en producten prikkelen tot doelmatig en duurzaam

produceren.
• Boeren zijn ondernemers die zowel met de korte termijn bedrijfsvoering als ook met

de lange termijn strategie bezig zijn. Zij maken onderdeel uit van agrofoodketens,
waarbinnen zij duurzame relaties hebben met toeleveranciers, afnemers en
adviseurs. Deze ketens prikkelen ondernemers tot duurzaam produceren.

• Innovatie (technisch en organisatorisch) maakt productie van hoge kwaliteit en
kwantiteit mogelijk met veel minder verliezen naar het milieu.

• De overheid stelt heldere doelen en randvoorwaarden aan ondernemers; de overheid
laat ondernemers (individueel, samenwerkingsverbanden, ketens) zo veel mogelijk
vrij in de keuze voor de meest passende maatregelen om een duurzame productie te
realiseren. Ondernemers worden op hun individuele presteren beoordeeld. ICT en
meettechnologie is cruciaal om dit op goedkope en effectieve wijze te doen.
Ondernemers die niet voldoen aan gestelde doelen en randvoorwaarden verliezen

Straks:  
streefbeeld 2025 

Inzet 
instrumenten/ 
acties overheid 
om uit te komen 
waar overheid 
straks wilt zijn. 

NU: uitgangssituatie 

Autonome 
ontwikke-

lingen 

105n.
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hun ‘licence to produce’. De overheid faciliteert innovatie door het verminderen van 
financiële risico’s (garantstelling), het verlenen van experimenteerruimte in de 
regelgeving en het stroomlijnen van regels en normen. 
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3. Autonome ontwikkelingen

Het kabinet ziet de volgende ontwikkelingen die sterk bepalend zijn voor de landbouw en 
de productieprocessen in de landbouw rond 2025. Genoemde ontwikkelingen zullen van 
grote invloed zijn op de wijze waarop landbouwproductie in Nederland rond 2025 
plaatsvindt en de relatie van de landbouw met zijn omgeving.  
1. De wereldbevolking groeit verder (naar verwachting tot circa 8 miljard in 2015??);

de mondiale vraag naar producten uit de landbouw in het algemeen (voedsel,
diervoer, biomassa, grondstoffen voor chemische industrie) en voedsel uit de
veehouderij in het bijzonder stijgt. Verwacht wordt dat de welvaart voor grote delen
van de wereldbevolking verder stijgt. Als gevolg hiervan stijgt ook de vraag naar
voedsel van dierlijke oorsprong.2

2. Toenemende vraag naar dierlijke eiwitten als gevolg van stijging van de welvaart in
Azië en Zuid-Amerika zal vanwege concurrentieoverwegingen (hogere kostprijs)
overwegend door Zuid- en Noord-Amerika worden ingevuld. Handhaving van de
bestaande afzetmarkten naar derde landen blijft voor de Nederlandse veehouderij
belangrijk in verband met de vierkantsverwaarding en het realiseren van een goede
opbrengstprijs.3

3. Het areaal landbouwgrond neemt mondiaal iets toe. De landbouwproductie per
hectare stijgt wel, maar onvoldoende in verhouding tot de groeiende vraag. Met als
gevolg dat de prijzen van landbouwproducten structureel stijgen. Voedselzekerheid is
en wordt een blijvend belangrijk geopolitiek thema.4

4. Toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en minerale ertsen zullen leiden tot
hogere prijzen voor o.a. fosfor, fossiele brandstoffen (en daaruit gemaakte N-
kunstmest).5 Het is moeilijk voorspellen tot welke prijzen dit zal leiden in 2025. Wel
mag verwacht worden dat de prijzen van genoemde grondstoffen structureel zullen
stijgen.

5. Structurele stijging van prijzen voor o.a. fosforerts en fossiele brandstoffen vormen
een economische prikkel voor het verminderen van verliezen van stikstof, fosfaat en
energie op bedrijven.

6. Biomassa, waaronder dierlijke mest, zal in toenemende mate als grondstof dienen
voor groene energie en andere waardevolle producten.6

7. Zuiniger gebruik van stikstof en fosfaat en het gebruik van biomassa voor
energieopwekking heeft gevolgen voor bodemvruchtbaarheid en organisch
stofgehalte. Ondernemers worden zich steeds meer bewust van het belang van op
peil houden van bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid voor gewasopbrengsten,
weerbaarheid van de bodem, vochtvasthoudend vermogen etc.7

8. Voortgaande technologische ontwikkeling op het gebied van ICT, meet- en
regeltechniek, biotechnologie gaat door. Steeds meer bedrijfsprocessen op primaire
bedrijven worden in steeds sterkere mate beheerst door ICT. Ontwikkeling van
goedkope, precieze sensoren maakt het steeds beter mogelijk om emissies van
stoffen te detecteren en te bepalen. Dit biedt mogelijkheden voor maatwerk in
normstelling en afrekenen daarop) op bedrijfsniveau.9

2 Bron: PBL (2010); Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering. Mondiale opgaven en 
nationaal beleid, PBL-publicatienummer: 500414004, p. 23. 
3 bron 
4 Zie voetnoot 2, p. 11.
5 Zie o.a. Plant Research International (PRI), Phosphorus in agriculture: global resources, trends 
and developments». Betere onderbouwing nodig van verwachtingen rond prijzen voor fosfaat.  
6 Vergelijk de opwaardering van dierlijke vet slachtafvallen door VION tot waardevolle 
producten. 
7 [verwijzing] 
9 [verwijzing] 
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9. Bedreigingen voor de biodiversiteit zullen leiden tot grotere waardetoekenning aan
biodiversiteit. Het groeiende besef dat biodiversiteit van belang is voor de toekomst
van mens, milieu en toekomstige duurzame economische groei ondersteunt dit.10

10. De groei van de gemiddelde omvang van landbouwbedrijven in Nederland gaat de
komende jaren door. Verwacht wordt dat het aantal bedrijven (zeker in de intensieve
veehouderij veelal met vestigingen op meerdere locaties) aanzienlijk zal afnemen.11

11. Het opleidingsniveau van ondernemers en werknemers in de landbouw is en blijft
hoog. Ondernemers zullen door continue kennisverzameling, scholing en training in
staat zijn met steeds hogere eisen van binnen en buiten het bedrijf om te gaan.12

12. Ketenintegratie (ofwel samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels
binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant. Alle
organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het
productie- of dienstverleningsproces werken zo met elkaar samen) in de landbouw
gaat door. Ondernemers werken steeds meer op basis van structurele, langetermijn
relaties met toeleveranciers, adviseurs en afnemers, als schakel in duurzaam
producerende agrofoodketens. De agrofoodkolom stuurt in toenemende mate op de
wijze van produceren op het terrein van voedselveiligheid, diergezondheid,
dierwelzijn en milieu binnen de context van de open Europese markt en de
wereldmarkt.13

10 [verwijzing] 
11 [verwijzing] 
12 [verwijzing] 
13 [verwijzing] 
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4. Streefbeeld 2025

1. Het kabinet ziet een belangrijke rol voor de landbouw, inclusief de
veehouderij, in het Nederland van 2025. De vruchtbare delta Nederland is
uitstekend geschikt voor produceren van hoogwaardige landbouwproducten voor o.a.
voeding, veevoer, energieopwekking en als grondstof voor de industrie.
De veehouderij speelt daarin een bijzondere rol, doordat zij niet voor de mens
consumeerbare grondstoffen (gras, restproducten uit de humane voedings- en
genotmiddelenindustrie en voedergranen) omzet naar voor de mens geschikt
hoogwaardige eiwitten en voedsel. Producten waar in 2025 veel vraag naar zal zijn.
Afzetmarkten van dierlijke producten bevinden zich voor het overgrote deel, maar
niet uitsluitend14 in het welvarende West-Europa.
De grondgebonden landbouw is in Nederland actief als natuurvriendelijk beheerder
van een groot deel van het landelijk gebied. Sommige landbouwbedrijven verlenen
ook diensten op het gebied van zorg en recreatie.
Vestigingen van deze bedrijven hebben een maatvoering die past bij de omgeving
waarbinnen ze gevestigd zijn.

2. In 2025 bestaat het landbouwbedrijfsleven uit professionele, technisch goed
opgeleide ondernemers met goed geoutilleerde bedrijven. Ondernemers sturen
gericht op hoge opbrengsten en hoogwaardige kwaliteit. Minimaliseren van verliezen
van stikstof, fosfor en andere milieubelastende maakt integraal onderdeel uit van de
bedrijfsstrategie. Ondernemers werken op basis van structurele lange termijn relaties
met toeleveranciers, adviseurs en afnemers als schakel in duurzaam producerende
agrofoodketens. De agrofoodkolom stuurt sterk op de wijze van produceren op het
terrein van milieu, dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid binnen de context
van de open Europese markt en de liberaliserende wereldmarkt.
Op veel bedrijven is inzet van hoogwaardige technologie in de bedrijfsvoering (als
managementinstrument en in het productieproces) een onmisbaar onderdeel van de
aanpak. Ondernemers gebruiken biodiversiteit in hun bedrijfssysteem (functionele
agrobiodiversiteit).

3. De overheid is eindverantwoordelijk voor bescherming van collectieve goederen
(kwaliteit bodem/water/lucht, behoud van biodiversiteit, volksgezondheid,) en kan en
zal corrigerend optreden in geval van marktfalen. Door hoge maatschappelijke
(privaatrechtelijke) eisen die gesteld worden aan landbouwproducten en -productie,
door ketenintegratie en –samenwerking, door ver doorgevoerde niveaus van
ketenaansprakelijkheid en door grotere zichtbaarheid van de gevolgen van individueel
handelen door ondernemers als gevolg van betere meettechnologie is de rol van de
overheid kleiner geworden.
Overheidsoptreden gebeurt op basis van duidelijke doelen en heldere standaarden en
methodieken voor verantwoording door bedrijven. De milieugebruiksruimte per
bedrijf is helder en geformuleerd in termen van landelijke, regionale en/of lokale
milieukwaliteitsdoelen (bijv. geur, fijn stof, ammoniak, NO3). Bedrijven mogen alleen
produceren binnen deze gebruiksruimte. De milieugebruiksruimte is fors kleiner om
gestelde milieukwaliteitsdoelen te kunnen halen. Om dit in het dichtbevolkte
Nederland te realiseren zijn de absolute verliezen van o.a. nitraat, fosfaat, zware
metalen, broeikasgassen, ammoniak en fijn stof uit de landbouw flink afgenomen.
Daardoor behoren de milieuverliezen per eenheid product tot de laagste van de
wereld. Bedrijven en kennisinstellingen bouwen hiermee unieke kennis op die wordt
geëxporteerd.

14 Afzetmarkten van vlees buiten Europa hebben voor het overgrote deel betrekking op die 
onderdelen van de dierlijke producten die niet aansluiten bij de consumentenwensen van de West-
Europese consument. Deze afzetmarkten zijn voor de prijsvorming van de dierlijke producten voor 
de primaire ondernemers van belang en waarborgen op deze wijze een optimale benutting van 
dierlijke producten. 
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Borging van het bereiken van overheidsdoelen gebeurt voor een belangrijk deel op 
basis van geavanceerde, nauwkeurige, goedkope, geautomatiseerde meettechnologie 
en meettechnieken. De personele overheidsinzet op uitvoering en handhaving is 
drastisch gekrompen en zo mogelijk indirect (toezicht op toezicht). Van bedrijven die 
er niet in slagen om geldende doelen te halen, komt de ‘license to produce’ te 
vervallen. 
De overheid stimuleert innovaties die milieu, dierenwelzijn, productkwaliteit ten 
goede komen door risicoafdekking en garantstelling, experimenteerruimte, vlotte 
vergunningverlening en het stimuleren van commitment in de agrofoodkolom voor de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken. 

4. Dierlijke mest is een waardevol product en wordt op bedrijven ook als
zodanig behandeld en gebruikt. Veehouderijen zorgen vooraf voor duurzame afzet
van de op het bedrijf geproduceerde dierlijke mest, veelal gebaseerd op langjarige
afzetcontracten met gebruikers (akker- en tuinbouw dan wel be- en verwerkers). De
in de mest aanwezige bouwstoffen (waaronder stikstof, fosfaat en koolstof) worden
optimaal in de landbouw benut; niet alleen voor productie van landbouwgewassen,
maar ook voor energieopwekking en in stand houden van bodemvruchtbaarheid.
Mestbe- en verwerking, in verschillende vormen en in verschillende schaalgroottes,
speelt een belangrijke rol bij het valoriseren van dierlijke mest.
Mest wordt zoveel mogelijk in de regio afgezet om transportbewegingen te
minimaliseren. Mestgebruikers gaan zorgvuldig om met aangevoerde meststoffen.
Om opbrengsten te optimaliseren en verliezen naar het milieu te minimaliseren wordt
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van precisiebemesting, waarbij rekening wordt
gehouden met gewas, grondsoort, weer.
De totale hoeveelheid op de mestmarkt aangeboden dierlijke mest is in evenwicht
met de vraag binnen en buiten Nederland. Dierlijke mest (al dan niet in be-of
verwerkte vorm) is in alle teelten de voornaamste bron van nutriënten. Kunstmest
wordt alleen gebruikt als er geen goed alternatief is.
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5. Beschrijving nu, uitgangssituatie

1. De Nederlandse landbouw heeft een duidelijke maatschappelijke en economische
functie. De Nederlandse landbouw zorgt ondermeer voor voedselzekerheid,
cultuurlandschap, natuurbeheer, werkgelegenheid, een aandeel in het BNP, etc. De
landbouw levert op wereldschaal slechts een geringe bijdrage aan de totale
voedselproductie15, maar zit in de kopgroep als het gaat om technologische
ontwikkelingen, dierenwelzijn, voedselveiligheid en productiviteit. De Nederlandse
landbouw is, gezien de geringe omvang van het landbouwareaal, intensief. Dit geldt
voor het aantal gehouden dieren maar ook voor de concentratie van
landbouwactiviteiten en het gebruik van productiemiddelen zoals meststoffen. Een
deel van deze productiemiddelen komt van buiten Nederland waardoor er over het
geheel genomen niet gesproken kan worden van gesloten kringlopen. Zo zijn
veevoergrondstoffen voor een deel afkomstig uit het buitenland: er wordt in
Nederland op jaarbasis 2 miljoen ton sojaboonequivalenten gebruikt. Hiervoor is
ongeveer 700.000 hectare landbouwgrond nodig.16 Niet alle kosten van
landbouwproductie worden doorberekend in de prijs van die producten.

2. Het grootste deel van de ondernemers is (redelijk) hoog geschoold, zeker de
jongere ondernemers. Zij worden geadviseerd door adviseurs van toeleverende
bedrijven, afnemers en financiële ondersteuners. Het handelen van ondernemers
wordt bepaald door een complex samenspel van kennis, adviezen van externen maar
ook door traditie en ‘boerenverstand’. Duurzaamheidseisen op het vlak van milieu en
dierenwelzijn worden vaak gezien als van buitenaf opgelegd en vormen op veel
bedrijven niet vaak actief onderdeel van de integrale bedrijfsstrategie. Dit wordt
mede ingegeven door angst voor inkomensderving door opbrengstverliezen,
vermindering van kwaliteit en teruglopende productiviteit van productiemiddelen, met
name van landbouwgronden (bodemvruchtbaarheid). Voorgaande neemt niet weg dat
de landbouw de afgelopen 15 jaar aanzienlijke emissiereducties gerealiseerd, maar
tegelijkertijd zijn op veel terreinen de milieudoelen nog niet gerealiseerd (o.a.
waterkwaliteit, ammoniakdepositie). De ‘quick wins’ op milieugebied zijn voor een
belangrijk deel gerealiseerd. Verdere verbetering gaat met kleine stappen. Inzet van
nieuwe kennis en technologie is nodig om stappen voorwaarts te maken bij een
gelijke of nog stijgende landbouwproductie. Vanuit een deel van de samenleving is
dan ook steeds vaker de roep te horen dat krimp van de veehouderijsector de enige
manier is om in Nederland de omslag naar duurzaamheid te maken. Private
keurmerken en ketenafspraken gericht op duurzaamheid richten zich veelal op, voor
consumenten zichtbare, aspecten als dierenwelzijn en landschap.
In de voerstrategie van veehouders, zeker in de intensieve veehouderij, is er de
neiging om te zoeken naar goedkoopste grondstoffen, ook als die minder goed zijn
voor milieu (onnodig veel P). Dit wordt deels veroorzaakt door lage opbrengstprijzen
voor de eindproducten (vlees, eieren, melk). In de melkveehouderij zien steeds meer
veehouders de zin van maatwerk en het zichtbaar maken daarvan (mede onder druk
van gebruiksnormen waardoor scherper sturen op terugdringen van verliezen en het
zichtbaar maken daarvan loont door minder mestafvoer). Landbouworganisaties en
voerfabrikanten streven op korte termijn een forse vermindering van de stikstof- en
fosfaatexcreties van vee na.

15 De Nederlandse zuivelproductie maakt 8% uit van de totale Europese zuivelproductie. Van de Nederlandse 
zuivelproductie gaat 40% naar andere EU-lidstaten en 20% naar de wereldmarkt. De Nederlandse export naar 
derde landen maakt 20% uit van de totale EU-export naar derde landen. De Nederlandse zuivelketen ziet vanuit 
concurrentie- en marktoverwegingen (toenemende wereldvraag naar zuivelproducten) mogelijkheden om haar 
huidige export-aandeel op de wereldmarkt de komende jaren te vergroten. De Nederlandse varkens- en 
pluimveevleesproductie maakt 6 à 7% uit van de totale EU-productie. Van de Nederlandse productie van 
varkens- en pluimveevlees wordt ca. 2/3 deel geëxporteerd. Van de export gaat 80% naar andere EU-lidstaten 
(waarvan ruim 50% naar West-Europa) en 20% gaat naar derde landen. De export naar derde landen betreft 
onderdelen die vanwege consumentenwensen niet in de EU kunnen worden afgezet. 
16 LEI, Sojaverbruik in Nederland, LEI-rapport 2010-059.  
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3. De overheid (nationaal en lagere overheden) treedt op als de beschermer van
collectieve goederen als schoon water, schone lucht, goede leefomgevingskwaliteit en
biodiversiteit. De aanpak van problemen als de vermesting door stikstof en fosfaat,
verzuring/vermesting door ammoniak en hinder door geur is gebaseerd op dwingende
normstelling in combinatie met handhaving tot uitdrukking komend in gedetailleerde
normen en regels (bijv. stikstofgebruiksnormen, ammoniakemissiegrenzen per
dierplaats). Veel van deze regels hebben hun oorsprong in Europese verplichtingen.
Vanwege onder andere de onzichtbaarheid van veel vee- en mestgerelateerde
emissies; de complexe relatie en afstand tussen emissiebron en uiteindelijk effect van
de emissie; en het feit dat individuele emissies van stikstof en fosfaat zelden een
probleem vormen, zien veel ondernemers het nut van de regels niet. Door velen,
vaak ook voorlopers, worden de regels als klemmend ervaren; regels en normen zijn
te weinig gedifferentieerd en te weinig flexibel. Gegeven de grote aantallen vee en
bijbehorende mestoverschotten is overheidsingrijpen echter nodig, aangezien een
deel van de ondernemers geneigd is regels te willen overtreden om daarmee
persoonlijk voordeel te verkrijgen. Onderscheiden van ‘goeden’ en ‘kwaden’ blijkt
voor de overheid niet erg gemakkelijk. Bewijsvoering rond overtredingen op het
gebied van mestgebruik en mestafzet is lastig als gevolg van het gegeven dat er
grote variatie is in mogelijke situaties (grote handhavingsmarges) en de overheid
daarmee rekening moet houden in de handhaving. Handhaving in het mestbeleid is
gebaseerd op een risicobenadering op het niveau van groepen; onderscheid tussen
individuen binnen die groepen wordt bij de selectie niet/nauwelijks gemaakt.
Dierproductierechten en melkquota zijn cruciaal voor het begrenzen van dierlijke
productie en de daarmee gepaard gaande emissies naar het milieu.
De overheid stimuleert ontwikkeling en verspreiding van nieuwe technologie
(bijvoorbeeld op het gebied van stallen, mestverwerking en precisiebemesting) en
kennis door normstelling, financiering, experimenteerruimte en onderzoek.
Tegelijkertijd is er vaak een roep uit sector en politiek om ‘meer’ inzet van de
overheid op dit punt.

4. Mest is van waarde als deze direct aanwendbaar is op het eigen bedrijf of verwerkt
tot een hoogwaardig eindproduct, zoals mestkorrels.
Het aanbod van (bewerkte) dierlijke mest aan gebruikers buiten het bedrijf overtreft
de vraag dusdanig (overschotmarkt) dat afnemers over het algemeen niet bereid zijn
om te betalen voor het afnemen van (producten van) dierlijke mest. Overschotsmest
op bedrijfsniveau krijgt daardoor in het algemeen (hoewel de mate waarin verschilt
voor varkensmest/ pluimveemest/rundveemest en tussen vaste mest en vloeibare
mest) een negatieve waarde als deze afgevoerd moet worden van het eigen bedrijf.
Transportkosten verhogen de negatieve waarde. Mest is daarmee in deze gevallen
verworden tot afvalproduct. Mestafzet gebeurt vaak op de dagmarkt. De
mestafzetmarkt is niet erg transparant. Intermediairen spelen zeker in de intensieve
veehouderij een grote rol bij mestafzet.
Bij het gebruik van mest spelen factoren als ‘wegwerken van overschotten’ en ‘risico-
minimalisering’ bij een deel van de ondernemers een belangrijke rol: liever 10 kg te
veel dan 1 kg te weinig om te voorkomen dat de opbrengst negatief beïnvloed wordt.
Mestbe- en verwerking blijkt moeilijk rendabel te maken: in de huidige fase van
techniekontwikkeling zijn de kosten veelal te hoog, de opbrengsten van producten uit
mestverwerking (inclusief energie en warmte) leveren te weinig op om alle kosten te
dekken. Uitzonderingen zijn gevallen waarbij de weg via mestverwerking goedkoper
blijkt dan afzet in onbewerkte vorm (bijv. pluimveemestverbranding). ‘Free riders’
ondermijnen (lopende) mestverwerkingsprojecten door geen lange termijn afspraken
te willen maken en door scherpe concurrentie op prijs. Probleem van veel
mestverwerkingsprojecten is dat sterk vanuit aanbod wordt gedacht en minder vanuit
vraag door akkerbouwers. Bovendien moet dit aanbod concurreren met het relatief
goedkope en flexibel in het gebruik zijnde kunstmest. Akkerbouwers kunnen in de
mestmarkt ‘achterover leunen’. Zowel LTO als NVV onderkennen dat druk van de
overheid nodig is om mestverwerking tot een succes te maken. Volgens de
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agrofoodkolom moeten er drie punten worden opgelost voor mestverwerking: 
aanvoer van dierlijke mest garanderen, techniekontwikkeling en afzet bewerkte 
producten regelen. 
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6. Inzet instrumenten/ acties overheid om uit te komen waar overheid straks wilt zijn. Mest van waarde: brainstorm: acties
nu om visie te realiseren

A. ORDENING GENOEMDE INSTRUMENTEN/MAATREGELEN   LET OP: NOG NIET AANGEVULD/UITGEWERKT/GECORRIGEERD/BEOORDEELD
ETC.
Actie overheid 
Instrument Inzet op zijn vroegst: 

Korte termijn (tot en met 2013) Middellange termijn (2014-2017) Lange termijn (na 2017) 
Norm- en regelstelling 
(incl. handhaving) 

⇒ Heldere standaarden en definities
mestbe-/verwerkingsvormen

⇒ Experimenteerruimte innovaties

⇒ Hogere gebruiksnorm voor dierlijke mestsoorten
met hoge werkingscoëfficiënt

⇒ Verplichten van mestbe/-verwerking om hogere
werking te verkrijgen of

⇒ Verbod (of beperken) (fosfaat)kunstmest (aparte
gebruiksnorm voor kunstmest)

⇒ verplichte bijmenging dierlijke mest bij kunstmest
⇒ differentiatie normen
⇒ verplichten (minimum)standaarden

verantwoording emissies

⇒ Aantal dieren
verminderen

⇒ Gebruiksruimte per
bedrijf

⇒ Verplichten
(minimum)standaarden
verantwoording emissies

Financiële prikkels 
(bijv. heffing subsidie) 

⇒ Revolving fund (technische)
innovatie ontwikkeling /
garantstelling/risico’s afdekken ipv
subsidies

⇒ Financiële steun ontwikkelen en
voeren keurmerken

⇒ Financiële steun samenwerking in
de keten (onderzoek, dragen
overheadkosten).

⇒ Heffing op afzet onbewerkte mest
⇒ Heffing op kunstmestfosfaat afkomstig van

minerale ertsen. Onderbouwing: toenemende
schaarste fosfor.

⇒ Subsidie akkerbouwer voor aanwenden dierlijke
mest

⇒ Opkoopregeling mest
(P.O.)

Kennisvergroting en 
verspreiding 
(onderzoek, 
voorlichting, 
netwerken) 

⇒ Onderzoek: mestverwerking, mesttoediening, verbetering meetapparatuur, staltechniek, etc
⇒ Voorlichting, pilots
⇒ Voorlichting, promotie keurmerken
⇒ Bevorderen ketensamenwerking

Niet-plaatsbaar, 
vanwege 
onduidelijkheid over 
instrument/multi-
interpretabel 

⇒ Stimuleer export
⇒ mestverwerking stimuleren
⇒ Vloeibare bemesting uit dierlijke mest stimuleren
⇒ Fosfaaterts schaars voorwaardenscheppend beleid en normstelling
⇒ Marktontwikkeling: - vraaggestuurde ketens stimuleren afnemer- verwerker-producent S, Kt + Lt via

intentieverklaringen/convenanten
⇒ Actie: 1. zorg voor vraag groter dan aanbod: zorg voor schaarste (dierrecht remt productie; mao remt overschot). Mijd

kunstmestgebruik. 2. lever gewenst waardevol nuttig nutriëntenproduct (techniek voor winning fosfaat en andere
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waardevolle stoffen uit mest; markt: ketenregisseur tussen producent en eindverwerker. 
⇒ Infrastructuur-ketenbinding stimuleren: producenten belonen die zich binden aan ketens S + Ov via GLB-instrumentarium.

Actie bedrijfsleven 
⇒ Urine en vaste delen scheiden in stal (onderzoek loopt volop)
⇒ Naast mineralen eiwit ook energie-inhoud mest algen benutten en vermindering broeikas
⇒ (Combi met covergisting) Inzet van dierlijke mest als biomassa met terugwinning fosfaat
⇒ Dierlijke mest van belang voor bodemvruchtbaarheid
⇒ Ruimere opslagcapaciteit
⇒ Ketensamenwerking
⇒ Keurmerken
Zorgen 
⇒ Mestverwerking kost veel energie; wordt alleen maar duurder (zorg)
⇒ Kwaliteitsverklaring grondkwaliteit (zorg)
⇒ Afroming dierrechten (zorg)
⇒ Schaarste  daghandel goedkoper (zorg)
⇒ Afvoer nu +/- 400 mln € Hoe die om te buiten naar inkomstenbron? (zorg)
⇒ Grotere maatschappelijke discussie: grote melkvee-installaties waar? Landelijk gebied? (zorg)
⇒ Niet teveel aanbod van mest (zorg)

B BEOORDELING HAALBAARHEID GENOEMDE INSTRUMENTEN/MAATREGELEN: CRITERIA - VOORSTEL 
1. Doeltreffendheid: In welke mate stuurt het instrument  naar de in de visie genoemde doelen voor 2025?
2. Doelmatigheid: welke kosten brengt het instrument met zich mee in relatie tot de gewenste doelen?

aspecten hierbij zijn:
- kosten bedrijven: macro-economische effecten van de optie, concurrentiekracht sector
- kosten bedrijven: gevolgen voor de bedrijfseconomische ontwikkeling
- kosten bedrijven: administratieve lasten
- kosten overheid: uitvoeringslasten (in relatie tot uitvoerbaarheid)
- kosten overheid: handhavingslasten (in relatie tot controleerbaarheid en handhaafbaarheid)
- bekendheid/ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument

3. Innovatieve effecten: in hoeverre stimuleert de optie het innovatievermogen (gericht op het verminderen van de negatieve effecten van de
veehouderij) van bedrijven?

4. Maatschappelijk draagvlak: steun (of: geen weerstand) bij ‘opinion leaders’ in de samenleving.
5. EU-conformiteit: is het instrument niet strijdig met EU (of andere internationale) regels? Voldoet het instrument aan EU-eisen?
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          Bijlage 3 
Notitie volume instrumenten veehouderij 
(concept versie 2 maart 2011) 
 
De Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) heeft aangegeven dat er voor het 
realiseren van het streefbeeld in 2025 gedurende de transitieperiode volume instrumenten 
nodig blijven om de veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende wettelijke 
milieunormen te kunnen laten produceren. De rechtvaardiging voor een volume instrument is: 
• De krimpende milieugebruiksruimte in Nederland waarbij gefaseerd wordt toegewerkt naar 

gebruiks- en emissienormen die de kwaliteit van bodem, water en lucht van de 
biodiversiteit borgen. Hiervoor bestaan internationaal bindende doelen en afspraken. De 
afzetruimte voor dierlijke mest in Nederland neemt daardoor de komende jaren verder af. 
Naast extra veevoermaatregelen is een substantiële verwerkings- en exportcapaciteit voor 
varkensmest nodig om evenwicht op de mestmarkt te behouden en hoge mestafzetkosten 
en bijgevolg grote fraudedruk te voorkomen. 

• De aangescherpte hygiëne eisen voor varkens- en rundveemest door Duitsland waardoor 
de export van deze mestsoorten de eerstkomende jaren sterk bemoeilijkt wordt. 

• Het vervallen van de Europese stelsel van melkquotering per 2015.  
• De groeipotentie in de drie grote veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee). 

Ondanks de toenemende milieukosten blijft de internationale concurrentiekracht van deze  
sectoren onverminderd groot door een goed ontwikkeld vakman- en ondernemerschap, de 
kennisinfrastructuur en door een sterke en geconsolideerde agrofoodkolom (toeleverende 
en verwerkende industrie).  

• Er bestaat in Nederland een toenemende weerstand in de samenleving tegen de wijze 
waarop landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit waarop dieren worden 
gehouden en de wens van de ‘menselijke maat’ heeft geleid tot een maatschappelijke 
discussie over de schaal van de veehouderijproductie in het dichtbevolkte Nederland 
(megastal discussie). Verder hebben de recente uitbraak van Q-koorts en de problemen 
met antibioticaresistentie (MRSA, ESBL) in de samenleving de vraag opgeroepen of de 
veehouderij geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Tegen deze achtergrond is het 
achterwege laten van een volume instrument door de overheid niet uit te leggen.  

 
In deze notitie zijn vier opties van mogelijke volumeinstrumenten vanaf 2015 uitgewerkt. Per 
optie zijn eventueel varianten op hoofdlijnen weergegeven. In elke optie is gezocht naar 
stimulansen voor mestverwerking, waarmee invulling wordt gegeven aan de motie 
Koopmans/Snijders. Be- en –verwerking zal in 2025 de standaard zijn bij het valoriseren van 
dierlijke mest tot mestproducten die beter aansluiten bij de bemestingsbehoefte van gewassen 
bij de strenger wordende wettelijke gebruiksnormen. Hiervoor zijn nodig 1) een gegarandeerde 
aanvoer van dierlijke mest, 2) technieken waarmee mest binnen de wettelijke 
randvoorwaarden wordt omgezet in producten met waarde en 3) afzetmarkten voor verwerkte 
mestproducten in binnen- en buitenland. Het grootste knelpunt op dit moment is dat er nog 
nauwelijks sprake is van mestafzetketens als onderdeel van de agrofoodketens. De 
mestafzetmarkt is een aanbodgerichte dagmarkt met veel los opererende schakels. 
Substantiële initiatieven voor be- en verwerking van dierlijke mest komen moeizaam van de 
grond door freeridersgedrag van veehouders. Hierdoor kan een constante aanvoer van dierlijke 
mest niet gegarandeerd worden. Er is sprake van marktfalen en marktimperfectie, waarvoor 
vanuit de overheid voorwaardenscheppend beleid nodig is (vergelijkbaar met andere 
afvalstromen zoals gft). Het realiseren van verwerkingscapaciteit en afzetmarkten is primair de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven met een faciliterende rol voor de overheid.  
 
Voor het terugdringen van het mineralengehalte in veevoer hebben LTO Nederland en Nevedi 
maatregelen aangekondigd met als doelstelling in 2011 en 2013 de mineralenproductie met in 
totaal 20 mln kg fosfaat terug te dringen. De overheid heeft hier een faciliterende rol.  
 
Vragen: 
• Zijn de opties helder uitgewerkt en wordt de weging van de voor- en nadelen ondersteund 
• welke opties (en evt. varianten binnen de opties) moeten in detail worden uitgewerkt? 
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Optie 1:  Dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Kenmerken: 
• sturing op de voorkant (productie), absoluut plafond dieraantallen 
• vrije verhandelbaarheid 
• geen koppeling met grond en grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• handhaven dierrechten voor varkens en pluimvee; 
• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van aantal gehouden dieren op 

een peilmoment in het verleden (keuze tussen meitellingsgegevens 2011, 2010 en 2009); 
• geen dierrechten voor andere diercategorieën (schapen, melkgeiten, konijnen, pelsdieren, 

eenden) omdat melkvee, varkens en pluimvee ca. 89% van de totale fosfaatproductie voor 
hun rekening nemen, de overige diercategorieën de afgelopen jaren niet zijn gegroeid en 
de melkveehouderij sector groeipotenties heeft na het vervallen van de Europese 
melkquotering; 

• voor melkgeiten is er op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren een 
uitbreidingsverbod ingesteld vanwege de risico’s voor de volksgezondheid (Q-koorts). 
Vanuit milieu-overwegingen is er geen argument om dierrechten melkgeiten in te voeren; 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig) om verdere ruimtelijke 
concentratie van veehouderij in de veerijke gebieden, waar de milieuopgaven het grootst 
zijn, te voorkomen; 

• dierrechten zijn vrij verhandelbaar; 
• als stimulans voor mestverwerking wordt 25% van de verhandelde dierrechten afgeroomd. 

Afroming van dierrechten vindt niet plaats indien het gehele bedrijfsoverschot aan mest 
wordt verwerkt én buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet via een tenminste 
driejarige overeenkomst met een mestverwerker (conform POR-regeling); 

• dierrechten expireren in 2025. 
 
Voordelen: 

1. sturing op omvang veehouderij mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit; 
2. sturing op ammoniakdoelen mogelijk (generiek, gebiedsgericht Natura 2000/PAS); 
3. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse landbouw 

(invulling motie Koopmans/Snijders). Deze stimulans kan minder effectief zijn wanneer 
veehouders meer gaan kiezen voor de afroming bij aankoop van dierrechten; 

4. eenvoudig en robuust en goed handhaafbaar.  
 
Nadelen: 

1. beperkt politiek draagvlak, dierrechten zijn geen onderdeel van 10-puntenplan coalitie; 
2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 

grondgebondheid; 
3. bij bedrijfsontwikkeling moeten er hoge kosten voor dierrechten worden gemaakt, 

waardoor er minder financieringsruimte overblijft voor investeringen in milieu-, 
welzijns- en andere maatschappelijk gewenste maatregelen;  

4. De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 
concurrentiepositie van de sectoren. N.B.: de kostprijsverhoging van de Nederlandse 
varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 5 cent per kg. 

 
Mogelijke varianten (niet verder uitgewerkt): 
• Schotten weghalen tussen diercategorieën door dierrechten om te zetten in 

mineralenrechten (forfaitaire fosfaat- of stikstofrechten). Uitwisseling is mogelijk tussen 
diersoorten. Dit geeft meer marktwerking waarbij productierechten terecht komen bij 
ondernemers en sectoren die het meest efficiënt en concurrerend mestmineralen kunnen 
produceren én afzetten. Macro-economisch optimale herverdeling van productiecapaciteit. 

• Geen afroming bij verplaatsing van dierrechten, maar aanvullende voorwaarden stellen aan 
de verplaatsing van dierrechten t.a.v. mestverwerking en uitvoering van de stallen. 
Aanvullende voorwaarden zijn dat dierrechten alleen verplaatst en benut kunnen worden 
indien het gehele bedrijfsoverschot aan mest wordt verwerkt én buiten de Nederlandse 
landbouw wordt afgezet via een tenminste driejarige overeenkomst met een 
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mestverwerker en dat de uitbreiding van de stallen integraal duurzaam moet zijn en dient 
te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.  

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment Zuid, 
50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling criteria: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en 
regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2).  

• Sturing op het realiseren van mestverwerking. Effectiviteit sturing is onzeker omdat 
ondernemers kunnen kiezen voor ‘afkopen van mestverwerking’ door het accepteren van 
de afroming van 25% bij aankoop van dierrechten. Met de genoemde varianten kan dit 
worden voorkomen. 

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege de 

mestverwerkingsvoorwaarde; 
• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig.  
 
c.  Administratieve lasten 
• De administratieve lasten voor de bedrijven zijn hoger ten opzichte van het huidige 

dierrechtenstelsel omdat bedrijven die dierrechten kopen en de afroming willen voorkomen, 
moeten voldoen aan de eis van mestverwerking.  

• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor mestverwerkers. 
• Administratieve lasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 

 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven: (macro-economische effecten, concurrentiekracht sector, 

bedrijfseconomische gevolgen) 
-  kosten voor dierrechten, hogere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verslechtering 
concurrentiekracht sector, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. Bij de 
keuze om mest te gaan verwerken (waardoor afroming wordt voorkomen) zullen 
dierrechten echter minder schaars worden en wordt een daling van de prijzen voor 
dierrechten verwacht. Daarnaast zal de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het 
realiseren van een nieuwe dierplaats de aanvullende eis van mestverwerking geldt omdat 
de totale financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is 
gebonden. Wanneer voor het realiseren van een dierplaats als aanvullende eis 
mestverwerking verplicht wordt, kan er minder geinvesteerd worden in dierrechten.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen bij die  
ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren (optimale 
herverdeling van productiecapaciteit). 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, eis mestverwerking is conform POR). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Door het stellen van de mestverwerkingseis bij de verhandeling van dierrechten wordt 

innovatie bevorderd. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vergelijkbaar met het huidige stelsel van dierrechten. 

 
g.  EU-conformiteit 
• Stuurt sterk op de omvang van de veehouderij en derhalve op excretie, waardoor kan 

worden voldaan aan het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
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Optie 2:  Dierrechtenbank voor melkvee, varkens en pluimvee  
 
Kenmerken: 
• sturing op de voorkant (productie), absoluut plafond dieraantallen 
• geen vrije verhandelbaarheid 
• geen koppeling met grond, grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• Een systematiek van dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee is uitgangspunt. 
• De handel in dierrechten is verboden. Dit betekent concreet een verbod op verplaatsing 

van dierrechten van bedrijf 1 naar bedrijf 2.  
• Dierrechten van bedrijven, die de productie staken, worden ‘om niet’ aan een 

dierrechtenbank aangeboden die door Dienst Regelingen (DR) beheerd wordt. DR boekt 
deze dierrechten af van bedrijven waar de dierlijke productie beëindigd wordt. 

• Vanwege de regionale verschillen in de omvang van de mineralen- en 
ammoniakproblematiek worden, aansluitend bij het voornemen tot compartimentering in 
de Meststoffenwet, drie regionale banken ingesteld. 

• Bij een positief saldo van dierrechten (c.q. wanneer er voldoende dierrechten in de bank 
zitten) worden via een beschikking van DR dierrechten gratis ter beschikking gesteld aan 
bedrijven indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
- beschikken over een toereikende omgevingsvergunning of een melding hebben gedaan in 
het kader van het Activiteitenbesluit. Er kan meteen gebouwd worden; 
- de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en dient te voldoen aan de 
Maatlat Duurzame Veehouderij; 
- de uitbreiding van de stallen moet wat ammoniakemissie betreft voldoen aan BBT+; 
- het gehele bedrijfsoverschot aan mest moet worden verwerkt én buiten de Nederlandse 
landbouw worden afgezet via een ten minste driejarige overeenkomst met een 
mestverwerker (conform POR-regeling); 
- eventueel een grens stellen aan het maximaal aantal dierrechten op een bedrijf/locatie 
(als uitvloeisel van het maatschappelijk debat over megastallen en de kabinetsvisie). 

• Overwogen kan worden om aan een aanvraag een maximum hoeveelheid dierrechten te 
stellen. Na toekenning worden de dierrechten voor 1 jaar gereserveerd. Als na 1 jaar de 
stal/inrichting niet gerealiseerd is en de dierrechten niet in gebruik zijn genomen, vervallen 
de dierrechten. Hiermee worden loze aanvragen voorkomen.  

• Het uitdelen van dierrechten kan plaatsvinden via een halfjaarlijkse tender (beoordeling 
van de ingediende plannen waarbij de kwalitatief beste plannen het hoogst in de rangorde 
komen) of op volgorde van binnenkomst wanneer voldaan wordt aan de toekenningscriteria 
én de dierrechtenbank een positief saldo heeft.  

• Zolang een bedrijf wordt geëxploiteerd, blijven de dierrechten op het bedrijf geregistreerd. 
Dit is eveneens het geval als de locatie wordt overgenomen door een bedrijfsopvolger of 
een derde. Bedrijfsontwikkeling is mogelijk door overname van een duurzaam gelegen 
locatie van een stoppende veehouder of door het ‘om niet’ verkrijgen van dierrechten uit de 
dierrechtenbank. 

• Het verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten voorkomt dat ondernemers 
dierrechten op locaties gaan ‘verzamelen’ en vervolgens gaan samenvoegen op 1 locatie.  

• Sluikhandel in dierrechten zal niet optreden omdat een bedrijf dat wil uitbreiden geen 
zekerheid heeft dat de dierrechten van het stoppende bedrijf via de regionale 
dierrechtenbank daadwerkelijk bij hem terecht komen (geen directe 1 op 1 relatie).  

 
Flankerend beleid: 
Er zal een collectieve druk ontstaan richting (potentiële) stoppers om hun dierrechten aan te 
bieden aan de dierrechtenbank, want dan is er bedrijfsontwikkeling mogelijk. Het aanbod van 
dierrechten door stoppende bedrijven kan vergroot worden door als flankerende maatregel 
tijdelijk (2 à 3 jaar) het staken van de productie én het inleveren van dierrechten bij de 
dierrechtenbank fiscaal aantrekkelijk te maken door een stakingsfaciliteit (aftrekpost) in te 
stellen. Met een aftrekpost kan stoppen worden gestimuleerd en de structuur van de sectoren 
worden versterkt. Per stoppend bedrijf ontvangt de fiscus minder, maar in totaliteit nemen de 
opbrengsten toe omdat meer bedrijven sneller zullen stoppen en afrekenen.  
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Voordelen: 

1. sturing op omvang veehouderij mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit; 
2. sturing op ammoniakdoelen mogelijk (generiek, gebiedsgericht Natura 2000/PAS); 
3. lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling door waardevermindering van dierrechten, 

komt tegemoet aan het bezwaar van investeren in lucht; 
4. meer financieringscapaciteit voor investeringen in milieu, dierwelzijn en andere 

maatschappelijk gewenste maatregelen; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw (invulling 

motie Snijders/Koopmans); 
5. gerichte sturing van overheid op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
6. beloont ondernemers die investeren in duurzame maatregelen; 
7. maatschappelijk draagvlak door grotere sturende rol van de overheid.  

 
Nadelen: 

1. minder marktwerking, grotere rol overheid bij herverdeling productierechten. Past 
moeilijk in centrum-rechts kabinet; 

2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 
grondgebondheid; 

3. dierrechten zijn geen onderdeel van 10-puntenplan coalitie; 
4. risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die technisch en economisch 

gezien niet het efficiëntst produceren (macro-economisch gezien geen optimale 
herverdeling van productiecapaciteit). 

 
Mogelijke varianten (niet verder uitgewerkt): 
• Combi van dierrechtenbank met grondgebondenheid (zie ook optie 4) 
• Geen onderscheid maken in dierrechten melkvee, varkens en kippen; dierrechten omzetten 

in mineralenrechten, uitwisseling mogelijk maken tussen diersoorten. 
• Regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking. 
 
Beoordeling criteria: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en 
regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2).  

• Sturing op het realiseren van integraal duurzame stallen en realiseren mestverwerking. 
 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Hogere uitvoeringslasten t.o.v. het huidige dierrechtenstelsel. Dit blijft beperkt tot de 

categorie bedrijven die zich wil ontwikkelen en aan aanvullende criteria kan voldoen. Dit 
kan voor een deel worden ondervangen door aan te sluiten bij de al aanwezige 
uitvoeringsstructuur van de Maatlat Duurzame Veehouderij (SMK, AgentschapNL); 

• De beschikkingen voor het toekennen van dierrechten staan open voor bezwaar en beroep. 
 
c.  Administratieve lasten 
• Kosten voor de bedrijven zijn hoger i.v.m. het huidige dierrechtenstelsel omdat 

ontvangende bedrijven moeten voldoen aan aanvullende criteria (MDV en 
mestverwerking). Voor MDV bestaat al een uitvoeringsstructuur, een deel van de 
veehouders neemt al op vrijwillige basis deel aan MDV;  

• Kosten voor de overheid zijn af te dekken door (kostendekkende) leges te heffen. 
 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven: (macro-economische effecten, concurrentiekracht sector, 

bedrijfseconomische gevolgen) 
-  geen kosten voor productierechten, lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verbetering 
concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die 
technisch en economisch gezien niet het efficiëntst produceren (geen optimale herverdeling 
van productiecapaciteit). 
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• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, voorwaarde van mestverwerking is 
conform de POR, MDV). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Door het stellen van duurzaamheidseisen, die in de loop van de jaren worden aangescherpt 

(bijv. eisen MDV) bij het toekennen van dierrechten wordt innovatie bevorderd. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Is groter dan voor het huidige stelsel van dierrechten vanwege de 

duurzaamheidstimulansen en de niet-verhandelbaarheid 
 

g.  EU-conformiteit 
• Stuurt sterk op de omvang van de veehouderij en derhalve op excretie, waardoor kan 

worden voldaan aan het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
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Optie 3:  Stelsel van mestafzetovereenkomsten (oude MAO-stelsel) 
 
Kenmerken: 
• sturing op de achterkant: de afzetruimte voor mest bepaalt de productieruimte, geen  

absoluut plafond dieraantallen 
• geen verhandelbaarheid 
• koppeling met grond en grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat of stikstof) is direct gerelateerd 

aan de afzetmogelijkheden op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én 
voorafgaand aan een kalenderjaar gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het bedrijf.  

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond volgt uit de jaarlijkse 
Gecombineerde Opgave aan DR. 

• De gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het bedrijf betreffen: 
-landbouwgrond in Nederland; 
-een intermediair, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, een mestverwerker of naar partijen buiten de Nederlandse landbouw 
(particulieren, natuurterreinen, export) of 
-een mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, naar partijen buiten de Nederlandse landbouw (particulieren, natuurterreinen, 
export, verbrandingsinstallaties); 

• De mestafzetcapaciteit moet jaarlijks voorafgaand aan een kalenderjaar gecontracteerd 
worden en geregistreerd zijn bij Dienst Regelingen;  

• De bepaling van de mestproductie per dier kan forfaitair plaatsvinden of op basis van 
werkelijke productie op basis van de stalbalans of BEX-graasdierenberekening. 

• De afzetmogelijkheden van mest op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond 
en op de in Nederland gecontracteerde landbouwgronden worden bepaald door de 
wettelijke gebruiksnormen (kg fosfaat en kg stikstof per hectare); 

• Om er voor te zorgen dat mest ook daadwerkelijk daar wordt afgezet waar afzetruimte is 
gecontracteerd en de controle en handhaafbaarheid van het stelsel te vereenvoudigen, 
heeft opname van een afname- en leveringsplicht de voorkeur. Een afnameplicht 
garandeert dat de mestproducent een reële afzetmogelijkheid heeft. Een leveringsplicht is 
praktisch gezien moeilijk in te voeren omdat vooraf niet exact is in te schatten hoeveel 
mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd. Een mestproducent kan niet gedwongen 
worden mest af te leveren, die hij niet heeft geproduceerd. In het MAO stelsel van 2002-
2004 heeft de afnameplicht en het ontbreken van een leveringsplicht bij de afnemers tot 
veel verontwaardiging geleid, omdat het werd opgevat als een bevoordeling van de 
mestproducenten.  

• Het stelsel van mestafzetovereenkomsten heeft een zeker risico in zich dat mest niet in alle 
gevallen netjes wordt afgezet. Dit risico is vooral aanwezig bij afzet naar en via 
intermediairen en mestverwerkers. Om de risico’s voor de overheid te verkleinen 
(bijvoorbeeld bij failissement) is een erkennings- en garantieregeling nodig.  

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een dag- en jaarplafond worden 
vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. Het dagplafond 
dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij voorafgaand aan de productie van 
mest voldoende afzetmogelijkheden heeft. Hierbij moet een zekere marge worden 
aangehouden tussen de mestproductie op een bepaald moment en de dan gecontracteerde 
afzetruimte. Het jaarplafond is nodig om zeker te stellen dat gemiddeld in het jaar de 
omvang van de mestproductie in overeenstemming is met de gecontracteerde afzetruimte.  

 
 
Voordelen: 

1. ‘garantie’ dat mest die geproduceerd wordt, afgezet kan worden. Relatie tussen 
productie en afzetmogelijkheden van mest; 

2. koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van grond (eigen 
grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met voldoende eigen grond in 
relatie tot de omvang van de mestproductie, worden niet onnodig belast.  
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3. lichte stimulans voor mestverwerking en afzet buiten de Nederlandse landbouw omdat 
dit een afzetkanaal is dat recht geeft om te produceren. Eerst zullen alternatieve, 
goedkopere afzetmogelijkheden worden vastgelegd met als risico dat de ‘achterblijvers’ 
op relatief dure afzet via mestverwerking aangewezen zijn.  

5. stimuleert ondernemerschap en beloont ondernemers die erin slagen om 
afzetmogelijkheden voor dierlijke mest vast te leggen; 

6. afzetcontracten op landbouwgronden in Nederland zijn relatief eenvoudig te controleren 
via de perceelsregistratie. Contracten voor afzet van mest buiten de Nederlandse 
landbouw via intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te controleren, risico op 
loze contracten in geval van export van (verwerkte) mest.  

 
Nadelen: 

1. ontbreken van absoluut dierplafond, geen directe sturing mogelijk (zowel landelijk als 
regionaal) op de omvang van de veestapel, omvang mineralenproductie en andere 
milieu-emissies (ammoniak etc.), geen garantie op realisatie 2002-plafond in het 
derogatiebesluit; 

2. omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de productie 
bepaalt, zal er extra betaald moeten gaan worden voor het afsluiten van 
mestafzetcontracten. I.p.v. investeringen in dierrechten zal een mestproducent moeten 
investeren in mestafzetcontracten. Kapitaalstroom van veehouderij naar akkerbouw. 

3. Stijging grondprijzen, grondbezitters beheersen de mestmarkt. Veehouders zitten in 
een afhankelijke positie. Jaarlijkse onzekerheid voor veehouders over de toegestane 
omvang van de productie. 

4. de uitvoeringslasten voor de overheid en de administratieve lasten voor de 
ondernemers komen elk jaar terug. De administratieve lasten voor de ondernemers 
kunnen beperkt worden door meerjarige mestafzetcontracten af te sluiten, dit zal dan 
wel met hogere afzetkosten gepaard gaan.  

5. administratieve lasten en uitvoeringslasten voor erkennings- en garantieregelingen voor 
intermediairen en mestverwerkers. 

 
Mogelijke variant (niet verder uitgewerkt): 
• Om de stimulans voor mestverwerking te vergroten als bepaling opnemen dat elke 

veehouder met een bedrijfsoverschot tenminste een nader vast te stellen percentage van 
de mestproductie moet verwerken én buiten de Nederlandse landbouw moet afzetten via 
een ten minste driejarige overeenkomst met een mestverwerker. Dit percentage varieert 
afhankelijk van de regio waar het veehouderijbedrijf is gelegen.  

 
Beoordeling criteria: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Duidelijke relatie tussen productiemogelijkheden en afzetmogelijkheden van mest. Geen 

hard dierplafond. 
• Milieu: nitraat- en fosfaatkwaliteit wordt positief beïnvloed door de koppeling vooraf tussen 

grond (gebruiksnormen) en mestproductie. De emissies van ammoniak en broeikasgassen 
worden mogelijk negatief beïnvloed door het ontbreken van een harde bovengrens in 
dieraantallen. Verdergaande regionale concentratie van veehouderij in gevoelige gebieden 
wordt niet tegengegaan door het wegvallen van de compartimentering.  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Het stelsel van mestverantwoording is goed uitvoerbaar voor de afzet in Nederland 

(perceelsregistratie, mestverwerkers) maar brengt door de wisselingen in de relaties tussen 
mestproducenten, verwerkers en mestafnemers veel werk met zich mee voor de overheid. 
Voor de afzet naar bestemmingen buiten de Nederlandse landbouw (export) is de 
uitvoerbaarheid moelijker door de risico’s op loze contracten; 

 
c.  Administratieve lasten 
• De overheid moet in principe alle afzetcontracten jaarlijks registreren en controleren. 

Hiervoor kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen. 
• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling voor 

intermediairen en mestverwerkers. 
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c.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven: (macro-economische effecten, concurrentiekracht sector, 

bedrijfseconomische gevolgen) 
-  geen kosten voor dierrechten, in plaats daarvan toename van de kosten voor het 
afsluiten van mestafzetcontracten of grondaankoop vanwege de steeds schaarser wordende 
afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Met bijgevolg effecten voor de 
mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: marktwerking zorgt voor economisch gezien optimale benutting van 
de schaarse mestafzetruimte. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Dit stelsel van mestafzetovereenkomsten is in 2002-2004 van kracht geweest. 
 

d. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking maakt innovaties op dit terrein mogelijk. 
• Stimulans voor verlaging van de mestproductie per dier in geval bepaling van de productie 

op basis van de stalbalans/BEX mogelijk is. Hierdoor hoeft minder afzetruimte te worden 
gecontracteerd.  

 
e.  Maatschappelijk draagvlak 
• Koppeling van mestproductie aan grond is goed uit te leggen. 
• Politiek draagvlak (10-puntenplan).  

 
f.  EU-conformiteit 
• Geen garantie dat voldaan wordt aan het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond en grondgebondenheid sluit aan bij de uitgangspunten van de 

Nitraatrichtlijn.  
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Optie 4:  Combi van dierrechten en grondgebondenheid  
 
Kenmerken: 
• sturing op de voorkant (productie), absoluut plafond dieraantallen 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 
• koppeling met grond en grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• Op de grond die een bedrijf in gebruik heeft en dat jaarlijks bij de Gecombineerde Opgave 

wordt opgegeven kan een mineralenproductie uit melkvee, varkens of pluimvee 
plaatsvinden dat overeenkomt met een gebruiksnorm van 170 kg N per hectare (of 250 kg 
N per hectare voor de derogatiebedrijven). Hiervoor zijn geen dierrechten nodig.  

• Als een bedrijf meer mest produceert dan op de ‘eigen’ grond kan worden afgezet (en van 
het bedrijf moet worden afgevoerd), dient het bedrijf voor deze dieren dierrechten te 
hebben.  

• Voor melkveebedrijven wordt op basis van een peilmoment in het verleden een 
productierecht vastgesteld: 
-aantal gehouden stuks melkvee inclusief jongvee op basis van meitellingen 2011, 2010 of 
2009 (keuze veehouder); 
-aantal hectares eigen grond volgens de Gecombineerde Opgave; 
-per hectare eigen grond mag op basis van een simpele forfaitaire stikstofproductienorm 
per dier, een aantal melkkoeien inclusief jongvee gehouden worden dat overeenkomt met 
170 kg N of 250 kg N voor derogatiebedrijven; 
-het deel van de melkkoeien waarvan de forfaitaire productie overeenkomt met de totale 
mestafzetruimte op de eigen grond (aantal hectares * 170 of 250 kg N) wordt 
grondgebonden gehouden; 
-voor de rest van de melkkoeien inclusief jongvee dat op het peilmoment aanwezig is, 
krijgt het bedrijf dierrechten melkvee. Deze dierrechten zijn dus niet aan grond gekoppeld; 
-voor de dierrechten melkvee gelden dezelfde voorwaarden als bij optie 1 (vrij 
verhandelbaar, 25% afroming bij verplaatsing tenzij het bedrijfsoverschot wordt verwerkt).  

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk door vergroting areaal eigen grond 
of aankoop dierrechten melkvee. 

• Voor varkens- en pluimveebedrijven met eigen grond kan een deel van de dieren 
grondgebonden worden gehouden. Omdat dit de productieruimte vergroot moeten de 
huidige dierrechten varkens en pluimvee eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal 
dieren dat op de hectares grond gehouden kan worden. Voor het overige geldt dezelfde 
voorwaarden als bij optie 1 (dierrechten vrij verhandelbaar, 25% afroming tenzij het 
bedrijfsoverschot wordt verwerkt). 

 
Voordelen: 

1. sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij mogelijk; 
2. sturing op ammoniakdoelen mogelijk (generiek, gebiedsgericht Natura 2000/PAS); 
3. melkveebedrijven die grondgebonden zijn, krijgen niet te maken met dierrechten.  
4. intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op dezelfde 

wijze behandeld; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw voor 

bedrijven met een mestoverschot (invulling motie Snijders/Koopmans); 
6. redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek.  

 
Nadelen: 

1. de totale omvang van de veehouderij kan toenemen door het vergroten van het areaal 
eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij. Dit kan ondervangen 
worden door een andere invulling van de grondgebondenheid (zie mogelijke varianten). 

2. risico’s op constructies met grond, vooral bij varkens- en pluimveebedrijven (zie 
ervaringen in de jaren negentig met constructies in Zeeland); 

3. handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-puntenplan coalitie 
4. stijging grondprijzen. 
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Mogelijke varianten (niet verder uitgewerkt): 
• Dierrechten melkvee niet vrij verhandelbaar maken om verdere intensivering van 

melkveebedrijven te voorkomen, te voorkomen dat dierrechten melkvee een economische 
waarde krijgen en ter versterking van het grondgebonden karakter van de melkvee-
houderij. Bedrijfsontwikkeling is mogelijk door uitbreiding van het areaal eigen grond. 

• Grondgebonden productie alleen mogelijk maken voor melkvee. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven het huidige dierrechtenstelsel handhaven omdat grondgebonden 
productie slechts voor een beperkt aantal bedrijven aan de orde is en om constructies met 
grond te voorkomen. In ruil hiervoor kan de mestverwerkingseis voor varkens- en 
pluimveebedrijven in de compartimenten ‘oost’ en ‘overig’ soepel worden ingevuld.  

• Om constructies met grond te voorkomen een afstandscriterium inbouwen voor het 
meetellen van eigen grond (bijv. alleen grond meetellen op max. 25 km van het bedrijf).  

• Schotten weghalen tussen diercategorieën door dierrechten om te zetten in mineralen-
rechten (forfaitaire fosfaat- of stikstofrechten). Uitwisseling mogelijk tussen diersoorten.  

• Geen afroming bij verplaatsing van dierrechten, maar voorwaarden stellen aan de 
verplaatsing van dierrechten t.a.v. mestverwerking en stallen (zie optie 1).  

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment Zuid, 
50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling criteria: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en 
regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2).  

• Sturing op het realiseren van mestverwerking. Effectiviteit sturing is onzeker omdat 
ondernemers kunnen kiezen voor ‘afkopen’ door het accepteren van de afroming van 25% 
bij aankoop van dierrechten. 

• Relatie met grondgebondenheid. 
 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten voor de correctie van de dierrechten varkens en pluimvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege de 

mestverwerkingsvoorwaarde; 
• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig.  
 
c.  Administratieve lasten 
• Administratieve lasten voor de bedrijven zijn hoger ten opzichte van het huidige 

dierrechtenstelsel omdat bedrijven die dierrechten kopen en de afroming willen voorkomen, 
moeten voldoen aan de eis van mestverwerking.  

• Administratieve lasten voor de overheid zijn af te dekken door kostendekkende leges. 
 

d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven: (macro-economische effecten, concurrentiekracht sector, 

bedrijfseconomische gevolgen) 
-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor stoppende 
ondernemers; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. Bij de 
keuze om mest te gaan verwerken (waardoor afroming wordt voorkomen) zullen 
dierrechten echter minder schaars worden en wordt een daling van de prijzen voor 
dierrechten verwacht. Daarnaast zal de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het 
realiseren van een nieuwe dierplaats de aanvullende eis van mestverwerking geldt omdat 
de totale financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is 
gebonden. Wanneer voor het realiseren van een dierplaats als aanvullende eis 
mestverwerking verplicht wordt, kan er minder geinvesteerd worden in dierrechten.  
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-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen bij die  
ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren (optimale 
herverdeling van productiecapaciteit). 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, eis mestverwerking is conform POR, 
Gecombineerde Opgave DR). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Door het stellen van de mestverwerkingseis bij de verhandeling van dierrechten en door 

het honoreren van grondgebondenheid wordt innovatie bevorderd (techniek, teelt- en 
bemestingsmaatregelen). 

 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanwege de koppeling met grond groter dan het huidige stelsel van dierrechten. 

 
g.  EU-conformiteit 
• Stuurt sterk op de omvang van de veehouderij en derhalve op excretie, waardoor kan 

worden voldaan aan het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
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         Bijlage 5.1 
Verslag gesprek in het kader van totstandkoming 
kabinetsvisie mest- en volumebeleid op 9 februari 2011 
[concept 17 feb 2011] 
 
N.B. De in dit verslag weergegeven meningen betreffen standpunten van de 
milieuorganisaties, tenzij anders aangegeven. Het verslag is bedoeld voor intern 
gebruik en niet om extern te verspreiden. 
 
• Aanwezig:  (Gelderse Milieufederatie),  

(Milieudefensie), (Natuurmonumenten),  
(Brabantse Milieufederatie) en  (Ministerie van I&M) 

• Afwezig wegens ziekte:  (Stichting Natuur en Milieu) en  
(Ministerie van EL&I) 

• Afwezig wegens andere werkzaamheden:  (VEWIN) 
 

 heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op de 
kabinetsvisie mest- en volumebeleid, die in april of mei 2011 naar de Tweede 
Kamer zal worden gezonden. 
 
In het kader van de totstandkoming van de kabinetsvisie hebben de Ministeries van 
I&M en EL&I aan de milieuorganisaties de volgende vragen: 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de 

veehouderij? 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid (mestverwerking, 

mestgebruik)? 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van voldoende politiek 

draagvlak? 
 
Vanuit de milieuorganisaties wordt nog het onderwerp “alternatieven” aangedragen. 
 

 merkt nog op dat in opdracht van GS van Noord-Brabant onderzoek 
door de GGD plaatsvindt naar effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. 
Dit onderzoek moet in de zomer van 2011 klaar zijn. [noot : VWS geeft 
aan dat dit waarschijnlijk het IRAS-onderzoek betreft naar de relatie tussen 
volksgezondheid en veehouderij. De GGD voert ondersteunende activiteiten uit ten 
behoeve van dit onderzoek.] 

 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
De kringloopgedachte is een intrinsieke doelstelling die onderdeel zou moeten zijn 
van de kabinetsvisie. Verwezen wordt naar het TCB-advies en de opdracht aan het 
PBL inzake de relatie tussen de kringloopgedachte en de omvang van de veestapel. 
Hoe ver moet de omvang van de veestapel terug om binnen de draagkracht van 
Nederland en Europa te blijven? Realisatie van een kringloop in Noordwest-Europa 
is al een stap in de goede richting. 
 
De milieuorganisaties onderschrijven het TCB-advies. De TCB stelt terecht dat de 
eerste 10 jaar geen goede resultaten van mestverwerking te verwachten zijn. Pas 
als die resultaten er wel zijn, kan eventueel weer meer ruimte (na de eerder af te 
dwingen krimp) aan de veehouderij worden gegeven. 
 
De geschiedenis leert dat de landbouw steeds uitstel heeft weten te bedingen van 
de realisatie van milieudoelen. De leefbaarheid en de volksgezondheid worden in 
Noord-Brabant al 40 jaar gegijzeld door de intensieve veehouderij. M.b.t. 
volksgezondheid wordt het voorzorgsprincipe te weinig gehanteerd. Dit en de 
waarde en urgentie van de milieudoelen zouden onderdeel moeten zijn van de 
kabinetsvisie. 
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De effecten van de landbouw op de kwaliteit van het buitengebied worden 
onvoldoende meegewogen bij het landbouwbeleid. Een kosten/batenanalyse is 
overigens onmogelijk. 
 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de 

veehouderij? 
De overheid zou de veehouderij moeten uitdagen tot innovatie. Een optie is 
emissienormen te stellen in plaats van een maximum aan het aantal dieren.  
 
Het is wel van belang dat het aantal dieren niet groeit. Dit is noodzakelijk om de 
milieudoelen te kunnen halen. Het ammoniakbeleid wordt anders onderuit gehaald. 
Op een ledenbijeenkomst van varkensboeren was een maximum aan het aantal 
dieren bespreekbaar, al waren er ook tegenstanders. Er moet ook een maximum 
worden gesteld aan het aantal stuks melkvee, maar daartegen bestaat weerstand 
bij de NMV.  
 
LTO heeft tegen haar leden gezegd dat het dierrechtenstelsel in stand blijft als als 
het LTO-voorstel uit het tienpuntenplan niet wordt ingevoerd. Het LTO-voorstel gaat 
uit van een te groot geloof in mestverwerking. Als het LTO-voorstel niet werkt, zijn 
dierrechten noodzakelijk. Maatregelen door minder P in voer kosten nauwelijks geld 
en hadden veel eerder genomen moeten worden. 
 
Een wettelijk maximum aan het aantal dieren is helder en goed handhaafbaar. In 
het kader van de PAS zou ook een lokaal maximum aan het aantal dieren moeten 
worden gesteld.  
 
De milieubeweging ziet een parallel tussen de discussie over een maximumomvang 
van de veestapel en over een maximum aantal passagiers van Schiphol. 
 
Interessant is dat Bleker een maximumbedrijfsgrootte ter discussie stelt. Maar 
waarom 3 middelgrote stallen vlakbij elkaar wel toestaan en 1 megastal niet? In dit 
kader is koppeling aan grondgebondenheid een interessant idee. Stallen kunnen wel 
groter worden mits het aantal dieren per oppervlakte-eenheid in een gebied niet 
toeneemt, opdat een kringloop gerelateerd aan de voer-, mest- en zo mogelijk 
energieproductie wordt gerealiseerd.  
 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid 

(mestverwerking, mestgebruik)? 
Verdere differentiatie van gebruiksnormen naar gebieden en gewassen is vanuit 
handhaafbaarheidsoogpunt ongewenst. De lijst met normen is nu al niet meer bij te 
houden. Rondom natuurgebieden is met de mogelijkheden van het GLB wel enige 
differentiatie mogelijk. 
 
Met het huidige normenstelsel gaat het milieu het schip in, want alleen de boeren 
die meer mest gebruiken dan de forfaitaire waarde vragen mogeliijkheid tot 
overschrijden aan (via bemonstering). Boeren die minder zouden kunnen toepassen 
doen dit niet en maken gebruik van de forfaitaire normen. een deel van de boeren 
bemest te veel terwijl dit wel mag. 
 
Het huidige normenstelsel zou moeten worden versimpeld. Nu zijn er veel te veel 
discussies over uitzonderingen en verhoging van normen. Een soort MINAS-aanpak 
is prima. 
 
Het probleem van de toekomst is organisch stof. Dit is essentieel voor een gezonde 
bodem met voldoende biodiversiteit, die ook kan optreden als waterbuffer. 
 
Inzetten op verbranding van mest is fout. 
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De helft van de mais in Duitsland wordt voor mestvergisting gebruikt. Dit is een 
voor het milieu foute ontwikkeling. 
 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van voldoende 

politiek draagvlak? 
De negatieve kanten van de landbouw komen niet in beeld. Er heerst een vals 
sentiment ten aanzien van de hardwerkende boer. Geef cijfers om valse 
sentimenten te bestrijden. Nederland is niet het beste milieujongetje van de klas 
maar heeft de hoogste veedichtheid ter wereld. 
 
Het is goed dat Bleker heeft gezegd dat megastallen de relatie met de omgeving 
doorbreken. Benadruk dat boeren moeten opereren in harmonie met hun omgeving 
(kringloop). 
 
Dierrechten zijn nodig om een oplossing rond Natura2000-gebieden te realiseren. 
 
5. Alternatieven 
Minder vlees eten is van belang. De discussie over de eiwitvoorziening moet niet 
buiten beeld blijven.  
 
De I van innovatie moet niet alleen maar worden ingezet voor luchtwassers maar 
meer voor echte duurzaamheid. Zie ook LEI-rapport. Naast technische maatregelen 
en ruimtelijk beleid zijn ook andere aspecten van belang. 
 
GS van Noord-Brabant hebben een topcommissie toekomst intensieve veehouderij 
ingesteld. Leden zijn onder andere , en  De 
commissie moet zomer 2011 klaar zijn met haar werk. 
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Verslag gesprek LTO, EL&I en IenM over mestgebruik 

16 februari 2011 (vervolg op het gesprek met LTO op 2 februari 2011) 

Aanwezig:  

Afwezig met bericht:  

Het gesprek richtte zich op A. flexibele gebruiksnormen, B. mestsoorten en 
daarnaast kwamen een C. aantal overige onderwerpen aan de orde. 

A. Flexibele gebruiksnormen 

 geeft aan dat LTO nog geen afgestemd standpunt heeft over de invulling 
van verdere flexibilisering van de gebruiksnormen. Er circuleert een aantal 
ideeën, die zijn onder te verdelen in onderstaande kwadranten. 

 Grasland Bouwland 
Stikstof 1 2 
Fosfaat 3 4 
 

1. stikstof op grasland 

Voor melkveebedrijven die gebruikmaken van bedrijfsspecifieke tools als BEX  
zijn de stikstofstromen en het bodemoverschot redelijk in beeld. Kan de GN niet 
een resultante van zijn het berekende bodemoverschot, waarbij aanvullend een 
aantal managementeisen/gebruiksvoorschriften blijven gelden? Er zijn 
mogelijkheden om de werkingscoëfficiënt van rundveedrijfmest te verhogen. 

Aandachtspunt is de berekening van de gras/maïskuil. De afgelopen jaren is 
onderzoek gedaan naar bemonsteringstechnieken die een betere schatting van 
de kuilinhoud geven. Met name de bepaling van de dichtheid blijft een 
aandachtspunt. 

De huidige stikstofnormen op grasland zijn niet zo’n probleem, zolang geen 
aanscherping van de normen plaatsvindt. Het kunstmestgebruik op grasland is al 
minimaal. 

2. stikstof op bouwland 

LTO verwacht een verdere aanscherping van de stikstofgebruiksnormen voor 
het komende actieprogramma. Hoe kan je koplopers belonen en zorgen dat 
achterblijvers het milieu niet vervuilen? Daarbij is duidelijk dat er gezien de 
huidige milieukwaliteit op klei meer mogelijkheden zijn dan op zand. 

Afhankelijk van de grondsoort zouden de gebruiksnormen generiek met 5, 10 en 
20% verlaagd kunnen worden. Tegelijkertijd zou dan aan ondernemers die aan 
kunnen tonen dat zij bemesten naar behoefte van het gewas een verhoging van 
dezelfde orde grootte gegeven kunnen worden. LTO laat een deskstudie 
uitvoeren ), waarin gekeken wordt wat de mogelijkheden voor een 
dergelijke verantwoordingssystematiek zijn, die zoveel mogelijk aansluit bij de 
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handelingen die een boer nu al registreert. In de studie wordt ook gekeken naar 
de mogelijkheden voor borging, zoals Nmin. Borging van het systeem is cruciaal. 
Zodra deze studie in april afgerond is, worden de resultaten met EL&I en I&M 
besproken. 

 geeft aan dat een balanssystematiek op basis van gewasopbrengst voor 
sommige gewassen lastig is, omdat op aantal wordt afgerekend. Daarbij zijn er 
gewassen waarvan slechts een klein deel wordt gebruikt/afgevoerd (bv 
aarbeien). Voor grote gewassen als graan en aardappelen kan een 
balanssystematiek wel. 

 

3. fosfaat op grasland/melkveebedrijven 

In het vierde actieprogramma is afgesproken de differentiatie van fosfaat GN 
naar gewasopbrengst te onderzoeken. Dit onderzoek wordt op Koeien en Kansen 
bedrijven uitgevoerd. De vraag is hoe je omgaat met gronden met hoge 
fosfaattoestand. LTO stelt voor nog steeds op basis van gewasopbrengst de P GN 
te bepalen voor bedrijven die dat willen aantonen, en dan met een korting ten 
opzichte van het berekende evenwicht te werken, waardoor per saldo uitmijning 
plaatsvindt. Voor maïs lijkt een aanscherping fosfaat GN redelijk. 

4. fosfaat op bouwland 

 

Voor bouwland is een fosfaatbalansmethodiek niet haalbaar. Voor bouwland is 
organisch stof een aandachtspunt. We hebben eigenlijk organisch stof zonder P 
nodig, maar dat is (nog) niet beschikbaar. 

B. Mestsoorten 

LTO stelt voor onbewerkte mest in sommige gebieden/teelten het gebruik van 
onbewerkte mest te verbieden. Daarnaast zou een inperking van de uitrijperiode 
van onbewerkte drijfmest in de akkerbouw een mogelijkheid zijn: na de oogst 
geen onbewerkte drijfmest meer. 

LTO pleit voor meer vrijheid voor producten uit mest be/verwerking. Naast 
vaste mest, ook dikke fractie jaarrond toestaan op klei. Hieraan moet dan de eis 
aan N min gehalte (maximaal...) verbonden worden. Verder is van belang goed te 
definiëren wat vaste mest is. 

Voor de dunne fractie wordt ruimte binnen de derogatie gevraagd. Het gaat dan 
zowel om het product van simpele als high tech scheiding, met onderscheid naar 
werkingscoëfficiënt. 

In de melkveehouderij zou verkend moeten worden of naast de standaard 
70/30-derogatie ook andere gewascombinaties met name met granen mogelijk 
zijn. Ook de hoogte van de derogatie zou gevarieerd kunnen worden. Algemene 
verlaging voor onbewerkte dierlijke mest, en hogere (meer dan 250) voor mest 
met hogere wc bij inzet vanaf 170. Hierbij moet dan minimaal een gelijkblijvend 
verlies naar het milieu onderbouwd kunnen worden, waarbij begrip was dat een 
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verbetering van de milieukwaliteit de onderhandelingen in Europa kan 
vergemakkelijken. Een gedetailleerd normenstelsel moet worden voorkomen. 

C. Overig 

• Inhoud afgekeurde poederblussers en spuiwater worden binnen de 
milieuregels over het land uitgereden, terwijl de vraag is of dit goed is 
voor het milieu. 

• De forfaitnormen voor fosfaat voor de dikke fractie van gescheiden 
rundveemest (‘koek’) kloppen niet. Volgens de forfaitnormen zou er 20 kg 
fosfaat inzitten terwijl er maar 10 kg inzit. Dit werkt fraude in de hand. 
LTO heeft dit al eerder aan EL&I gemeld. 

• Door nieuwe stalsystemen ontstaan andere mestsoorten, waarvoor 
andere forfaitnormen of een ander derogatiepakket nodig is. 

• Bemonsteringsprotocol vaste mest werkt fraude en onduidelijkheid in de 
hand. 

• Verduidelijking van protocol voor aanpassing van gebruiksnormen voor 
kleine teelten 

• Het BGM is niet toegesneden op de emissiearme aanwending van nieuwe 
mestsoorten als mineralenconcentraat en de dikke fractie van verwerkte 
mest. 

• BGM beoordeling emissiearme aanwending nu op basis van resultaat. Dat 
zegt niet alles, bijvoorbeeld bij sleepslangsysteem wordt veel water 
toegevoegd om mest verpompbaar te maken. Dat water zorgt ook voor 
minder ammoniak en tegelijkertijd een “slordiger” werk resultaat (<5cm 
uit elkaar). Is machinekeuring en waarborg professionaliteit van 
uitrijder/loonwerker een optie? 

• Vergroting van de mestopslagcapaciteit is wenselijk en waarschijnlijk 
nodig als in AP5 voor akkerbouw toepassing van onbewerkte drijfmest 
wordt ingeperkt. LTO verzamelt informatie over welke concrete 
knelpunten er bij vergunningverlening mestopslagen zijn en meldt die 
aan  IenM. 

• Het overleg tussen LTO en de Staatssecretaris van I&M op 17 maart 2011 
gaat waarschijnlijk niet alleen over het Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer, omdat mestbeleid ook op de agenda wil plaatsen. Er 
is echter maar drie kwartier beschikbaar.  laat tijdig (ruim 
vantevoren) aan  (en ) weten welke 
onderwerpen LTO op 17 maart wil bespreken. 
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Bijlage 1 Conceptverslag vergadering stuurgroep KMV 14022011 
 

Aanwezigen 
   

  
  

 
Afwezig 

 
 

Agenda 
 

1. Opening 
  heet iedereen welkom  

 
2. Mededelingen 
 Geen 

 
3. Verslag vorige vergadering + actiepuntenlijst 
 - P. 2, laatste punt onder c.   geeft aan bedoeld te hebben om vanuit een strategische 

benadering over wat rol overheid en wat rol bedrijfsleven is tot invulling te komen. Begin 
daarbij met als vertrekpunt: wat doet het bedrijfsleven zelf; als overheid dit doet, wat doet 
de overheid dan? Dit wordt betrokken bij agendapunt 4. 

-  merkt op ook aandacht voor een flexibeler mestbeleid zoals afgesproken in stuurgroep 
EMW2012 een plek in proces en brief aan TK moet krijgen. 

- Actiepunten: 1– er is vrijdag een brief naar de TK gegaan met daarin tijdslijn (zie 
bijlage)/I&M is betrokken geweest; 2/3- gebeurt op korte termijn voor volle periode; 4- zie 
agendapunt 5; 5- zie agendapunt 4; 6-volgende vergadering stuurgroep; 7- nog niet 
gebeurt. 

 
4.  Visie integraal mestbeleid 
  geeft aan dat de projectgroep in de vorm van teksten gepoogd heeft om de opmerkingen 

van de stuurgroep bij de visie te verwerken. Discussiepunt is met name ook het verhaal rond 
mest van waarde.  
De stuurgroep geeft het volgende commentaar bij de voorliggende tekst: 
  Dat mest van waarde is moet het logische gevolg van beleid zijn. Mest van waarde is 

geen doel op zich maar een middel. Het gaat om de verwaarding van mest 
  meent dat dit een illustratie is van wat hij eerder bedoelde: schets als…dan 

scenario’s. Ga daarbij ook uit van wat bedrijfsleven zelf kan doen/zal doen en wat dan de rol 
van de overheid is. 

 ziet een ronkend verhaal, maar mist een echt scherpe analyse van welke problemen 
opgelost moeten worden om uiteindelijk uit te komen bij ‘mest van waarde’. 

 zou graag een iets verdergaande analyse van de autonome ontwikkelingen zien. Erik 
geeft aan dat dit lastig is. Het is bijvoorbeeld heel lastig om te voorspellen wat de prijzen 
voor fosfaaterts zullen doen. Terwijl die wel nogal cruciaal zijn in het verhaal. 

 ziet een aantal belangrijke ontwikkelingen/doelen die ertoe zouden moeten bijdragen 
dat het doel van beleid, te weten het beschermen van de milieugebruiksruimte bereikt 
worden: kunstmest wordt steeds meer vervangen door dierlijke mest; be- en verwerking 
van dierlijke mest wordt standaard; sluiten kringlopen in Noordwest-Europa. Op deze 
vlakken ligt een rol voor het bedrijfsleven (vanuit economische processen). Daarop bouwt 
de overheid voort.  

  meent dat het volumebeleid cruciaal is.  
 vraagt zich af of wanneer het bedrijfsleven zelf dingen regelt, wat dan de 

overheidsrol nog is.  
  haalt uit het voorgaande dat de stuurgroep behoefte heeft aan een scherpe analyse van 

welke collectieve goederen beschermd moeten worden; welke marktimperfecties bestaan; 
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welke ontwikkelingen er zijn die overheidsingrijpen nodig maken en legitimeren. 
 gelooft er in dat samenwerking in de keten ook voor mestproblematiek een 

oplossing kan zijn. hij meent dat er ontwikkelingen zijn die dit laten zien. Hij trekt de 
vergelijking met dierenwelzijn. Er ontstaat discussie over hoe dan free riders gedrag tegen 
te gaan. Iedereen is het er over eens dat verdergaande ketenintegratie ook een autonome 
ontwikkeling is. 

  geeft aan dat de term volumebeleid wat misleidend kan zijn. Zo denkt Bleker bij 
volumebeleid wel aan dierrechten, maar niet aan mestafzetovereenkomsten. 

 De milieugebruiksruimte heeft niet alleen betrekking op mest, maar natuurlijk ook op 
andere milieuaspecten als ammoniak. Ammoniak kan meer beperkend zijn. 

  wijst er op dat om in 2025 bij het streefbeeld uit te komen het nodig kan zijn om in 
2015 rond volumebeleid dingen te doen die in de transitie nodig zijn, maar uiteindelijk 
zullen verdwijnen. Concreet: hij kan zich voorstellen dat dierrechten nog even blijven 
bestaan om uiteindelijk toch te verdwijnen. 

 Er is nog discussie over de veerkracht van de intensieve veehouderij. Een 
volumebeheersingsinstrument is nodig. 

  waarschuwt ervoor om elk overschot als een milieuverlies te beschouwen. Zo zit de 
landbouw niet in elkaar. geeft aan dat de tekst juist ook spreekt over verminderen 
milieuverliezen.  

Het voorgaande betekent voor de tekst van de conceptvisie het volgende:  
Algemeen: meer werken met signaalwoorden: is nu te veel ‘lappen tekst’. 
3 autonome ontwikkelingen: 
- toevoegen verdere integratie in de keten 
4. streefbeeld 2025 
- punt 1. opnemen: ‘landbouw, in het bijzonder de veehouderij’ 
- punt 2. beter beschrijven wat bedoeld wordt met goed geoutilleerd. Expliciet maken dat het 
niks zegt over de schaal. Wel duidelijk maken dat het veelal gaat om technisch/technologisch 
zeer ver ontwikkelde bedrijven. Woordje ‘slim’ schrappen. 
- punt 3. eerste zin: niet elk doel hoeft op elk schaalniveau geformuleerd te zijn. Vervallen 
‘licence to produce’: in samenhangm et punt 5 kan dit ook echt einde oefening betekenen. 
Gegeven nadruk op gebruik dierlijke mest uit punt 4 is het doel uit laatste regels te hoog 
gegrepen (dat zou immers veelal gebruik kunstmest betekenen). 
Punt 4. aandacht voor organische stof. Zin ‘mestgebruikers …af te nemen’ schrappen. 
Mestmarkt in evenwicht er in verwerken. 
Punt 5. Graag sterker laten aansluiten bij beschrijving huidige situatie op p.6. Overheid kan en 
zal corrigerend optreden als dat nodig is. Zie eerdere opmerking over analyse collectieve 
goederen/marktfalen. 

  
5. Projectplanning 
 - Overleg met de staatssecretarissen op 19/4 is te laat. Moet eerder ook een keer. Ook 

schriftelijk met stassen communiceren. 
- Stuurgroep 1 maart vervalt.  
- geeft aan discussie te hebben gehad over relatie volumebeleid – PAS. Is van belang 

dat in dit project ook expliciet wordt stilgestaan bij ammoniak. Gebeurt ook: projectgroep 
zal er in de beoordeling van invullingen volumebeleid expliciet bij stil staan (zowel op 
nationaal niveau als op regionaal niveau). Ook met provincies wordt hierover gesproken. 

- In de stuurgroep van 15 maart zullen opties voor volumebeleid worden voorgelegd, waarbij 
de stuurgroep zal worden gevraagd om opties weg te strepen. Opties zullen zowel algemeen 
als gedetailleerd worden uitgewerkt.  

- Ook aspect staatssteun meenemen in uitwerking opties volumebeleid. 
  
6 Afspraken 
 
 

Zie afsprakenlijst in de bijlage. 

7.  Rondvraag en sluiting 
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Bijlage: afsprakenlijst 
 Datum 

afspraak 
Afspraak/actie Wie Datum 

klaar 
1 3-2-2011 Opnieuw vastleggen data en tijden in 

agenda’s  
 14/2/2011 

2 3-2-2011 Vergaderdata: voor maanden april/mei 
zoeken naar mogelijkheden voor enkele 
stuurgroepvergaderingen op andere dagen 
dan de dinsdag. 

 z.s.m. 

3 3-2-2011 z.s.m. mogelijk tweede, eerdere datum 
zoeken voor overleg met de twee 
staatssecretarissen, liefst met DG’s erbij.  

 z.s.m. 

4 14-2-2011 Verwerken opmerkingen stuurgroep mbt 
visie en voorbereiden nieuwe versie  

 15-3-2011 

5 3-2-2011 Verwerken opmerkingen stuurgroep mbt 
inzet volumebeleid en voorbereiden nieuwe 
versie 

  15-3-2011 

6 3-2-2011 Uitnodigen  e.a. voor gesprek 
met delegatie uit het project, waaronder 

  

 z.s.m. 
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Bespreking opties instrument beheersing omvang veehouderij 
 
1.  Inleiding 
In deze notitie worden vier opties voor instrumenten voor beheersing van de omvang van 
de veehouderij vanaf 2015 uitgewerkt. Per optie zijn mogelijke varianten weergegeven. 
Aangrijpingspunten in de opties voor volumesturing zijn het aantal dieren (‘staarten’) 
en koppeling aan grond. Volumesturing op basis van productquotering (melkquotum, 
vleesquotum) is een derde mogelijkheid. Dit is niet verder uitgewerkt omdat dit al snel 
zal wringen met regels over marktordening en het principe van een vrije markt. 
Bovendien is de link tussen sturingseenheid en de te reguleren problematiek 
(milieuemissies) zeer indirect. Dat maakt sturing ook erg indirect (inclusief problemen 
rond vaststellen van de juiste verhouding tussen eindproduct en emissies). Legitimering 
van een dergelijk instrument is daarmee uiterst lastig. Een vierde mogelijke 
aangrijpingspunt is sturen op emissies. Dit sluit heel direct aan op de reden voor een 
sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico van milieuverontreiniging. Echter, 
in de praktijk zal dit instrument op de korte en middellange termijn op de nodige 
problemen stuiten: Capgemini concludeert dat sturen op basis van werkelijke emissies in 
2015 niet haalbaar is. De benodigde technieken om op bedrijfsniveau op betrouwbare 
wijze emissies te meten dan wel te modelleren zijn nog niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar; het alternatief werken op basis van forfaits, rekenmodellen en aannames 
leidt in de praktijk waarschijnlijk tot veel problemen (zie problemen rond MINAS). Door 
inbrengen van werkelijke of forfaitaire waarden voor fosfaat of stikstofexcretie in de 
rekensystematiek gehanteerd in een sturingsinstrument gebaseerd op dieren of grond, 
gaat het aangrijpingspunt emissie alsnog een rol spelen in het gekozen instrument.   
 
In elke optie is gezocht naar stimulansen voor mestverwerking, waarmee invulling 
wordt gegeven aan de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff die vraagt om in de voorstellen 
ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten met een uitwerking te komen 
van een prikkel voor mestbe- en verwerking, o.a. met afzet buiten de Nederlandse 
landbouw. Daarnaast zijn stimulansen ingebouwd voor de beperking van de 
mineralenproductie door individuele bedrijven via veevoer- en managementmaatregelen 
(Bedrijfsgebonden Excretie (BEX), gebruik mineralenarm voer (veevoerconvenant 
LTO/Nevedi)). Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat verondersteld wordt dat het 
volumeinstrument naast een (mogelijk op onderdelen aangepast, afhankelijk van 
uitkomsten Evaluatie Meststoffenwet 2012 en vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn) 
stelsel van gebruiksnormen zal functioneren. 
 
Elke optie is getoetst op de volgende criteria: 
- Doeltreffendheid: mate waarin optie bijdraagt aan het kunnen beheersen van de 

emissies van fosfaat, stikstof en gasvormige emissies; 
- uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid: mate waarin optie eenvoudig, 

met lage kosten, voor de overheid uit te voeren, te controleren en te handhaven is;   
- administratieve lasten: mate waarin optie kosten met zich meebrengt voor voldoen 

aan wettelijke verplichtingen door bedrijven; 
- doelmatigheid: mate waarin bereiken van de gewenste effecten met kosten, op 

bedrijfsniveau en op macroniveau (zie ook vorige twee criteria) gepaard gaat; 
- innoverend effect: in hoeverre stimuleert de optie het innovatievermogen (gericht op 

het verminderen van de negatieve effecten van de veehouderij) van bedrijven? 
Relevant in dit verband is de motie Koopmans–Snijder-Hazelhoff. 

- maatschappelijk draagvlak: mate waarin optie op steun kan rekenen in de 
samenleving; 

- EU-conformiteit: mate waarin optie past binnen bestaande (en verwachte) EU-regels. 
 
Beslispunten 
- Stemt de stuurgroep in met de gekozen aangrijpingspunten voor volumeopties 

(dieren en grond wel, product niet, emissie niet? 
- Stemt de stuurgroep in met de gehanteerde criteria? 
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Leeswijzer: 
In deze notitie wordt in paragraaf 2 de legitimatie van volume sturing na 2015 op een rij 
gezet. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de reikwijdte van het volume instrumentarium 
(welke diercategorieën), waarna in paragraaf 4 de opties worden beschreven. In de 
notitie zijn waar nodig beslispunten weergegeven.  
 
 
Vragen bij opties: 
• Zijn de opties helder uitgewerkt en wordt de weging van de voor- en nadelen 

ondersteund? 
• Welke opties (en evt. varianten binnen de opties) hebben de voorkeur en moeten in 

detail worden uitgewerkt? 
 
 
 
2.  Legitimatie volume sturing na 2015 
De Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) heeft aangegeven dat er voor 
het realiseren van het streefbeeld in 2025 gedurende de transitieperiode vanuit een 
oogpunt van risicobeheersing volumeinstrumenten nodig blijven na 2015 om de 
veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende wettelijke milieunormen te 
kunnen laten produceren. De legitimering voor een volumeinstrument na 2015 is: 
 
• De krimpende milieugebruiksruimte voor fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen 

en fijn stof in Nederland waarbij gefaseerd wordt toegewerkt naar gebruiks- en 
emissienormen die de kwaliteit van bodem, water en lucht en van de biodiversiteit 
borgen. Hiervoor bestaan internationaal bindende doelen en afspraken. De 
milieuopgaven zijn het grootst in de veedichte gebieden in het Zuiden en Oosten van 
Nederland. 

  
• Dierlijke mest heeft een negatieve waarde. De afzet gaat gepaard met toenemende 

mestafzetkosten. De mestafzetkosten vertonen grote jaarlijkse fluctuaties die 
samenhangen met de weersomstandigheden in het mestuitrijseizoen. De 
aanscherping van de gebruiksnormen leidt de komende jaren tot een forse verdere 
beperking van de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in Nederland. Fosfaat is hierbij 
de beperkende factor. Op basis van gegevens over 2009 is er steeds minder ruimte 
voor de vergroting van de afzet van fosfaat in dierlijke mest in Nederland (gebruik 
van kunstmestfosfaat is sterk afgenomen, waardoor nauwelijks verdringing meer 
mogelijk is). De productie van dierlijke mest blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Dit 
leidt ertoe dat het landelijk mestoverschot (het verschil tussen mestproductie en 
plaatsingsruimte in Nederland) toeneemt tot 45 à 50 miljoen kilogram fosfaat in 
2015. De komende jaren is naast extra veevoermaatregelen (potentieel daarvan 
wordt geschat op 20 mln kg fosfaat) een substantiële verwerkings-, verbrandings- en 
exportcapaciteit voor dierlijke mest nodig om dierlijke mest buiten de Nederlandse 
landbouw af te kunnen zetten of op te werken tot kunstmest om zo evenwicht op de 
mestmarkt te behouden en hoge mestafzetkosten en grote fraudedruk op het stelsel 
van gebruiksnormen te voorkomen. Deze noodzaak is vooral aanwezig in de 
veedichte concentratiegebieden in Nederland.  

 
• Zonder een volumeinstrument is er geen directe sturing mogelijk op het realiseren 

van het mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de 
Nitraatrichtlijn. In 2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland het 
2002-plafond overschreden. De Europese Commissie heeft aangedrongen op 
maatregelen. Nederland loopt bij een blijvende overschrijding van het 2002-plafond 
en bij het ontbreken van een volumeinstrument het risico dat in het vijfde 
Actieprogramma de Europese Commissie niet langer meewerkt aan een derogatie. 
Het landelijk stikstofoverschot zal dan met ca. 80 miljoen kg toenemen.  
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• Het ammoniakinstrumentarium stuurt op wettelijke emissienormen per dierplaats en 

niet op aantallen dieren. Een volumeinstrument is nodig om te kunnen sturen op de 
ammoniakdoelstellingen, zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal (PAS, Natura 
2000). Deze noodzaak is vooral (maar niet alleen, gegeven de depositie afkomstig 
van verder afgelegen veehouderijen) aanwezig in de veedichte zandgebieden waar 
veel voor stikstof kwetsbare natuur is gelegen.   

 
• Op dit moment bestaan nog nauwelijks mestafzetketens als onderdeel van de 

agrofoodkolom. De mestafzetmarkt is een aanbodgerichte dagmarkt met veel los van 
elkaar opererende schakels. Substantiële initiatieven voor be- en verwerking van 
dierlijke mest komen tot nu toe langzaam van de grond door de (langjarige) (als 
hoog gepercipieerde) kosten verbonden aan mestverwerking, ook in vergelijking met 
de kosten van alternatieve afzetmogelijkheden, de kosten van alternatieven voor 
producten uit mestverwerking. Hierdoor is de afzetmarkt instabiel. Verder maakt 
freeridersgedrag van veehouders en intermediairen een garantie op constante 
aanvoer van dierlijke mest moeilijker.  

 
• Na het afschaffen van de Europese melkquotering en het expireren van de 

dierrechten in 2015 wordt een groei verwacht van de melkveehouderij en de 
pluimveehouderij door de goede internationale concurrentiepositie, de toenemende 
vraag naar vlees, melk en zuivel, sterk vakman- en ondernemerschap, de 
kennisinfrastructuur en door een sterke en geconsolideerde internationaal opererende 
agrofoodkolom. In de varkenshouderij wordt door de aanscherping van de wettelijke 
milieu- en welzijnseisen per 2013 en de zwakkere positie op de mestmarkt autonoom 
de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp verwacht. De economisch sterke 
(fok)varkensbedrijven zullen door hun concurrentiepositie verder blijven groeien en 
een deel van de krimp geleidelijk gaan opvullen, zo is de verwachting. Onduidelijk is 
het effect van verdere liberalisering van de markten (resultaat nieuwe WTO-  en 
bilaterale handelsafspraken (Mercosur). 

 
• De afgelopen jaren is door technische maatregelen de emissie per dierplaats (o.a. 

ammoniak) afgenomen en is dierlijke mest afgezet binnen de gebruiksnormen. 
Verwacht mag worden dat de technische ontwikkelingen de komende jaren doorgaan. 
Dit is nodig om binnen de steeds scherper wordende milieunormen te kunnen 
produceren. Zonder volumeinstrumentarium zal de Nederlandse veestapel naar 
verwachting gaan groeien. De veehouderijketens krijgen dan te maken met hogere 
mestafzetkosten en meer investeringen in duurdere maatregelen die de emissies 
vergaand moeten terugdringen. Dit gaat ten koste van de besparingen in het niet 
meer hoeven investeren in productierechten. 

 
• In Nederland is er een toenemende discussie in de samenleving over de wijze waarop 

landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit waarop dieren worden 
gehouden, de wens van de ‘menselijke maat’ en de eenzijdige gerichtheid op 
kostprijsconcurrentie heeft geleid tot maatschappelijke discussies over de 
schaalgrootte van veehouderijbedrijven, de regionale concentratie van veehouderij-
bedrijven en het houden van veel dieren in het dichtbevolkte Nederland. Verder 
hebben de recente uitbraak van Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie 
(MRSA, ESBL) in de samenleving de vraag opgeroepen of de veehouderij geen gevaar 
vormt voor de volksgezondheid. Met een volumeinstrument kan de overheid inspelen 
op andere maatschappelijke wensen dan milieu, maar een volumeinstrument is niet 
het meest geschikte voor het aanpakken van lokale problemen. 

 
Beslispunt:  Is de stuurgroep akkoord met de beschreven argumenten voor de inzet van 
volumeinstrumenten na 2015? 
 



Bijlage 2 opties instrument beheersing omvang veehouderij 

Versie 10 maart 2011 4 

3.  Reikwijdte volume instrumenten 
De vraag is voor welke sectoren een instrument van volumesturing zou moeten gelden. 
Mogelijke criteria zijn: 
- omvang van de sector/bijdrage aan de milieuproblematiek 
- groei van de sector sinds 2005 (afschaffing rechten voor kleine diercategorieen) 
- groeipotentieel sector 
Mogelijke opties voor de reikwijdte van volume-instrumentarium zijn: 
 
Optie 1:De drie grote veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee) 
Afweging: 
• Melkvee, varkens en pluimvee (incl. kalkoenen) produceren ongeveer 89% van de 

totale fosfaatproductie. Deze sectoren leveren gezamenlijk verreweg de grootste 
bijdrage; 

• De melkveehouderij en de pluimveehouderij hebben op korte termijn groeipotenties. 
De groeipotentie van de varkenshouderij is op korte termijn gering en voor de 
middellange termijn aanwezig. De overige diercategorieën zijn sinds 2005 stabiel in 
omvang of gegroeid. 

• Voor melkgeiten is er op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en 
uitbreidingsverbod ingesteld vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.  

 
Optie 2:De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die een bijdrage leveren van 
meer dan 2.5% aan de totale mestproductie (schapen en melkgeiten, vleeskoeien, 
vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 94 à 95% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één. 
• Het is rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen.  
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven.  
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd. 
 
Optie 3:De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die sinds 2005 zijn gegroeid 
(melkgeiten, eenden, vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 92 à 93% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één; 
• Rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen. 
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven, zij 

het minder dan bij optie 2 omdat er minder bedrijven onder vallen; 
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd omdat de productie in deze 
sectoren sinds 2005 is toegenomen (ontwijkgedrag vanwege de melkquotering en het 
dierrechtenstelsel voor varkens en pluimvee). Overigens is de omvang van deze 
sectoren de laatste jaren stabiel. 

 
Kanttekening: er is een wisselwerking tussen de keuze voor de sectoren en het 
volumeinstrument dat gekozen wordt. Voor een volumeinstrument gebaseerd op 
grond/mestafzetmogelijkheid is goed te verdedigen dat elke mestproducent onder een 
dergelijk stelsel moet vallen aangezien voor elke mestproducent ten algemene geldt dat 
hij de algemene (morele en uit gebruiksnormenstelsel voortvloeiende) plicht heeft mest 
netjes af te zetten. 
In geval van een volumeinstrument dat aangrijpt op dieren, vereist een afweging voor 
welke dieren een dergelijk instrument moet worden opgelegd. 
 
Beslispunt : Welke reikwijdte voor volume instrumenten heeft de voorkeur? 
Advies:Alles afwegende kiezen voor optie 1. 
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4.  Opties voor volume instrumenten 
 
Optie 1:  Dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee). Dierrechten expireren in 2025; 
• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van aantal gehouden 

dieren op een peilmoment in het verleden (keuze tussen meitellingsgegevens 2011, 
2010 en 2009); 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig) om verdere ruimtelijke 
concentratie van veehouderij te voorkomen in de veerijke gebieden, waar de 
milieuopgaven het grootst zijn; 

• dierrechten zijn vrij verhandelbaar; 
• bij verhandeling van dierrechten wordt 25% afgeroomd. Deze afroming vindt niet 

plaats indien: 
o het geproduceerde bedrijfsoverschot, dat volgens de gebruiksnormen niet op 

het eigen bedrijf kan worden afgezet, in zijn geheel (wordt verwerkt én) 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Dit wordt achteraf 
gecontroleerd op basis van de huidige systematiek van het 
gebruiksnormenstelsel; 

o de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en voldoen aan de 
Maatlat duurzame veehouderij.  

• De dierrechten worden gebaseerd op forfaitaire normen. Management- en 
voermaatregelen die leiden tot een zeer lage mineralenexcretie of een zeer hoge 
mineralenefficiëntie worden gestimuleerd door een gunstige forfaitaire norm. 
Bijvoorbeeld standaard komt 1 varkensrecht overeen met 1 eenheid, bij gebruik van 
topvoer of bij een zeer hoge mineralenefficiëntie komt 1 varkensrecht overeen met 
0.9 eenheid. Binnen het aantal varkensrechten kunnen dan meer dieren gehouden 
worden, waarbij voorkomen moet worden dat de gehele winst wordt opgesoupeerd.  

• Voor biologische varkens- en pluimveebedrijven geldt een uitzondering op de eis tot 
mestverwerking bij verhandeling van dierrechten vanwege de voorwaarden in de 
Europese biologische verordening met betrekking tot grondgebondenheid van deze 
bedrijven (systeem van lokale afzet van mest van biologische veehouderijbedrijven 
naar biologische akkerbouwbedrijven en de eisen aan verwerkte mestproducten).  

 
Voordelen: 

1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit1; 
2. draagt bij aan realiseren van ammoniakdoelen (generiek, gebiedsgericht Natura 

2000/PAS); 
3. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse 

landbouw (invulling motie Koopmans/Snijders). Deze stimulans kan minder 
effectief zijn wanneer veehouders meer gaan kiezen voor de afroming bij aankoop 
van dierrechten2. Dit leidt wel tot een afname van het aantal dieren en minder 
druk op de mestmarkt; 

4. gerichte stimulans voor integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
                                           
1 Mits totaal aantal toegekende rechten in balans is met de excretie. Dat was in de jaren 
2008, 2009 en waarschijnlijk ook 2010 niet het geval. Als voermaatregelen onvoldoende 
opleveren, blijft dit probleem bestaan. 
2 Deze afweging zal mede gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische afweging van de 
veehouder. 
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5. stimulans voor veervoerspoor, managementmaatregelen en gebruik van 
topmineralenarm veevoer worden beloond; naarmate echter meer van de met 
voer geboekte excretiewinst door de ondernemer gebruikt mag worden voor extra 
varkens, is het effect op de totale excretie en daarmee het mestoverschot minder.  

6. robuust en goed handhaafbaar.  
 
Nadelen: 

1. beperkt politiek draagvlak, dierrechten zijn geen onderdeel van 10-puntenplan 
coalitie; 

2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 
grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 

3. bij bedrijfsontwikkeling moet er geïnvesteerd worden in dierrechten (‘lucht’). 
Overigens zal de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een 
nieuwe dierplaats moet worden geïnvesteerd in mestverwerking en een MDV-stal 
omdat de totale financieringsruimte voor een dierplaats aan grenzen is gebonden;  

4. De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 
concurrentiepositie van de sectoren. N.B.: de kostprijsverhoging van de 
Nederlandse varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 3 tot 5 
cent per kg. 

 
Mogelijke varianten: 
• Schotten weghalen tussen diercategorieën door dierrechten om te zetten in 

mineralenrechten (forfaitaire fosfaatrechten waarbij bijvoorbeeld 1 varkensrecht 
overeenkomt met 7.4 kg fosfaat). Uitwisseling is mogelijk tussen diersoorten. Dit 
geeft meer marktwerking waarbij de productierechten terecht komen bij ondernemers 
en sectoren die het meest (kosten)efficiënt mestmineralen kunnen produceren én 
afzetten. Dit appelleert aan ondernemerschap. Macro-economisch optimale 
herverdeling van productiecapaciteit. 

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment 
Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2).  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Voor alle rechten administreren veranderingen in eigendom. 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van mestverwerking en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; deze 
moet echter wel opgeschaald worden; 

• Handhaafbaarheid van een dierplafond per bedrijf is gebaseerd op een dagplafond en 
een jaarplafond en relatief eenvoudig.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
c.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
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• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 
mestverwerkers. 
 

d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  kosten voor dierrechten, hogere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verslechtering 
concurrentiekracht sector, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. 
Bij de keuze om mest te gaan verwerken en een MDV-stal te bouwen (waardoor 
afroming wordt voorkomen) zullen dierrechten minder schaars worden. Daarnaast zal 
de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een nieuwe dierplaats 
de aanvullende eis van mestverwerking en een MDV-stal geldt omdat de totale 
financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is gebonden.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen 
bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren 
(optimale herverdeling van productiecapaciteit). 
- instrument limiteert de druk op de mestmarkt en ongehinderde toename van 
milieuemissies en beperkt daarmee de kosten van en investeringen in mestafzet en 
milieumaatregelen. 
- indien het verschil tussen de totale mestproductie binnen het systeem van rechten 
en de mestgebruiksruimte in Nederland oploopt, zal dit ook een effect hebben op de 
prijs van mestafzet. 
 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als deel bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties (per dier) en duurzame stallen. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Voor intensieve sectoren vergelijkbaar met het huidige stelsel van dierrechten; voor 

introductie in melkveehouderij valt weerstand te verwachten. 
 

g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het mest 

productieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
 



Bijlage 2 opties instrument beheersing omvang veehouderij 

Versie 10 maart 2011 8 

Optie 2:  Dierrechtenbank voor melkvee, varkens en pluimvee  
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• geen vrije verhandelbaarheid van dierrechten: overheid herverdeelt 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 
 
Omschrijving: 
• Handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee), zoals beschreven in optie 1; 
• Het verschil met optie 1 is dat de handel in dierrechten is verboden. Dit betekent 

concreet een verbod op verplaatsing van dierrechten van bedrijf 1 naar bedrijf 2.  
• Dierrechten van bedrijven, die de productie staken, worden ‘om niet’ aan een 

dierrechtenbank aangeboden die door Dienst Regelingen (DR) beheerd wordt. DR 
boekt deze dierrechten af van bedrijven waar de dierlijke productie beëindigd wordt. 

• Vanwege de regionale verschillen in de omvang van de mineralen- en 
ammoniakproblematiek worden, aansluitend bij de compartimentering in de 
Meststoffenwet, drie regionale banken ingesteld. 

• Bij een positief saldo van dierrechten (c.q. wanneer er voldoende dierrechten in de 
bank zitten) worden op aanvraag via een beschikking van DR dierrechten gratis ter 
beschikking gesteld aan bedrijven indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
-   beschikken over een toereikende omgevingsvergunning (en voorzover nodig een 
NB-wet vergunning) of een melding hebben gedaan in het kader van het 
Activiteitenbesluit; 
-   de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en dient te voldoen aan 
de Maatlat Duurzame Veehouderij; 
-   het gehele bedrijfsoverschot aan mest moet worden verwerkt én buiten de 
Nederlandse landbouw worden afgezet. 

• De bank kan afhankelijk van de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid 
besluiten een deel van de binnengekomen dierrechten niet uit te geven. 

• Overwogen kan worden om aan een aanvraag een maximum hoeveelheid dierrechten 
te stellen. Na toekenning worden de dierrechten voor 1 jaar gereserveerd. Als na 1 
jaar de stal/inrichting niet gerealiseerd is en de dierrechten niet in gebruik zijn 
genomen, vervallen de dierrechten. Hiermee worden loze aanvragen voorkomen.  

• Het uitdelen van dierrechten vindt plaats op volgorde van binnenkomst wanneer 
voldaan wordt aan de toekenningscriteria én de dierrechtenbank een positief saldo 
heeft. Bij teveel aanvragen wordt geloot. 

• Met uitzondering van bedrijfsovernames in familieverband vervallen de dierrechten 
aan de bank bij verkoop van een bedrijf. De koper moet vervolgens een aanvraag 
indienen voor het ‘om niet’ verkrijgen van dierrechten bij de dierrechtenbank om 
daadwerkelijk dieren te kunnen gaan houden. 

• Het verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten voorkomt dat ondernemers 
dierrechten op locaties gaan ‘verzamelen’ en vervolgens gaan samenvoegen op 1 
locatie.  

 
Flankerend beleid: 
De dierrechtenbank kan alleen functioneren bij voldoende aanbod van dierrechten door 
stoppende ondernemers. Het aanbod van dierrechten door stoppende bedrijven kan 
vergroot worden door als flankerende maatregel tijdelijk (2 à 3 jaar) het staken van de 
productie én het inleveren van dierrechten bij de dierrechtenbank aantrekkelijk te 
maken. Onderzocht kan worden of in deze situaties op een gunstige manier kan worden 
omgegaan met de stakingswinst wanneer een stoppende ondernemer moet afrekenen 
met de fiscus.  
 
Voordelen: 

1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit; 
2. draagt bij aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, Natura 2000/PAS); 
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3. lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling door waardevermindering van dierrechten, 
komt tegemoet aan het bezwaar van het bedrijfsleven van investeren in lucht; 

4. meer financieringscapaciteit voor investeringen in milieu- en welzijnsmaatregelen; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking/export van mest (motie 

Snijders/Koopmans); 
7. gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
8. stimulans voor veevoerspoor, managementmaatregelen en gebruik van 

topmineralenarm veevoer worden beloond; 
9. maatschappelijk draagvlak door grotere sturende rol van de overheid.  

 
Nadelen: 

1. geen marktwerking, grote rol van de overheid bij de herverdeling van dierrechten. 
Past moeilijk in kabinetsbeleid; 

2. ondermijnt ondernemerschap, afhankelijkheid van de dierrechtenbank geeft 
onzekerheid en afhankelijkheid; 

3. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 
grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 

4. risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die technisch en 
economisch gezien niet het efficiëntst produceren. Macro-economisch gezien geen 
optimale herverdeling van productiecapaciteit met op termijn negatieve gevolgen 
voor de concurrentiekracht en de structuur van de veehouderijketens; 

5. grote risico’s op constructies en sluikhandel (‘huize avondrood’ gevallen, 
eigendom van bedrijven verandert niet, exploitatie door verhuur aan jonge 
veehouder). 

 
Mogelijke varianten: 
• Geen onderscheid maken in dierrechten melkvee, varkens en kippen; dierrechten 

omzetten in mineralenrechten, uitwisseling mogelijk maken tussen diersoorten. 
• Regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking. 
 
 
Beoordeling: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2).  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Hogere uitvoeringslasten t.o.v. het huidige dierrechtenstelsel. Dit blijft beperkt tot de 

categorie bedrijven die zich wil ontwikkelen en aan aanvullende criteria kan voldoen. 
Dit kan voor een deel worden ondervangen door aan te sluiten bij de al aanwezige 
uitvoeringsstructuur van de Maatlat Duurzame Veehouderij (SMK, AgentschapNL); 

• De beschikkingen voor het toekennen van dierrechten staan open voor bezwaar en 
beroep. 

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
c.  Administratieve lasten 
• De lasten voor de bedrijven zijn hoger i.v.m. het huidige dierrechtenstelsel omdat 

ontvangende bedrijven moeten voldoen aan aanvullende criteria (MDV en 
mestverwerking). Voor MDV bestaat al een uitvoeringsstructuur (SMK, 
AgentschapNL);  
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• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 
mestverwerkers. 

 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor productierechten, lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling, 
verbetering concurrentiekracht. Een deel van de besparingen zal weglekken naar een 
andere beperkende productiefactor; 
-  vermogenspost/pensioenvoorziening van stoppende bedrijven wordt weggehaald; 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  macro-economisch: risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die 
technisch en economisch niet het efficiëntst produceren. Geen optimale herverdeling 
van productiecapaciteit. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, maar in wezenlijk andere 
vorm!, MDV, POR). 

 
e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties en duurzame stallen. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Is groter dan voor het huidige stelsel van dierrechten vanwege de 

duurzaamheidstimulansen en de niet-verhandelbaarheid. Gegeven dat de overheid als 
‘verdeler’ fungeert zal echter ook kritiek uitlokken, met name binnen de sector. 

 
g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het mest 

productieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
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Optie 3:  Combi van dierrechten en grond  
 
Kenmerken: 
• Sturing op de voorkant (productie) (combinatie van absoluut plafond dieraantallen en 

grond) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 

 
Omschrijving: 
• Op de grond die een bedrijf feitelijk in gebruik heeft en dat jaarlijks bij de 

Gecombineerde Opgave wordt opgegeven kan een mineralenproductie uit melkvee, 
varkens of pluimvee plaatsvinden dat overeenkomt met een gebruiksnorm van 170 
kg N per hectare (of 250 kg N per hectare voor de derogatiebedrijven). Hiervoor zijn 
geen dierrechten nodig.  

• Tot de feitelijk in gebruik zijnde grond bij de Gecombineerde Opgave behoort grond in 
eigendom, (langjarige) pachtcontracten, mondelinge overeenkomsten etc.  

• Als een bedrijf meer mest produceert dan op de ‘eigen’ grond kan worden afgezet (en 
van het bedrijf moet worden afgevoerd), dient het bedrijf voor deze dieren 
dierrechten te hebben.  

• Om constructies met gebruiksrechten van grond te voorkomen en om te voorkomen 
dat er geen relatie meer is tussen de mestafzet en het gebruik van de 
voedergewassen voor de veehouderijproductie wordt een afstandscriterium 
ingebouwd voor grond die in het kader van de Meststoffenwet meetelt als ‘eigen 
grond’ (bijvoorbeeld alleen grond meetellen dat op maximaal 25 km van het bedrijf 
ligt). 

• Voor melkveebedrijven wordt op basis van een peilmoment in het verleden een 
productierecht vastgesteld: 
-  aantal gehouden stuks melkvee inclusief jongvee op basis van meitellingen 2011, 
2010 of 2009 (keuze veehouder); 
-  aantal hectares eigen grond volgens de Gecombineerde Opgave; 
-  per hectare eigen grond mag op basis van een simpele forfaitaire 
stikstofproductienorm per dier, een aantal melkkoeien inclusief jongvee gehouden 
worden dat overeenkomt met 170 kg N of 250 kg N voor derogatiebedrijven; 
-  het deel van de melkkoeien waarvan de forfaitaire productie overeenkomt met de 
totale mestafzetruimte op de eigen grond (aantal hectares * 170 of 250 kg N) wordt 
grondgebonden gehouden; 
-  voor de rest van de melkkoeien inclusief jongvee dat op het peilmoment aanwezig 
is, krijgt het bedrijf dierrechten melkvee. Deze dierrechten zijn dus niet aan grond 
gekoppeld; 
-  voor de dierrechten melkvee gelden dezelfde voorwaarden als bij optie 1 (vrij 
verhandelbaar, 25% afroming bij verplaatsing tenzij het bedrijfsoverschot wordt 
verwerkt en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd).  

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk door vergroting areaal eigen 
grond of aankoop dierrechten melkvee. 

• Voor varkens- en pluimveebedrijven met eigen grond kan op een vergelijkbare wijze 
een deel van de dieren gekoppeld aan de grond worden gehouden. Omdat dit de 
productieruimte vergroot moeten de huidige dierrechten varkens en pluimvee 
eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren dat op de hectares grond 
gehouden kan worden. Voor het overige geldt dezelfde voorwaarden als bij optie 1 
(dierrechten vrij verhandelbaar, 25% afroming tenzij het bedrijfsoverschot wordt 
verwerkt en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd). 

 
 
Voordelen: 

1. sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij 
mogelijk; 

2. levert een bijdrage aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, 
gebiedsgericht Natura 2000/PAS) maar minder dan optie 1 en 2; 
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3. melkveebedrijven die grondgebonden zijn, krijgen niet te maken met dierrechten.  
4. intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op 

dezelfde wijze behandeld; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw 

voor bedrijven met een mestoverschot (invulling motie Snijders/Koopmans); 
6. redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek.  

 
Nadelen: 

1. de totale omvang van de veehouderij en bijgevolg de totale mineralenproductie en 
de ammoniakemissie in Nederland kan toenemen door het vergroten van het 
areaal eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij. Dit kan 
ondervangen worden door een andere invulling van de grondgebondenheid (zie 
mogelijke varianten); 

2. door productieuitbreiding op basis van grond (vooral in de melkveehouderij) 
ontstaat er bij gelijkblijvende productie op basis van de dierrechten een extra 
druk op de mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen omdat de afzetruimte 
voor dierlijke mest in Nederland afneemt; 

3. handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-puntenplan coalitie; 
4. stijging grondprijzen. 
 
 

Mogelijke varianten: 
• Dierrechten melkvee niet vrij verhandelbaar maken om verdere intensivering van 

melkveebedrijven te voorkomen, om te voorkomen dat dierrechten melkvee een 
economische waarde krijgen en ter versterking van het grondgebonden karakter van 
de melkveehouderij. Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk door uitbreiding van het 
areaal eigen grond. 

• Grondgebonden productie alleen mogelijk maken voor melkvee. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven het huidige dierrechtenstelsel handhaven omdat grondgebonden 
productie slechts voor een beperkt aantal bedrijven aan de orde is en om constructies 
met grond te voorkomen. In ruil hiervoor kan de mestverwerkingseis voor varkens- 
en pluimveebedrijven in de compartimenten ‘oost’ en ‘overig’ soepel worden ingevuld.  

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment 
Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid 
• Toename mineralenproductie en ammoniakemissie mogelijk door uitbreiding van de 

veehouderijproductie op grond;  
• Voor de niet-grondgebonden veehouderijproductie is sturing mogelijk op het 

maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en regionaal (de 
drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en regionale 
omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2);  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten voor de correctie van de dierrechten varkens en 

pluimvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de mestverwerkingsvoorwaarde en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; 
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• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig, maar wordt gecompliceerd 
t.o.v. opties 1 en 2 door de introductie van ‘grondgebonden rechten’in bepaling van 
totale recht op houden van dieren.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door kostendekkende leges. 
 
c.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor 
stoppende ondernemers; 
-  grondgebonden bedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen directe 
gevolgen; 
-  verdringingseffecten worden vooral verwacht in de akkerbouw ten gunste van de 
melkveehouderij. Dit zal mede worden beïnvloed door de effecten van wijzigingen van 
het GLB beleid na 2013 (de vormgeving van het stelsel van toeslagrechten). 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. 
Bij de keuze om mest te gaan verwerken en een MDV-stal te bouwen (waardoor 
afroming wordt voorkomen) zullen dierrechten minder schaars worden. Daarnaast zal 
de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een nieuwe dierplaats 
de aanvullende eis van mestverwerking en een MDV-stal geldt omdat de totale 
financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is gebonden.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten en grond terecht 
komen bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst 
produceren (optimale herverdeling van productiecapaciteit) 
- prijsopdrijvend effect voor grond. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR, Gecombineerde 
Opgave). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties en duurzame stallen. 
• Door het honoreren van grondgebondenheid wordt innovatie bevorderd (techniek, 

teelt- en bemestingsmaatregelen). 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanwege de koppeling met grond groter dan het huidige stelsel van dierrechten. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn. 
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Optie 4:   Mestafzetovereenkomsten 
 
Vooraf: 
Van 2002 t/m 2004 is een stelsel van mestafzetovereenkomsten in werking geweest. Op 
basis van een evaluatie door het LEI in 2004 is besloten dit stelsel te schrappen en het 
stelsel van dierrechten te handhaven. De belangrijkste redenen die hiervoor gegeven 
werden: 
• In het eerste jaar veel overcontractering; 
• Veel loze contracten, omdat de contracten gebaseerd waren op forfaitaire 

productienormen in plaats van werkelijke excreties; 
• Door de snelle invoering was de markt voor mestafzetcontracten niet transparant met 

als gevolg hoge prijzen voor mestafzetcontracten; 
• Hoge administratieve lasten, mede door nog niet uitontwikkeld systeem van 

perceelsregistratie; 
• Hoge uitvoeringskosten; 
• Productierechten zijn niet in bezit van de veehouder, afhankelijkheid van 

grondbezitter; 
• Onzekerheid door jaarlijks systeem; 
• Dierrechten is robuuster sturingssysteem om publieke doelen te bereiken en biedt 

mogelijkheden voor het stimuleren van oplossingsrichtingen (verwerking, 
veevoerspoor). 

 
De huidige situatie verschilt op onder andere de volgende punten met de situatie in 
2002/2004: 
• De perceelsregistratie is op orde. De uitvoeringskosten van perceelsregistratie zijn 

niet alleen toe te schrijven aan mestafzetcontracten omdat de perceelsregistratie ook 
voor de uitvoering van andere beleidsdoelen nodig is (o.a. uitvoering GLB); 

• Ondernemers hebben meer ervaring met mestafzetovereenkomsten (minder 
overcontractering); 

• Bedrijfsspecifieke berekening (BEX) leidt tot betere bepaling van de werkelijke 
excreties; 

• Het toenmalige systeem voor sturing op gebruik, MINAS, is vervangen door een 
gebruiksnormenstelsel. De normen voor dierlijke mest uit het gebruiksnormenstelsel 
sluiten beter dan de MINAS-normen aan bij een stelsel van mestafzetovereenkomsten 

• Verantwoording daadwerkelijke mesttransporten is veel beter mogelijk door 
ingevoerde systeem van bemonstering en AGR/GPS. 

 
Kenmerken: 
• de gecontracteerde afzetruimte voor mest bepaalt de productieruimte 
• geen absoluut plafond in dieraantallen 
• koppeling van het houden van dieren aan grond 

 
Omschrijving: 
• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) is direct gerelateerd aan de 

afzetmogelijkheden op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én 
voorafgaand aan een kalenderjaar gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het 
bedrijf.  

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf feitelijk in gebruik zijnde grond volgt uit 
de jaarlijkse Gecombineerde Opgave aan DR. 

• De gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het bedrijf betreffen: 
-  landbouwgrond in Nederland. Via de perceelsregistratie wordt geborgd dat een 
perceel maar één keer benut wordt; 
-  een intermediair, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, een mestverwerker of naar partijen buiten de Nederlandse landbouw 
(particulieren, natuurterreinen, export) of 
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-  een mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, naar partijen buiten de Nederlandse landbouw (particulieren, 
natuurterreinen, export, verbrandingsinstallaties); 

• De mestafzetcapaciteit moet langjarig (tenminste 3 jaar) gecontracteerd worden en 
geregistreerd zijn bij Dienst Regelingen;  

• De bepaling van de mestproductie per dier kan forfaitair plaatsvinden of op basis van 
werkelijke excreties op basis van de stalbalans of BEX-graasdierenberekening; 

• De afzetmogelijkheden van mest op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde 
grond en op de in Nederland gecontracteerde landbouwgronden worden bepaald door 
de wettelijke gebruiksnormen (kg fosfaat en kg stikstof uit dierlijke mest per 
hectare); 

• Het stelsel van mestafzetovereenkomsten heeft, evenals mesttransporten onder 
andere stelsels, een zeker risico in zich dat mest niet in alle gevallen netjes wordt 
afgezet. Dit risico is vooral aanwezig bij afzet naar en via mestverwerkers/exporteurs. 
Om de risico’s te verkleinen is een erkennings- en garantieregeling nodig (bijv. een 
bankgarantie van € 10,- per gecontracteerde kuub mest).  

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een dag- en jaarplafond worden 
vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. Het 
dagplafond dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij voorafgaand aan de 
productie van mest voldoende afzetmogelijkheden heeft. Hierbij moet een zekere 
marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een bepaald moment en de 
dan gecontracteerde afzetruimte. Het jaarplafond is nodig om zeker te stellen dat 
gemiddeld in het jaar de omvang van de mestproductie in overeenstemming is met 
de gecontracteerde afzetruimte.  

• Wel of geen afnameplicht en leveringsplicht? Om er voor te zorgen dat mest ook 
daadwerkelijk daar wordt afgezet waar afzetruimte is gecontracteerd en de controle 
en handhaafbaarheid van het huidige stelsel van gebruiksnormen te versterken, heeft 
opname van een afname- en leveringsplicht de voorkeur. In het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten 2002-2004 was wel een afnameplicht maar geen 
leveringsplicht opgenomen. Een afnameplicht garandeert dat de mestproducent een 
reële afzetmogelijkheid heeft voor de mest die hij heeft geproduceerd. Een 
leveringsplicht is praktisch gezien moeilijk in te voeren omdat vooraf niet exact is in 
te schatten hoeveel mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd. Een mestproducent 
kan niet gedwongen worden mest af te leveren, die hij niet heeft geproduceerd. In 
het MAO stelsel van 2002-2004 heeft de afnameplicht en het ontbreken van een 
leveringsplicht bij de akkerbouwers (mestafnemers) tot veel verontwaardiging geleid, 
omdat het werd opgevat als een bevoordeling van de mestproducenten. Aan het 
eerdere bezwaar van een leveringsplicht kan tegemoet worden gekomen door deze 
verplichting alleen voor de daadwerkelijk geproduceerde mest te laten gelden. De 
controle op het nakomen van de leverings- en afnameplicht kan met behulp van de 
bestaande Vervoersbewijzen dierlijke mest, AGR en GPS (spoor 1). Een 
mestafzetcontract is daarmee niet langer een papieren stroom omdat de 
gecontracteerde stroom gevolgd wordt door een werkelijke stroom. Bijkomend 
voordeel is dat bij een verschil tussen de vooraf berekende hoeveelheid mest en de 
uiteindelijk afgezette hoeveelheid, het milieurisico is terug te voeren op de bedrijven 
die een mestafzetcontract hebben. Mogelijke opties: 
a) geen afname- en leveringsplicht:de werkelijke meststromen moeten geborgd 

worden door het bestaande gebruiksnormenstelsel (inclusief vervoersbewijzen, 
AGR en GPS), geen vermenging van een ‘productiestelsel’ met het 
gebruiksnormenstelsel. 

b) wel afnameplicht- en geen leveringsplicht: maakt maximale marktwerking 
mogelijk in de mestafzet tegen de laagste kosten 

c) zowel een afname- als een leveringsplicht: ondersteunt het stelsel van 
gebruiksnormen en vermindert de milieurisico’s. Extra administratieve lasten en 
ingewikkelder stelsel van mestafzetovereenkomsten. 

Advies: Alles afwegende kiezen voor optie a (geen afname- en leveringsplicht).  
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Voordelen: 
1. relatie tussen productie en afzetmogelijkheden van mest; 
2. koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van grond 

(eigen grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met voldoende eigen 
grond in relatie tot de omvang van de mestproductie, worden niet onnodig belast.  

3. stimuleert ondernemerschap en beloont ondernemers die erin slagen om 
afzetmogelijkheden voor dierlijke mest vast te leggen; 

4. management- en voermaatregelen die leiden tot een lagere mineralenexcretie 
worden beloond 

5. afzetcontracten op landbouwgronden in Nederland zijn relatief eenvoudig te 
controleren via de perceelsregistratie. Contracten voor afzet van mest buiten de 
Nederlandse landbouw via intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te 
controleren, risico op loze contracten in geval van export van (verwerkte) mest. 
Afspraken met buitenlandse autoriteiten over toepassen transportregels kunnen 
dit risico verkleinen.  

6. stimulans voor mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
7. systeem sluit op belangrijke onderdelen aan bij het gebruiksnormenstelsel en de 

wijze waarop dat gecontroleerd wordt. 
 
Nadelen: 

1. ontbreken van absoluut dierplafond, geen directe sturing mogelijk (zowel landelijk 
als regionaal) op de omvang van de veestapel en de omvang van de 
mineralenproductie, geen borging 2002-plafond derogatiebesluit; 

2. draagt t.o.v. dierrechten minder bij aan het realiseren van ammoniakdoelen 
(generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen (broeikasgassen, fijn stof) 
door de groeimogelijkheden in de productie c.q. het aantal dieren; 

3. geen gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
4. omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de 

productie bepaalt, zal er extra betaald moeten gaan worden voor het afsluiten van 
mestafzetcontracten. In plaats van investeringen in dierrechten zal een 
mestproducent moeten investeren in mestafzetcontracten. Kapitaalstroom vanuit 
veehouderijsectoren naar akkerbouw, structuurversterking in de veehouderij 
wordt afgeremd; 

5. de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en 
exportspoor en veronderstelt stevig ingrijpen van de overheid bij productie zonder 
mestafzetovereenkomsten. Bij uitblijven daarvan groeit de fraudedruk op het 
gebruiksnormenstelsel; 

6. probleem van contracteren van ‘loze’ ruimte kan niet geheel worden opgelost 
7. geheel nieuw stelsel, dat de eerste jaren na de invoering mogelijk verstorend 

werkt op de structuurontwikkeling in de sectoren (eerste jaren hoge contract-
prijzen o.a. door risicoafdekking door mestafnemers, mogelijk weinig transparante 
markt).  

 
 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid 
• Duidelijke relatie tussen productiemogelijkheden en afzetmogelijkheden van mest. 

Geen harde bovengrens aan de emissies in Nederland. 
• Milieu: nitraat- en fosfaatkwaliteit wordt positief beïnvloed door de koppeling vooraf 

tussen grond (gebruiksnormen) en mestproductie. De emissies van ammoniak en 
broeikasgassen worden mogelijk negatief beïnvloed door het ontbreken van een 
harde bovengrens in dieraantallen. Verdergaande regionale concentratie van 
veehouderij in gevoelige gebieden wordt niet tegengegaan door het wegvallen van de 
compartimentering.  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
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• Het stelsel van mestverantwoording is goed uitvoerbaar voor de afzet in Nederland 
(perceelsregistratie, mestverwerkers) maar brengt door de wisselingen in de relaties 
tussen mestproducenten, verwerkers en mestafnemers in potentie veel werk met zich 
mee voor de overheid. Voor de afzet naar bestemmingen buiten de Nederlandse 
landbouw (export) is de uitvoerbaarheid moeilijker door de risico’s op loze contracten, 
hoewel dit voor een deel afgedekt kan worden door afspraken met de buurlanden 
over uitwisseling van gegevens; 

• Hogere uitvoeringslasten in vergelijking met dierrechten omdat de registratie en 
controle van mestafzetcontracten regelmatig terugkeert.  

• De overheid moet in principe alle afzetcontracten registreren en controleren. Hiervoor 
kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen. 

 
c.  Administratieve lasten 
• Jaarlijkse verkrijging en verantwoording van voldoende mestafzetruimte. Bedrijven 

kunnen de lasten hiervan verminderen door langjarige overeenkomsten aan te gaan. 
• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling 

voor intermediairen en mestverwerkers. 
 
c.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor dierrechten, in plaats daarvan toename van de kosten voor het 
afsluiten van mestafzetcontracten of grondaankoop vanwege de steeds schaarser 
wordende afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Met bijgevolg 
vergelijkbare effecten voor de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de 
concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: marktwerking zorgt voor economisch gezien optimale 
benutting van de schaarse mestafzetruimte. 
-  verdringingseffecten: uitgaande van de toegevoegde waarde per kg fosfaat en de 
positie op de mestafzetmarkt wordt vooral verdringing verwacht van vleesvarkens en 
in mindere mate pluimvee door melkvee en fokzeugen. Dit heeft ook gevolgen voor 
de agribusiness.   

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Een stelsel van mestafzetovereenkomsten is in 2002-2004 van kracht geweest. 
Bekendheid is er ook met het fenomeen dat voldoende mestafzetruimte beschikbaar 
om te kunnen verantwoorden in kader van gebruiksnormen. Desalniettemin gaat het 
om een systeem dat in begin onzekerheid met zich mee zal brengen, wat de werking 
niet ten goede zal komen. 
 

d. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties.  
 
e.  Maatschappelijk draagvlak 
• Koppeling van mestproductie aan grond, liefst op basis van langjarige relaties tussen 

mestproducenten en mestgebruikers is gewenst. 
• Politiek draagvlak (10-puntenplan).  

 
f.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn.  
 



                                                              bijlage 7.3  Overleg bedrijfsmilieuscore 2011-03-09 
Overleg bedrijfs-milieuscore melkveehouderij 09-03-2011. 
 
 
Op initiatief van het project Koeien en Kansen heeft onder leiding van  een overleg 
plaatsgevonden over de Bedrijfs-milieuscore melkveehouderij. Aanwezig waren enkele 
onderzoekers, LTO-ers, zuivelindustrie, CLM, IenM en EL&I ( ).  
Niet aanwezig (ook niet uitgenodigd): veevoederbranche, meststoffenbranche.  
 
• Er blijkt draagvlak te zijn voor de opzet van de milieuscore voor de N, P en C. Van N en P 

staan de meeste gegevens al in databestanden, het energiegebruik (C) wordt niet centraal 
geregistreerd.  

• Milieuscore is bruikbaar tussen boer en zuivelindustrie. Maar bijvoorbeeld ook tussen 
overheid en boer (zuivel).  

• NZO neemt in de komende maanden een besluit over geleidelijk invoeren van een dergelijk 
systeem (vergelijkbaar met kringloopkompas. Doel is dan 100% toepassing in 2020.  

• NZO en LTO zullen tzt in gesprek gaan met de overheid over mogelijkheden van milieu-
verantwoording. Systeem komt niet in de plaats van mestregelgeving.  

 
Afgesproken is dat dezelfde groep mensen eind juni opnieuw bijeenkomt voor de verdere 
ontwikkeling van de milieuscore. Ook ander zaken die hiermee verwant zijn kunnen dan (mits 
goed voorbereid) door partijen worden ingebracht.  
 
 

/2011-03-09  
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Projectgroep omvang veehouderij 
 

Conceptverslag overleg 8 maart 2011 
 

Aanwezig:  (vz. EL&I/AKV),  (secr. 
EL&I/AKV),  (I&M),  (I&M),  (EL&I/DKI), 

 (EL&I/DRZ),  (EL&I, DRZ),  (EL&I/AKV), 
, (EL&I/JZ),  (EL&I/DR),  
(EL&I/AKV). 
 
Afwezig:  (EL&I/JZ). 
 
1. Opening 
•  heet iedereen welkom.  en  hebben zich afgemeld  

na uur aangeschoven),  komt uur later. 
• Agenda: akkoord. Afgesproken wordt dat  volgende vergadering een 

aantal papieren versies van het rapport Monitoring Mestmarkt meeneemt 
voor geïnteresseerden. 

 
2. Mededelingen 
• : PBL voert ex-post evaluatie uit naar het volumebeleid. Zij willen dit 

volgende Stuurgroep aanbieden. 
• : Algemene Rekenkamer (AR) heeft voor intern gebruik een notitie 

opgesteld over verhandelbare rechten. Productierechten is daarbij als casus 
genomen. Reden is dat AR verklaring wilde vinden voor groeiende 
varkensstapel bij afgenomen aantal rechten. Notitie is voorgelegd aan en 
becommenterieerd door AKV, JZ en DR. Notitie is sufggestief, staat vol met 
feitelijke onvolkomenheden en trekt op basis hiervan verkeerde conclusies. 
Intern is gisteren binnen AR besloten een volledige studie te wijden aan 
varkensrechten. Dit betekent dat rapport ook aan Tweede Kamer aangeboden 
zal worden. Kan gaan intefereren met ons project, maar dan waarschijnlijk 
pas in het wetstraject. Zaak vinger aan de pols te houden. 

• : Op 7 april vindt er een conferentie plaats over GLB. Mest zal hier ook 
onderdeel van de discussie vormen. 

• : Op 7 april van 18:00 tot 18:30 uur en op 19 april van 10:30 tot 11:30 
uur treffen Bleker en Atsma elkaar over visie en volumebeleid. 

 
3. Verslag vergadering 22 februari 2011, inclusief actiepuntenlijsten 
• Verslag projectgroep (bijlage 1): : Op pagina 3 vijfde bolletje moet 

staan: “Met ‘afwaartse beweging’ in notitie wordt bedoeld dat het emissiepunt 
verder van de gevoelige habitat wordt geplaatst”. 

• Actiepuntenlijst (Zie bijlage bij dit verslag). 
≡ Actiepunt 9: Staat op agenda (bijlagen 2.1 en 2.2). 
≡ Actiepunt 10: Gebeurd. 
≡ Actiepunt 25: Zie schema. Afgesproken wordt dat kern van de 

gesprekken opgenomen wordt in krachtenveldanalyse. Actie  Lukt 
het  niet tijdig voor verlof, dan . 

≡ Actiepunt 39: Op agenda (Bijlage 4.2).   
≡ Actiepunt 44: Zie bij mededelingen (twee geplande gesprekken). 
≡ Actiepunt 45: Staat op de agenda (bijlage 6) 
≡ Actiepunt 46: Vergaderdata + zalen opgenomen in planning (bijlage 7.2). 
≡ Actiepunt 47: : Hebben elkaar geïnformeerd.  en  

ontvangen vanaf heden de stukken van de projectgroep en stuurgroep. 
≡ Actiepunt 48: Op de agenda (bijlage 4.2). 
≡ Actiepunt 49: Op de agenda (bijlage 3). 
≡ Actiepunt 50: Blijft staan. 
≡ Actiepunt 51: Op de agenda (bijlage 5.2). 
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4. Mestmarkt en mestverwerking (bijlage 2.1 en 2.2) 
• Conclusie op basis van gegevens Monitoring Mestmarkt is dat de 

plaatsingsruimte voor fosfaat vrijwel volledig benut is. Dit blijkt niet uit CBS-
gegevens. 

• In 2009 was er nog evenwicht op de mestmarkt. In 2010, op basis van eerste 
analyses, niet. In 2009 waren omstandigheden optimaal voor afzet dierlijke 
mest. In 2010 kon teveel dierlijke mest niet afgezet worden en moest in 
opslag genomen worden. Vraag is nu of deze extra prop in 2011 opgevangen 
kan worden? Komende jaren neemt de plaatsingsruimte verder af. Is 
evenwicht op de mestmarkt dan nog wel mogelijk. 

• Dit is eenbelangrijke notie voor de Stuurgroep.  maakt A4’tje voor 
Stuurgroep. Aanleveren uiterlijk donderdag 10 maart vóór 12:00 uur. 

 
5. Volumebeleid (bijlage 3) 
• Per variant zijn op- en aanmerkingen gegeven. verwerkt deze. 

Schriftelijke reacties uiterlijk woensdag 9 maart vóór 12:00 uur naar  
Bijgewerkte versie gaat met stukken mee voor volgende Stuurgroep. 

•  zoekt Kamerbrief op waarmee destijds aankondiging werd gedaan dat 
MAO werd afgeschaft. Opsturen aan   

 
6. Verdere uitwerking kabinetsvisie (bijlagen 4.1 en 4.2) 
• Niet inhoudelijk behandeld. 
 
7. Gespreksverslagen interviews (bijlage 5.1 t/m 5.4) 
• Niet inhoudelijk behandeld. Zie afspraak bij agendapunt 3 (actiepunt 25). 
 
8. Milieuopgave (bijlage 6) 
• Opmerkingen uiterlijk donderdag 10 maart aanleveren aan  
 
9. Planning (Bijlage 7.1 en 7.2) 
• Vergaderdata en lokaties projectgroep zijn opgenomen in planning. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
• Geen vragen. 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
25 11012011  Afspraken maken gesprekken Z.s.m. Zie agenda 
52 08032011  Rapporten Monitoring Mestmarkt meenemen 22-03-2011  
53 08032011  Up-date krachtenveldanalyse op basis van verslagen 

interviews 
22-03-2011  

54 08032011  A4’tje t.b.v. Stuurgroep 15 maart over situatie op de 
mestmarkt (plaatsingsruimte fosfaat in 2009 volledig 
benut) 

10-03-2011 vóór 12:00 
uur aanleveren bij  

 

55 08032011  Kamerbrief afschaffing MAO opsturen naar  z.s.m.  
56 08032011  Bijwerken opties volumebeleid t.b.v. Stuurgroep 15 

maart. Schriftelijke reacties uiterlijk 09-03-2011 vóór 
12:00 uur naar  

10-03-2011 vóór 12:00 
uur aanleveren bij  

 

57      
58      
59      
60      
 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



Bijlage 1.1 Verslag vergadering projectgroep 08-03-2011 CONCEPT 

 4 

Lijst van organisaties voor plannen informele gesprekken 
 
Organisatie Wie plant en voert 

gesprek? 
Wanneer Bijzonderheden 

LTO-Nederland  02-02-2011, vervolg 16-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVV  11-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVP 
NMV  16-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NAV    
Friesland-Campina  23-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NZO 
Vion  02-02-2011 Verslag bij stukken overleg  08-02-2011 
Productschappen    
Nevedi    
Agrifirm 
Natuur en Milieu  24/02/2011 

09-02-2011 
Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 

VEWIN 
Milieufederaties 
Natuurmonumenten 
Milieudefensie 
CUMELA    
TLN 
BMA 
BVOR  09-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
MMF 
Rabobank  17-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Provincies  16-02-2011  
UvW 
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Bijlage 1.2 Conceptverslag vergadering stuurgroep KMV 15032011 
 
Aanwezigen 
EL&I:  

 
   

 
1. Opening 
  heet iedereen welkom en geeft aan dat Kees later komt in verband met dwingende 

verplichting.  zit vergadering voor.  
 

2. Mededelingen 
 Niet behandeld 

 
3. Verslag vorige vergadering + actiepuntenlijst 
 Niet behandeld. [Groot deel acties is afgehandeld (zie agenda van de vergadering)] 

 
4.  Volumebeleid 
  geeft de stand van zaken weer aan de hand van een aantal sheets en een vergelijkend 

overzicht (zie ingesloten bijlagen). Opmerkingen per onderwerp/sheet:  
Algemeen:  
-  hoe volumebeleid te positioneren ten opzichte van topgebiedenbenadering. Hoe past 

volumebeleid daar in? Daar moet iets over gezegd worden. 
Legitimatie:  
- : De tekst onder legitimatie korter en meer to the point. Tekst over bijvoorbeeld 

overschot N bij ontbreken derogatie roept alleen maar vragen op en is niet nodig voor het 
betoog. 

- : Belang voorkomen fraudedruk sterker aanzetten. Blijft ook in de toekomst. 
-  legitimatie zit ook in belang van garanderen ontwikkelingsruimte ten behoeve van 

kunnen gebruiken PAS in juridische geschillen. Als ook geen beheersing omvang 
volume/emissies, dan wordt onderbouwing PAS erg dun.  

-  naar toekomst toe is ook verwachting groei veestapel belangrijke legitimatie voor 
beheersingsinstrument. 

Reikwijdte: 
- Keuze is niet onafhankelijk van keuze van optie 
-  relevant is ook: draagvlak voor invulling; verschillen tussen regio’s; welke 

sectoren/bedrijven hebben hun zaakjes geregeld? 
- Mogelijkheid van stapsgewijs uitbreiden naar andere diersoorten 
Beoordelingscriteria:  
-  Zijn wat ongelijksoortig: aantal hebben betrekking op randvoorwaarden (EU-conform, 

maatschappelijk draagvlak), aantal zijn verplichte nummers (uitvoeringslast, admin. lasten) 
en sommige zijn politiek zeer belangrijk (ondersteuning bij halen milieudoelen; 
mogelijkheden van bedrijfsonttwikkeling en innovatie. 

-  formulering van doeltreffendheid is niet helemaal to the point: doel is beheersen 
omvang veehouderij in relatie tot emissies/milieugebruiksruimte 

-  ook criterium mate waarin dit instrument helpt om rest van regelgeving (voor mest 
en andere milieudossiers) eenvoudig te houden 

- : Hoe operationaliseren verschillende criteria, bijv. t.a.v. uitvoerbaarheid  nu gaan 
doen in verdere uitwerking. 

-  bij maatschappelijk draagvlak is vooral ook van belang hoe kijken 
belangenorganisaties met grote belangen (en politieke invloed) er tegen aan!   

Opties, algemeen: 
- zijn er opties die verder niet hoeven te worden uitgewerkt?:  

Stuurgroep vindt in grote meerderheid dat er geen verdere uitwerking hoeft te worden 
gegeven aan optie 2. Sommigen vinden uitwerking optie 4 ook niet echt nodig, maar SG 
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besluit dat dat wel moet gebeuren. 
-  in praktijk zouden varianten van opties een grote rol kunnen gaan spelen in de 

discussie  op voorbereiden in het dossier. 
-  hebben opties in zich om algemene ingrepen te doen (bijv. generieke afroming)? 
- Algemeen: hou de opties hier rechttoe-rechtaan: niet te veel varianten presenteren (is wel 

van belang voor dossier) 
- Uitwerken idee van een groeimodel (bijv. geleidelijk toegroeien naar grondgebonden?) om 

in te bouwen in opties 
-  opties bevatten veel impliciete beslispunten; projectgroep heeft vanwege werkbaarheid 

ook al keuzes gemaakt (die natuurlijk niet definitief zijn) 
Optie 1: dierrechten 
- Inbrengen van ‘beloning’ op basis van gunstiger cijfers individuele bedrijven (in afwijking 

van forfaits) (vgl. BEX) maakt de variant al snel bewerkelijker: meer afwijkingen, meer 
administratie, meer mogelijkheden tot fraude. Discussie of mogelijkheid wel of niet moet 
worden opgenomen. Komt zeker in de politieke discussie aan de orde. Mogelijke 
oplossing/compromis: regelmatige aanpassing forfaits (als weergave van collectieve 
verbeteringen); is echter geen echte beloning voor voorlopers. Graag uitwerking door 
porjectgroep.  

-  Zin over uitzondering biologische landbouw klopt niet met tekst. 
- Voorwaarden waaronder dierrechten niet worden afgeroomd kunnen worden uitgebreid 

aangepast. Pg heeft in elk geval geprobeerd om motie Snijder/Koopmans over 
mestverwerking/afzet buiten NL landbouw in elke variant vorm te geven. Voorstel ander 
criterium: eisen stellen aan langjarigheid van mestafzetcontracten.  

- Vaststellen van de uitgangssituatie incl. hardheidsgevallen zal de nodige moeite kosten en 
problemen opleveren. Graag verder uitwerken door projectgroep hoe hier mee om te gaan 
(met name relevant voor opties 1-3). 

Optie 3: dierrechten en grond 
- : begrip grond in gebruik roept veel discussie op. Gevreesd wordt dat bij veel 

speling dit al snel ontaardt in constructies. Daarom moet het gaan om grond waar een 
duidelijk lange termijn gebruiksrecht op zit (eigen grond en 6-jarige pacht). Zie de oude 
mestwetgeving (MINAS?) 

- mutaties in grondgebruik administreren. Een keer per jaar situatie opnemen is te strak en 
leidt tot ongewenste effecten. Ruimte geven voor veranderingen sluit beter aan bij praktijk 
en voorkomt constructies en ongewenste effecten. 

- Voorkomen dat optie 3 uiteindelijk uitloopt in optie 4. 
Optie 4: mestafzetovereenkomsten 
- is afname- en leveringsplicht niet nodig? Nee, kan worden opgelost vanuit 

gebruiksnormenstelsel. Private partijen zullen ongetwijfeld in dit gat springen met 
contracten. Verzoek aan projectgroep om dit helder uit te werken. 

- Regelingen treffen voor (kwaliteit) intermediairs en verwerkers. 
- Verplichten aangaan langjarige contracten zeer gewenst. 

 
 

 

5. Visie integraal mestbeleid 
 Niet inhoudelijk behandeld 

 geeft aan waar de belangrijkste wijzigingen zitten en verzoekt de stuurgroepleden 
rechtstreeks of via hun vertegenwoordigers in de projectgroep opmerkingen en tekstsuggesties 
door te geven. 
Advies voor inkorten: toespitsen op mest en mineralen.  inschakelen voor schrijven. 

  
6 projectplanning 
 
 

geeft aan dat de afspraak van de stassen op 7 april zonder ambtenaren zou zijn.  
checkt.  
 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e  5.1 2e lid e 

5.1 2e lid e



Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) 
 

 

Stuurgroep KMV vergadering: 29-03-2011  3 

7.  Rondvraag en sluiting 
 
Bijlage: afsprakenlijst 
 Datum 

afspraak 
Afspraak/actie Wie Datum 

klaar 
1 15-3 Verwerken opmerkingen en vragen  en 

gevraagde uitwerkingen stuurgroep   
 29-3 

2 15-3 Doorgeven opmerkingn visietekst; 
verwerking door projectgroep 

Sg/pg 29-3 

3 15-3 Check aanwezigheid ambtenaren bij 
gesprek Bleker – Atsma op 7 april 2011 

 29-3 

4 15-3 Samenvatting opbrengst gesprekken 
belangenorganisaties 

 29-3 

5 3-2 Uitnodigen  e.a. voor gesprek 
met delegatie uit het project 

 z.s.m. 
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Bespreking opties instrument beheersing omvang veehouderij 
 
 
Te doen (incl. opmerkingen stuurgroep) en voorstel 
taakverdeling (graag z.s.m. beginnen, liefst voor overleg 
22/3) : 
1. algemeen: samenhang met topgebiedenbeleid?   
 
2. Tekst beoordelingscriteria: uitsplitsen randvoorwaarden/criteria. Sterker aanzetten 
criteria milieudoel en gevolgen innovatie/bedrijfsontwikkeling. Formulering 
doeltreffendheid aanpassen. In definitie maatschappelijk draagvlak verwerken dat het 
vooral ook gaat over belangrijke belangenorganisaties. Opnemen criterium mate waarin 
dit instrument helpt om rest van regelgeving eenvoudig te houden. noodzaak verdere 
detaillering opties in relatie tot uitvoering, controle, handhaving, administratieve lasten 
en bedrijfsgevolgen.   
 
3. Tekst legitimatie: inkorten, herordenen, motivatie vanuit (juridische functie) PAS 
opnemen, belang voorkomen fraudedruk.   
 
4. Tekst Reikwijdte. Aangeven dat niet onafhankelijk is van keuze van optie. Opnemen 
inschatting van consequenties (administratief, uitvoeringstechnisch, bedrijfsleven, 
milieueffect) draagvlak voor verschillende opties. Mogelijkheid van fasering?   
 
5. Opties, algemeen: optie 2 niet verder uitwerken. Varianten van hoofdopties uitwerken 
ten behoeve van dossier kamerbehandeling, opties zelf één variant uitwerken. Uitwerken 
van groeimodel (m.n. betreffende rol grond (optie 3 en 4). Beslispunten zichtbaar 
houden; gemaakte keuzes onderbouwen tbv dossier.  
 
6. Optie 1: dierrechten: Consequenties van afrekenen op werkelijke getallen ipv forfaits 
inzichtelijk maken; incl. vorm om regelmatig forfaits aan te passen om veranderingen in 
werkelijkheid beter te volgen. In uitwerking voorkoming afroming meenemen opnemen 
voorwaarde om langjarig contracten voor mestafzet te verplichten en consequenties 
daarvan. Problematiek vaststellen uitgangssituatie uitwerken.   
 
7. Optie 3: dierrechten en grond: problematiek definitie grond in eigen gebruik!!! Sterke 
voorkeur voor ‘strenge’ definitie. Zie de oude mestwetgeving (MINAS?). In 
administratieve zin mutaties grond (mits maar voldoen aan strenge definitie) niet 
moeilijk maken.   
 
8. Optie 4: mestafzetovereenkomsten. Geen leverings- en afnameplicht opnemen. 
Inzichtelijk maken wat dit betekent, ook in relatie tot gebruiksnormenstelsel. Uitwerken 
regelingen mbt intermediairs en verwerkers. Verplichten aangaan langjarige contracten 
zeer gewenst, helder uitwerken consequenties.    
 
 
1.  Inleiding 
In deze notitie worden vier opties voor instrumenten voor beheersing van de omvang van 
de veehouderij vanaf 2015 uitgewerkt. Per optie zijn mogelijke varianten weergegeven. 
Aangrijpingspunten in de opties voor volumesturing zijn het aantal dieren (‘staarten’) 
en koppeling aan grond. Volumesturing op basis van productquotering (melkquotum, 
vleesquotum) is een derde mogelijkheid. Dit is niet verder uitgewerkt omdat dit al snel 
zal wringen met regels over marktordening en het principe van een vrije markt. 
Bovendien is de link tussen sturingseenheid en de te reguleren problematiek 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 
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(milieuemissies) zeer indirect. Dat maakt sturing ook erg indirect (inclusief problemen 
rond vaststellen van de juiste verhouding tussen eindproduct en emissies). Legitimering 
van een dergelijk instrument is daarmee uiterst lastig. Een vierde mogelijke 
aangrijpingspunt is sturen op emissies. Dit sluit heel direct aan op de reden voor een 
sturingsinstrument, namelijk beperken van het risico van milieuverontreiniging. Echter, 
in de praktijk zal dit instrument op de korte en middellange termijn op de nodige 
problemen stuiten: Capgemini concludeert dat sturen op basis van werkelijke emissies in 
2015 niet haalbaar is. De benodigde technieken om op bedrijfsniveau op betrouwbare 
wijze emissies te meten dan wel te modelleren zijn nog niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar; het alternatief werken op basis van forfaits, rekenmodellen en aannames 
leidt in de praktijk waarschijnlijk tot veel problemen (zie problemen rond MINAS). Door 
inbrengen van werkelijke of forfaitaire waarden voor fosfaat of stikstofexcretie in de 
rekensystematiek gehanteerd in een sturingsinstrument gebaseerd op dieren of grond, 
gaat het aangrijpingspunt emissie alsnog een rol spelen in het gekozen instrument.   
 
In elke optie is gezocht naar stimulansen voor mestverwerking, waarmee invulling 
wordt gegeven aan de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff die vraagt om in de voorstellen 
ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten met een uitwerking te komen 
van een prikkel voor mestbe- en verwerking, o.a. met afzet buiten de Nederlandse 
landbouw. Daarnaast zijn stimulansen ingebouwd voor de beperking van de 
mineralenproductie door individuele bedrijven via veevoer- en managementmaatregelen 
(Bedrijfsgebonden Excretie (BEX), gebruik mineralenarm voer (veevoerconvenant 
LTO/Nevedi)). Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat verondersteld wordt dat het 
volumeinstrument naast een (mogelijk op onderdelen aangepast, afhankelijk van 
uitkomsten Evaluatie Meststoffenwet 2012 en vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn) 
stelsel van gebruiksnormen zal functioneren. 
 
Elke optie is getoetst op de volgende criteria: 
- Doeltreffendheid: mate waarin optie bijdraagt aan het kunnen beheersen van de 

emissies van fosfaat, stikstof en gasvormige emissies; 
- uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid: mate waarin optie eenvoudig, 

met lage kosten, voor de overheid uit te voeren, te controleren en te handhaven is;   
- administratieve lasten: mate waarin optie kosten met zich meebrengt voor voldoen 

aan wettelijke verplichtingen door bedrijven; 
- doelmatigheid: mate waarin bereiken van de gewenste effecten met kosten, op 

bedrijfsniveau en op macroniveau (zie ook vorige twee criteria) gepaard gaat; 
- innoverend effect: in hoeverre stimuleert de optie het innovatievermogen (gericht op 

het verminderen van de negatieve effecten van de veehouderij) van bedrijven? 
Relevant in dit verband is de motie Koopmans–Snijder-Hazelhoff. 

- maatschappelijk draagvlak: mate waarin optie op steun kan rekenen in de 
samenleving; 

- EU-conformiteit: mate waarin optie past binnen bestaande (en verwachte) EU-regels. 
 
Beslispunten 
- Stemt de stuurgroep in met de gekozen aangrijpingspunten voor volumeopties 

(dieren en grond wel, product niet, emissie niet? 
- Stemt de stuurgroep in met de gehanteerde criteria? 
 
Leeswijzer: 
In deze notitie wordt in paragraaf 2 de legitimatie van volume sturing na 2015 op een rij 
gezet. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de reikwijdte van het volume instrumentarium 
(welke diercategorieën), waarna in paragraaf 4 de opties worden beschreven. In de 
notitie zijn waar nodig beslispunten weergegeven.  
 
 
Vragen bij opties: 
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• Zijn de opties helder uitgewerkt en wordt de weging van de voor- en nadelen 
ondersteund? 

• Welke opties (en evt. varianten binnen de opties) hebben de voorkeur en moeten in 
detail worden uitgewerkt? 

 
 
 
2.  Legitimatie volume sturing na 2015 
De Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) heeft aangegeven dat er voor 
het realiseren van het streefbeeld in 2025 gedurende de transitieperiode vanuit een 
oogpunt van risicobeheersing volumeinstrumenten nodig blijven na 2015 om de 
veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende wettelijke milieunormen te 
kunnen laten produceren. De legitimering voor een volumeinstrument na 2015 is: 
 
• De krimpende milieugebruiksruimte voor fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen 

en fijn stof in Nederland waarbij gefaseerd wordt toegewerkt naar gebruiks- en 
emissienormen die de kwaliteit van bodem, water en lucht en van de biodiversiteit 
borgen. Hiervoor bestaan internationaal bindende doelen en afspraken. De 
milieuopgaven zijn het grootst in de veedichte gebieden in het Zuiden en Oosten van 
Nederland. 

  
• Dierlijke mest heeft een negatieve waarde. De afzet gaat gepaard met toenemende 

mestafzetkosten. De mestafzetkosten vertonen grote jaarlijkse fluctuaties die 
samenhangen met de weersomstandigheden in het mestuitrijseizoen. De 
aanscherping van de gebruiksnormen leidt de komende jaren tot een forse verdere 
beperking van de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in Nederland. Fosfaat is hierbij 
de beperkende factor. Op basis van gegevens over 2009 is er steeds minder ruimte 
voor de vergroting van de afzet van fosfaat in dierlijke mest in Nederland (gebruik 
van kunstmestfosfaat is sterk afgenomen, waardoor nauwelijks verdringing meer 
mogelijk is). De productie van dierlijke mest blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Dit 
leidt ertoe dat het landelijk mestoverschot (het verschil tussen mestproductie en 
plaatsingsruimte in Nederland) toeneemt tot 45 à 50 miljoen kilogram fosfaat in 
2015. De komende jaren is naast extra veevoermaatregelen (potentieel daarvan 
wordt geschat op 20 mln kg fosfaat) een substantiële verwerkings-, verbrandings- en 
exportcapaciteit voor dierlijke mest nodig om dierlijke mest buiten de Nederlandse 
landbouw af te kunnen zetten of op te werken tot kunstmest om zo evenwicht op de 
mestmarkt te behouden en hoge mestafzetkosten en grote fraudedruk op het stelsel 
van gebruiksnormen te voorkomen. Deze noodzaak is vooral aanwezig in de 
veedichte concentratiegebieden in Nederland.  

 
• Zonder een volumeinstrument is er geen directe sturing mogelijk op het realiseren 

van het mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de 
Nitraatrichtlijn. In 2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland het 
2002-plafond overschreden. De Europese Commissie heeft aangedrongen op 
maatregelen. Nederland loopt bij een blijvende overschrijding van het 2002-plafond 
en bij het ontbreken van een volumeinstrument het risico dat in het vijfde 
Actieprogramma de Europese Commissie niet langer meewerkt aan een derogatie. 
Het landelijk stikstofoverschot zal dan met ca. 80 miljoen kg toenemen.  

 
• Het ammoniakinstrumentarium stuurt op wettelijke emissienormen per dierplaats en 

niet op aantallen dieren. Een volumeinstrument is nodig om te kunnen sturen op de 
ammoniakdoelstellingen, zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal (PAS, Natura 
2000). Deze noodzaak is vooral (maar niet alleen, gegeven de depositie afkomstig 
van verder afgelegen veehouderijen) aanwezig in de veedichte zandgebieden waar 
veel voor stikstof kwetsbare natuur is gelegen.   
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• Op dit moment bestaan nog nauwelijks mestafzetketens als onderdeel van de 
agrofoodkolom. De mestafzetmarkt is een aanbodgerichte dagmarkt met veel los van 
elkaar opererende schakels. Substantiële initiatieven voor be- en verwerking van 
dierlijke mest komen tot nu toe langzaam van de grond door de (langjarige) (als 
hoog gepercipieerde) kosten verbonden aan mestverwerking, ook in vergelijking met 
de kosten van alternatieve afzetmogelijkheden, de kosten van alternatieven voor 
producten uit mestverwerking. Hierdoor is de afzetmarkt instabiel. Verder maakt 
freeridersgedrag van veehouders en intermediairen een garantie op constante 
aanvoer van dierlijke mest moeilijker.  

 
• Na het afschaffen van de Europese melkquotering en het expireren van de 

dierrechten in 2015 wordt een groei verwacht van de melkveehouderij en de 
pluimveehouderij door de goede internationale concurrentiepositie, de toenemende 
vraag naar vlees, melk en zuivel, sterk vakman- en ondernemerschap, de 
kennisinfrastructuur en door een sterke en geconsolideerde internationaal opererende 
agrofoodkolom. In de varkenshouderij wordt door de aanscherping van de wettelijke 
milieu- en welzijnseisen per 2013 en de zwakkere positie op de mestmarkt autonoom 
de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp verwacht. De economisch sterke 
(fok)varkensbedrijven zullen door hun concurrentiepositie verder blijven groeien en 
een deel van de krimp geleidelijk gaan opvullen, zo is de verwachting. Onduidelijk is 
het effect van verdere liberalisering van de markten (resultaat nieuwe WTO-  en 
bilaterale handelsafspraken (Mercosur). 

 
• De afgelopen jaren is door technische maatregelen de emissie per dierplaats (o.a. 

ammoniak) afgenomen en is dierlijke mest afgezet binnen de gebruiksnormen. 
Verwacht mag worden dat de technische ontwikkelingen de komende jaren doorgaan. 
Dit is nodig om binnen de steeds scherper wordende milieunormen te kunnen 
produceren. Zonder volumeinstrumentarium zal de Nederlandse veestapel naar 
verwachting gaan groeien. De veehouderijketens krijgen dan te maken met hogere 
mestafzetkosten en meer investeringen in duurdere maatregelen die de emissies 
vergaand moeten terugdringen. Dit gaat ten koste van de besparingen in het niet 
meer hoeven investeren in productierechten. 

 
• In Nederland is er een toenemende discussie in de samenleving over de wijze waarop 

landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit waarop dieren worden 
gehouden, de wens van de ‘menselijke maat’ en de eenzijdige gerichtheid op 
kostprijsconcurrentie heeft geleid tot maatschappelijke discussies over de 
schaalgrootte van veehouderijbedrijven, de regionale concentratie van veehouderij-
bedrijven en het houden van veel dieren in het dichtbevolkte Nederland. Verder 
hebben de recente uitbraak van Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie 
(MRSA, ESBL) in de samenleving de vraag opgeroepen of de veehouderij geen gevaar 
vormt voor de volksgezondheid. Met een volumeinstrument kan de overheid inspelen 
op andere maatschappelijke wensen dan milieu, maar een volumeinstrument is niet 
het meest geschikte voor het aanpakken van lokale problemen. 

 
Beslispunt:  Is de stuurgroep akkoord met de beschreven argumenten voor de inzet van 
volumeinstrumenten na 2015? 
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3.  Reikwijdte volume instrumenten 
De vraag is voor welke sectoren een instrument van volumesturing zou moeten gelden. 
Mogelijke criteria zijn: 
- omvang van de sector/bijdrage aan de milieuproblematiek 
- groei van de sector sinds 2005 (afschaffing rechten voor kleine diercategorieen) 
- groeipotentieel sector 
Mogelijke opties voor de reikwijdte van volume-instrumentarium zijn: 
 
Optie 1:De drie grote veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee) 
Afweging: 
• Melkvee, varkens en pluimvee (incl. kalkoenen) produceren ongeveer 89% van de 

totale fosfaatproductie. Deze sectoren leveren gezamenlijk verreweg de grootste 
bijdrage; 

• De melkveehouderij en de pluimveehouderij hebben op korte termijn groeipotenties. 
De groeipotentie van de varkenshouderij is op korte termijn gering en voor de 
middellange termijn aanwezig. De overige diercategorieën zijn sinds 2005 stabiel in 
omvang of gegroeid. 

• Voor melkgeiten is er op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en 
uitbreidingsverbod ingesteld vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.  

 
Optie 2:De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die een bijdrage leveren van 
meer dan 2.5% aan de totale mestproductie (schapen en melkgeiten, vleeskoeien, 
vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 94 à 95% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één. 
• Het is rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen.  
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven.  
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd. 
 
Optie 3:De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die sinds 2005 zijn gegroeid 
(melkgeiten, eenden, vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 92 à 93% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één; 
• Rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen. 
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven, zij 

het minder dan bij optie 2 omdat er minder bedrijven onder vallen; 
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd omdat de productie in deze 
sectoren sinds 2005 is toegenomen (ontwijkgedrag vanwege de melkquotering en het 
dierrechtenstelsel voor varkens en pluimvee). Overigens is de omvang van deze 
sectoren de laatste jaren stabiel. 

 
Kanttekening: er is een wisselwerking tussen de keuze voor de sectoren en het 
volumeinstrument dat gekozen wordt. Voor een volumeinstrument gebaseerd op 
grond/mestafzetmogelijkheid is goed te verdedigen dat elke mestproducent onder een 
dergelijk stelsel moet vallen aangezien voor elke mestproducent ten algemene geldt dat 
hij de algemene (morele en uit gebruiksnormenstelsel voortvloeiende) plicht heeft mest 
netjes af te zetten. 
In geval van een volumeinstrument dat aangrijpt op dieren, vereist een afweging voor 
welke dieren een dergelijk instrument moet worden opgelegd. 
 
Beslispunt : Welke reikwijdte voor volume instrumenten heeft de voorkeur? 
Advies:Alles afwegende kiezen voor optie 1. 
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4.  Opties voor volume instrumenten 
 
Optie 1:  Dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee). Dierrechten expireren in 2025; 
• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van aantal gehouden 

dieren op een peilmoment in het verleden (keuze tussen meitellingsgegevens 2011, 
2010 en 2009); 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig) om verdere ruimtelijke 
concentratie van veehouderij te voorkomen in de veerijke gebieden, waar de 
milieuopgaven het grootst zijn; 

• dierrechten zijn vrij verhandelbaar; 
• bij verhandeling van dierrechten wordt 25% afgeroomd. Deze afroming vindt niet 

plaats indien: 
o het geproduceerde bedrijfsoverschot, dat volgens de gebruiksnormen niet op 

het eigen bedrijf kan worden afgezet, in zijn geheel (wordt verwerkt én) 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Dit wordt achteraf 
gecontroleerd op basis van de huidige systematiek van het 
gebruiksnormenstelsel; 

o de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en voldoen aan de 
Maatlat duurzame veehouderij.  

• De dierrechten worden gebaseerd op forfaitaire normen. Management- en 
voermaatregelen die leiden tot een zeer lage mineralenexcretie of een zeer hoge 
mineralenefficiëntie worden gestimuleerd door een gunstige forfaitaire norm. 
Bijvoorbeeld standaard komt 1 varkensrecht overeen met 1 eenheid, bij gebruik van 
topvoer of bij een zeer hoge mineralenefficiëntie komt 1 varkensrecht overeen met 
0.9 eenheid. Binnen het aantal varkensrechten kunnen dan meer dieren gehouden 
worden, waarbij voorkomen moet worden dat de gehele winst wordt opgesoupeerd.  

• Voor biologische varkens- en pluimveebedrijven geldt een uitzondering op de eis tot 
mestverwerking bij verhandeling van dierrechten vanwege de voorwaarden in de 
Europese biologische verordening met betrekking tot grondgebondenheid van deze 
bedrijven (systeem van lokale afzet van mest van biologische veehouderijbedrijven 
naar biologische akkerbouwbedrijven en de eisen aan verwerkte mestproducten).  

 
Voordelen: 

1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit1; 
2. draagt bij aan realiseren van ammoniakdoelen (generiek, gebiedsgericht Natura 

2000/PAS); 
3. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse 

landbouw (invulling motie Koopmans/Snijders). Deze stimulans kan minder 
effectief zijn wanneer veehouders meer gaan kiezen voor de afroming bij aankoop 
van dierrechten2. Dit leidt wel tot een afname van het aantal dieren en minder 
druk op de mestmarkt; 

4. gerichte stimulans voor integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
                                           
1 Mits totaal aantal toegekende rechten in balans is met de excretie. Dat was in de jaren 
2008, 2009 en waarschijnlijk ook 2010 niet het geval. Als voermaatregelen onvoldoende 
opleveren, blijft dit probleem bestaan. 
2 Deze afweging zal mede gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische afweging van de 
veehouder. 
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5. stimulans voor veervoerspoor, managementmaatregelen en gebruik van 
topmineralenarm veevoer worden beloond; naarmate echter meer van de met 
voer geboekte excretiewinst door de ondernemer gebruikt mag worden voor extra 
varkens, is het effect op de totale excretie en daarmee het mestoverschot minder.  

6. robuust en goed handhaafbaar.  
 
Nadelen: 

1. beperkt politiek draagvlak, dierrechten zijn geen onderdeel van 10-puntenplan 
coalitie; 

2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 
grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 

3. bij bedrijfsontwikkeling moet er geïnvesteerd worden in dierrechten (‘lucht’). 
Overigens zal de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een 
nieuwe dierplaats moet worden geïnvesteerd in mestverwerking en een MDV-stal 
omdat de totale financieringsruimte voor een dierplaats aan grenzen is gebonden;  

4. De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 
concurrentiepositie van de sectoren. N.B.: de kostprijsverhoging van de 
Nederlandse varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 3 tot 5 
cent per kg. 

 
Mogelijke varianten: 
• Schotten weghalen tussen diercategorieën door dierrechten om te zetten in 

mineralenrechten (forfaitaire fosfaatrechten waarbij bijvoorbeeld 1 varkensrecht 
overeenkomt met 7.4 kg fosfaat). Uitwisseling is mogelijk tussen diersoorten. Dit 
geeft meer marktwerking waarbij de productierechten terecht komen bij ondernemers 
en sectoren die het meest (kosten)efficiënt mestmineralen kunnen produceren én 
afzetten. Dit appelleert aan ondernemerschap. Macro-economisch optimale 
herverdeling van productiecapaciteit. 

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment 
Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2).  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Voor alle rechten administreren veranderingen in eigendom. 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van mestverwerking en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; deze 
moet echter wel opgeschaald worden; 

• Handhaafbaarheid van een dierplafond per bedrijf is gebaseerd op een dagplafond en 
een jaarplafond en relatief eenvoudig.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
c.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
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• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 
mestverwerkers. 
 

d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  kosten voor dierrechten, hogere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verslechtering 
concurrentiekracht sector, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. 
Bij de keuze om mest te gaan verwerken en een MDV-stal te bouwen (waardoor 
afroming wordt voorkomen) zullen dierrechten minder schaars worden. Daarnaast zal 
de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een nieuwe dierplaats 
de aanvullende eis van mestverwerking en een MDV-stal geldt omdat de totale 
financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is gebonden.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen 
bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren 
(optimale herverdeling van productiecapaciteit). 
- instrument limiteert de druk op de mestmarkt en ongehinderde toename van 
milieuemissies en beperkt daarmee de kosten van en investeringen in mestafzet en 
milieumaatregelen. 
- indien het verschil tussen de totale mestproductie binnen het systeem van rechten 
en de mestgebruiksruimte in Nederland oploopt, zal dit ook een effect hebben op de 
prijs van mestafzet. 
 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als deel bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties (per dier) en duurzame stallen. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Voor intensieve sectoren vergelijkbaar met het huidige stelsel van dierrechten; voor 

introductie in melkveehouderij valt weerstand te verwachten. 
 

g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het mest 

productieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
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Optie 2:  Dierrechtenbank voor melkvee, varkens en pluimvee  
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• geen vrije verhandelbaarheid van dierrechten: overheid herverdeelt 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 
 
Omschrijving: 
• Handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee), zoals beschreven in optie 1; 
• Het verschil met optie 1 is dat de handel in dierrechten is verboden. Dit betekent 

concreet een verbod op verplaatsing van dierrechten van bedrijf 1 naar bedrijf 2.  
• Dierrechten van bedrijven, die de productie staken, worden ‘om niet’ aan een 

dierrechtenbank aangeboden die door Dienst Regelingen (DR) beheerd wordt. DR 
boekt deze dierrechten af van bedrijven waar de dierlijke productie beëindigd wordt. 

• Vanwege de regionale verschillen in de omvang van de mineralen- en 
ammoniakproblematiek worden, aansluitend bij de compartimentering in de 
Meststoffenwet, drie regionale banken ingesteld. 

• Bij een positief saldo van dierrechten (c.q. wanneer er voldoende dierrechten in de 
bank zitten) worden op aanvraag via een beschikking van DR dierrechten gratis ter 
beschikking gesteld aan bedrijven indien zij aan de volgende criteria voldoen: 
-   beschikken over een toereikende omgevingsvergunning (en voorzover nodig een 
NB-wet vergunning) of een melding hebben gedaan in het kader van het 
Activiteitenbesluit; 
-   de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en dient te voldoen aan 
de Maatlat Duurzame Veehouderij; 
-   het gehele bedrijfsoverschot aan mest moet worden verwerkt én buiten de 
Nederlandse landbouw worden afgezet. 

• De bank kan afhankelijk van de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid 
besluiten een deel van de binnengekomen dierrechten niet uit te geven. 

• Overwogen kan worden om aan een aanvraag een maximum hoeveelheid dierrechten 
te stellen. Na toekenning worden de dierrechten voor 1 jaar gereserveerd. Als na 1 
jaar de stal/inrichting niet gerealiseerd is en de dierrechten niet in gebruik zijn 
genomen, vervallen de dierrechten. Hiermee worden loze aanvragen voorkomen.  

• Het uitdelen van dierrechten vindt plaats op volgorde van binnenkomst wanneer 
voldaan wordt aan de toekenningscriteria én de dierrechtenbank een positief saldo 
heeft. Bij teveel aanvragen wordt geloot. 

• Met uitzondering van bedrijfsovernames in familieverband vervallen de dierrechten 
aan de bank bij verkoop van een bedrijf. De koper moet vervolgens een aanvraag 
indienen voor het ‘om niet’ verkrijgen van dierrechten bij de dierrechtenbank om 
daadwerkelijk dieren te kunnen gaan houden. 

• Het verbod op overdracht en verplaatsing van dierrechten voorkomt dat ondernemers 
dierrechten op locaties gaan ‘verzamelen’ en vervolgens gaan samenvoegen op 1 
locatie.  

 
Flankerend beleid: 
De dierrechtenbank kan alleen functioneren bij voldoende aanbod van dierrechten door 
stoppende ondernemers. Het aanbod van dierrechten door stoppende bedrijven kan 
vergroot worden door als flankerende maatregel tijdelijk (2 à 3 jaar) het staken van de 
productie én het inleveren van dierrechten bij de dierrechtenbank aantrekkelijk te 
maken. Onderzocht kan worden of in deze situaties op een gunstige manier kan worden 
omgegaan met de stakingswinst wanneer een stoppende ondernemer moet afrekenen 
met de fiscus.  
 
Voordelen: 

1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit; 
2. draagt bij aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, Natura 2000/PAS); 
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3. lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling door waardevermindering van dierrechten, 
komt tegemoet aan het bezwaar van het bedrijfsleven van investeren in lucht; 

4. meer financieringscapaciteit voor investeringen in milieu- en welzijnsmaatregelen; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking/export van mest (motie 

Snijders/Koopmans); 
7. gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
8. stimulans voor veevoerspoor, managementmaatregelen en gebruik van 

topmineralenarm veevoer worden beloond; 
9. maatschappelijk draagvlak door grotere sturende rol van de overheid.  

 
Nadelen: 

1. geen marktwerking, grote rol van de overheid bij de herverdeling van dierrechten. 
Past moeilijk in kabinetsbeleid; 

2. ondermijnt ondernemerschap, afhankelijkheid van de dierrechtenbank geeft 
onzekerheid en afhankelijkheid; 

3. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 
grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 

4. risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die technisch en 
economisch gezien niet het efficiëntst produceren. Macro-economisch gezien geen 
optimale herverdeling van productiecapaciteit met op termijn negatieve gevolgen 
voor de concurrentiekracht en de structuur van de veehouderijketens; 

5. grote risico’s op constructies en sluikhandel (‘huize avondrood’ gevallen, 
eigendom van bedrijven verandert niet, exploitatie door verhuur aan jonge 
veehouder). 

 
Mogelijke varianten: 
• Geen onderscheid maken in dierrechten melkvee, varkens en kippen; dierrechten 

omzetten in mineralenrechten, uitwisseling mogelijk maken tussen diersoorten. 
• Regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking. 
 
 
Beoordeling: 
 
a.  Doeltreffendheid 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2).  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Hogere uitvoeringslasten t.o.v. het huidige dierrechtenstelsel. Dit blijft beperkt tot de 

categorie bedrijven die zich wil ontwikkelen en aan aanvullende criteria kan voldoen. 
Dit kan voor een deel worden ondervangen door aan te sluiten bij de al aanwezige 
uitvoeringsstructuur van de Maatlat Duurzame Veehouderij (SMK, AgentschapNL); 

• De beschikkingen voor het toekennen van dierrechten staan open voor bezwaar en 
beroep. 

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
c.  Administratieve lasten 
• De lasten voor de bedrijven zijn hoger i.v.m. het huidige dierrechtenstelsel omdat 

ontvangende bedrijven moeten voldoen aan aanvullende criteria (MDV en 
mestverwerking). Voor MDV bestaat al een uitvoeringsstructuur (SMK, 
AgentschapNL);  
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• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 
mestverwerkers. 

 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor productierechten, lagere kosten voor bedrijfsontwikkeling, 
verbetering concurrentiekracht. Een deel van de besparingen zal weglekken naar een 
andere beperkende productiefactor; 
-  vermogenspost/pensioenvoorziening van stoppende bedrijven wordt weggehaald; 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  macro-economisch: risico dat dierrechten uitgedeeld worden aan ondernemers die 
technisch en economisch niet het efficiëntst produceren. Geen optimale herverdeling 
van productiecapaciteit. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, maar in wezenlijk andere 
vorm!, MDV, POR). 

 
e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties en duurzame stallen. 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Is groter dan voor het huidige stelsel van dierrechten vanwege de 

duurzaamheidstimulansen en de niet-verhandelbaarheid. Gegeven dat de overheid als 
‘verdeler’ fungeert zal echter ook kritiek uitlokken, met name binnen de sector. 

 
g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het mest 

productieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
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Optie 3:  Combi van dierrechten en grond  
 
Kenmerken: 
• Sturing op de voorkant (productie) (combinatie van absoluut plafond dieraantallen en 

grond) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 

 
Omschrijving: 
• Op de grond die een bedrijf feitelijk in gebruik heeft en dat jaarlijks bij de 

Gecombineerde Opgave wordt opgegeven kan een mineralenproductie uit melkvee, 
varkens of pluimvee plaatsvinden dat overeenkomt met een gebruiksnorm van 170 
kg N per hectare (of 250 kg N per hectare voor de derogatiebedrijven). Hiervoor zijn 
geen dierrechten nodig.  

• Tot de feitelijk in gebruik zijnde grond bij de Gecombineerde Opgave behoort grond in 
eigendom, (langjarige) pachtcontracten, mondelinge overeenkomsten etc.  

• Als een bedrijf meer mest produceert dan op de ‘eigen’ grond kan worden afgezet (en 
van het bedrijf moet worden afgevoerd), dient het bedrijf voor deze dieren 
dierrechten te hebben.  

• Om constructies met gebruiksrechten van grond te voorkomen en om te voorkomen 
dat er geen relatie meer is tussen de mestafzet en het gebruik van de 
voedergewassen voor de veehouderijproductie wordt een afstandscriterium 
ingebouwd voor grond die in het kader van de Meststoffenwet meetelt als ‘eigen 
grond’ (bijvoorbeeld alleen grond meetellen dat op maximaal 25 km van het bedrijf 
ligt). 

• Voor melkveebedrijven wordt op basis van een peilmoment in het verleden een 
productierecht vastgesteld: 
-  aantal gehouden stuks melkvee inclusief jongvee op basis van meitellingen 2011, 
2010 of 2009 (keuze veehouder); 
-  aantal hectares eigen grond volgens de Gecombineerde Opgave; 
-  per hectare eigen grond mag op basis van een simpele forfaitaire 
stikstofproductienorm per dier, een aantal melkkoeien inclusief jongvee gehouden 
worden dat overeenkomt met 170 kg N of 250 kg N voor derogatiebedrijven; 
-  het deel van de melkkoeien waarvan de forfaitaire productie overeenkomt met de 
totale mestafzetruimte op de eigen grond (aantal hectares * 170 of 250 kg N) wordt 
grondgebonden gehouden; 
-  voor de rest van de melkkoeien inclusief jongvee dat op het peilmoment aanwezig 
is, krijgt het bedrijf dierrechten melkvee. Deze dierrechten zijn dus niet aan grond 
gekoppeld; 
-  voor de dierrechten melkvee gelden dezelfde voorwaarden als bij optie 1 (vrij 
verhandelbaar, 25% afroming bij verplaatsing tenzij het bedrijfsoverschot wordt 
verwerkt en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd).  

• Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij is mogelijk door vergroting areaal eigen 
grond of aankoop dierrechten melkvee. 

• Voor varkens- en pluimveebedrijven met eigen grond kan op een vergelijkbare wijze 
een deel van de dieren gekoppeld aan de grond worden gehouden. Omdat dit de 
productieruimte vergroot moeten de huidige dierrechten varkens en pluimvee 
eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren dat op de hectares grond 
gehouden kan worden. Voor het overige geldt dezelfde voorwaarden als bij optie 1 
(dierrechten vrij verhandelbaar, 25% afroming tenzij het bedrijfsoverschot wordt 
verwerkt en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd). 

 
 
Voordelen: 

1. sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij 
mogelijk; 

2. levert een bijdrage aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, 
gebiedsgericht Natura 2000/PAS) maar minder dan optie 1 en 2; 
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3. melkveebedrijven die grondgebonden zijn, krijgen niet te maken met dierrechten.  
4. intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op 

dezelfde wijze behandeld; 
5. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw 

voor bedrijven met een mestoverschot (invulling motie Snijders/Koopmans); 
6. redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek.  

 
Nadelen: 

1. de totale omvang van de veehouderij en bijgevolg de totale mineralenproductie en 
de ammoniakemissie in Nederland kan toenemen door het vergroten van het 
areaal eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij. Dit kan 
ondervangen worden door een andere invulling van de grondgebondenheid (zie 
mogelijke varianten); 

2. door productieuitbreiding op basis van grond (vooral in de melkveehouderij) 
ontstaat er bij gelijkblijvende productie op basis van de dierrechten een extra 
druk op de mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen omdat de afzetruimte 
voor dierlijke mest in Nederland afneemt; 

3. handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-puntenplan coalitie; 
4. stijging grondprijzen. 
 
 

Mogelijke varianten: 
• Dierrechten melkvee niet vrij verhandelbaar maken om verdere intensivering van 

melkveebedrijven te voorkomen, om te voorkomen dat dierrechten melkvee een 
economische waarde krijgen en ter versterking van het grondgebonden karakter van 
de melkveehouderij. Bedrijfsontwikkeling is alleen mogelijk door uitbreiding van het 
areaal eigen grond. 

• Grondgebonden productie alleen mogelijk maken voor melkvee. Voor varkens- en 
pluimveebedrijven het huidige dierrechtenstelsel handhaven omdat grondgebonden 
productie slechts voor een beperkt aantal bedrijven aan de orde is en om constructies 
met grond te voorkomen. In ruil hiervoor kan de mestverwerkingseis voor varkens- 
en pluimveebedrijven in de compartimenten ‘oost’ en ‘overig’ soepel worden ingevuld.  

• Een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking omdat de 
omvang van de mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is. 
Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot voor bedrijven gelegen in compartiment 
Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het compartiment ‘overig’.  

 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid 
• Toename mineralenproductie en ammoniakemissie mogelijk door uitbreiding van de 

veehouderijproductie op grond;  
• Voor de niet-grondgebonden veehouderijproductie is sturing mogelijk op het 

maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en regionaal (de 
drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en regionale 
omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2);  

• Stimuleert oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot (mestverwerking, 
mineralenexcretie, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen).  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten voor de correctie van de dierrechten varkens en 

pluimvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de mestverwerkingsvoorwaarde en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; 
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• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig, maar wordt gecompliceerd 
t.o.v. opties 1 en 2 door de introductie van ‘grondgebonden rechten’in bepaling van 
totale recht op houden van dieren.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door kostendekkende leges. 
 
c.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
d.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor 
stoppende ondernemers; 
-  grondgebonden bedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen directe 
gevolgen; 
-  verdringingseffecten worden vooral verwacht in de akkerbouw ten gunste van de 
melkveehouderij. Dit zal mede worden beïnvloed door de effecten van wijzigingen van 
het GLB beleid na 2013 (de vormgeving van het stelsel van toeslagrechten). 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder. 
Bij de keuze om mest te gaan verwerken en een MDV-stal te bouwen (waardoor 
afroming wordt voorkomen) zullen dierrechten minder schaars worden. Daarnaast zal 
de prijs voor dierrechten dalen wanneer voor het realiseren van een nieuwe dierplaats 
de aanvullende eis van mestverwerking en een MDV-stal geldt omdat de totale 
financieringsruimte voor het realiseren van een dierplaats aan grenzen is gebonden.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten en grond terecht 
komen bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst 
produceren (optimale herverdeling van productiecapaciteit) 
- prijsopdrijvend effect voor grond. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR, Gecombineerde 
Opgave). 
 

e. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties en duurzame stallen. 
• Door het honoreren van grondgebondenheid wordt innovatie bevorderd (techniek, 

teelt- en bemestingsmaatregelen). 
 
f.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanwege de koppeling met grond groter dan het huidige stelsel van dierrechten. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn. 
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Optie 4:   Mestafzetovereenkomsten 
 
Vooraf: 
Van 2002 t/m 2004 is een stelsel van mestafzetovereenkomsten in werking geweest. Op 
basis van een evaluatie door het LEI in 2004 is besloten dit stelsel te schrappen en het 
stelsel van dierrechten te handhaven. De belangrijkste redenen die hiervoor gegeven 
werden: 
• In het eerste jaar veel overcontractering; 
• Veel loze contracten, omdat de contracten gebaseerd waren op forfaitaire 

productienormen in plaats van werkelijke excreties; 
• Door de snelle invoering was de markt voor mestafzetcontracten niet transparant met 

als gevolg hoge prijzen voor mestafzetcontracten; 
• Hoge administratieve lasten, mede door nog niet uitontwikkeld systeem van 

perceelsregistratie; 
• Hoge uitvoeringskosten; 
• Productierechten zijn niet in bezit van de veehouder, afhankelijkheid van 

grondbezitter; 
• Onzekerheid door jaarlijks systeem; 
• Dierrechten is robuuster sturingssysteem om publieke doelen te bereiken en biedt 

mogelijkheden voor het stimuleren van oplossingsrichtingen (verwerking, 
veevoerspoor). 

 
De huidige situatie verschilt op onder andere de volgende punten met de situatie in 
2002/2004: 
• De perceelsregistratie is op orde. De uitvoeringskosten van perceelsregistratie zijn 

niet alleen toe te schrijven aan mestafzetcontracten omdat de perceelsregistratie ook 
voor de uitvoering van andere beleidsdoelen nodig is (o.a. uitvoering GLB); 

• Ondernemers hebben meer ervaring met mestafzetovereenkomsten (minder 
overcontractering); 

• Bedrijfsspecifieke berekening (BEX) leidt tot betere bepaling van de werkelijke 
excreties; 

• Het toenmalige systeem voor sturing op gebruik, MINAS, is vervangen door een 
gebruiksnormenstelsel. De normen voor dierlijke mest uit het gebruiksnormenstelsel 
sluiten beter dan de MINAS-normen aan bij een stelsel van mestafzetovereenkomsten 

• Verantwoording daadwerkelijke mesttransporten is veel beter mogelijk door 
ingevoerde systeem van bemonstering en AGR/GPS. 

 
Kenmerken: 
• de gecontracteerde afzetruimte voor mest bepaalt de productieruimte 
• geen absoluut plafond in dieraantallen 
• koppeling van het houden van dieren aan grond 

 
Omschrijving: 
• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) is direct gerelateerd aan de 

afzetmogelijkheden op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én 
voorafgaand aan een kalenderjaar gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het 
bedrijf.  

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf feitelijk in gebruik zijnde grond volgt uit 
de jaarlijkse Gecombineerde Opgave aan DR. 

• De gecontracteerde afzetmogelijkheden buiten het bedrijf betreffen: 
-  landbouwgrond in Nederland. Via de perceelsregistratie wordt geborgd dat een 
perceel maar één keer benut wordt; 
-  een intermediair, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, een mestverwerker of naar partijen buiten de Nederlandse landbouw 
(particulieren, natuurterreinen, export) of 
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-  een mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, naar partijen buiten de Nederlandse landbouw (particulieren, 
natuurterreinen, export, verbrandingsinstallaties); 

• De mestafzetcapaciteit moet langjarig (tenminste 3 jaar) gecontracteerd worden en 
geregistreerd zijn bij Dienst Regelingen;  

• De bepaling van de mestproductie per dier kan forfaitair plaatsvinden of op basis van 
werkelijke excreties op basis van de stalbalans of BEX-graasdierenberekening; 

• De afzetmogelijkheden van mest op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde 
grond en op de in Nederland gecontracteerde landbouwgronden worden bepaald door 
de wettelijke gebruiksnormen (kg fosfaat en kg stikstof uit dierlijke mest per 
hectare); 

• Het stelsel van mestafzetovereenkomsten heeft, evenals mesttransporten onder 
andere stelsels, een zeker risico in zich dat mest niet in alle gevallen netjes wordt 
afgezet. Dit risico is vooral aanwezig bij afzet naar en via mestverwerkers/exporteurs. 
Om de risico’s te verkleinen is een erkennings- en garantieregeling nodig (bijv. een 
bankgarantie van € 10,- per gecontracteerde kuub mest).  

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een dag- en jaarplafond worden 
vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. Het 
dagplafond dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij voorafgaand aan de 
productie van mest voldoende afzetmogelijkheden heeft. Hierbij moet een zekere 
marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een bepaald moment en de 
dan gecontracteerde afzetruimte. Het jaarplafond is nodig om zeker te stellen dat 
gemiddeld in het jaar de omvang van de mestproductie in overeenstemming is met 
de gecontracteerde afzetruimte.  

• Wel of geen afnameplicht en leveringsplicht? Om er voor te zorgen dat mest ook 
daadwerkelijk daar wordt afgezet waar afzetruimte is gecontracteerd en de controle 
en handhaafbaarheid van het huidige stelsel van gebruiksnormen te versterken, heeft 
opname van een afname- en leveringsplicht de voorkeur. In het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten 2002-2004 was wel een afnameplicht maar geen 
leveringsplicht opgenomen. Een afnameplicht garandeert dat de mestproducent een 
reële afzetmogelijkheid heeft voor de mest die hij heeft geproduceerd. Een 
leveringsplicht is praktisch gezien moeilijk in te voeren omdat vooraf niet exact is in 
te schatten hoeveel mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd. Een mestproducent 
kan niet gedwongen worden mest af te leveren, die hij niet heeft geproduceerd. In 
het MAO stelsel van 2002-2004 heeft de afnameplicht en het ontbreken van een 
leveringsplicht bij de akkerbouwers (mestafnemers) tot veel verontwaardiging geleid, 
omdat het werd opgevat als een bevoordeling van de mestproducenten. Aan het 
eerdere bezwaar van een leveringsplicht kan tegemoet worden gekomen door deze 
verplichting alleen voor de daadwerkelijk geproduceerde mest te laten gelden. De 
controle op het nakomen van de leverings- en afnameplicht kan met behulp van de 
bestaande Vervoersbewijzen dierlijke mest, AGR en GPS (spoor 1). Een 
mestafzetcontract is daarmee niet langer een papieren stroom omdat de 
gecontracteerde stroom gevolgd wordt door een werkelijke stroom. Bijkomend 
voordeel is dat bij een verschil tussen de vooraf berekende hoeveelheid mest en de 
uiteindelijk afgezette hoeveelheid, het milieurisico is terug te voeren op de bedrijven 
die een mestafzetcontract hebben. Mogelijke opties: 
a) geen afname- en leveringsplicht:de werkelijke meststromen moeten geborgd 

worden door het bestaande gebruiksnormenstelsel (inclusief vervoersbewijzen, 
AGR en GPS), geen vermenging van een ‘productiestelsel’ met het 
gebruiksnormenstelsel. 

b) wel afnameplicht- en geen leveringsplicht: maakt maximale marktwerking 
mogelijk in de mestafzet tegen de laagste kosten 

c) zowel een afname- als een leveringsplicht: ondersteunt het stelsel van 
gebruiksnormen en vermindert de milieurisico’s. Extra administratieve lasten en 
ingewikkelder stelsel van mestafzetovereenkomsten. 

Advies: Alles afwegende kiezen voor optie a (geen afname- en leveringsplicht).  
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Voordelen: 
1. relatie tussen productie en afzetmogelijkheden van mest; 
2. koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van grond 

(eigen grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met voldoende eigen 
grond in relatie tot de omvang van de mestproductie, worden niet onnodig belast.  

3. stimuleert ondernemerschap en beloont ondernemers die erin slagen om 
afzetmogelijkheden voor dierlijke mest vast te leggen; 

4. management- en voermaatregelen die leiden tot een lagere mineralenexcretie 
worden beloond 

5. afzetcontracten op landbouwgronden in Nederland zijn relatief eenvoudig te 
controleren via de perceelsregistratie. Contracten voor afzet van mest buiten de 
Nederlandse landbouw via intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te 
controleren, risico op loze contracten in geval van export van (verwerkte) mest. 
Afspraken met buitenlandse autoriteiten over toepassen transportregels kunnen 
dit risico verkleinen.  

6. stimulans voor mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
7. systeem sluit op belangrijke onderdelen aan bij het gebruiksnormenstelsel en de 

wijze waarop dat gecontroleerd wordt. 
 
Nadelen: 

1. ontbreken van absoluut dierplafond, geen directe sturing mogelijk (zowel landelijk 
als regionaal) op de omvang van de veestapel en de omvang van de 
mineralenproductie, geen borging 2002-plafond derogatiebesluit; 

2. draagt t.o.v. dierrechten minder bij aan het realiseren van ammoniakdoelen 
(generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen (broeikasgassen, fijn stof) 
door de groeimogelijkheden in de productie c.q. het aantal dieren; 

3. geen gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
4. omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de 

productie bepaalt, zal er extra betaald moeten gaan worden voor het afsluiten van 
mestafzetcontracten. In plaats van investeringen in dierrechten zal een 
mestproducent moeten investeren in mestafzetcontracten. Kapitaalstroom vanuit 
veehouderijsectoren naar akkerbouw, structuurversterking in de veehouderij 
wordt afgeremd; 

5. de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en 
exportspoor en veronderstelt stevig ingrijpen van de overheid bij productie zonder 
mestafzetovereenkomsten. Bij uitblijven daarvan groeit de fraudedruk op het 
gebruiksnormenstelsel; 

6. probleem van contracteren van ‘loze’ ruimte kan niet geheel worden opgelost 
7. geheel nieuw stelsel, dat de eerste jaren na de invoering mogelijk verstorend 

werkt op de structuurontwikkeling in de sectoren (eerste jaren hoge contract-
prijzen o.a. door risicoafdekking door mestafnemers, mogelijk weinig transparante 
markt).  

 
 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid 
• Duidelijke relatie tussen productiemogelijkheden en afzetmogelijkheden van mest. 

Geen harde bovengrens aan de emissies in Nederland. 
• Milieu: nitraat- en fosfaatkwaliteit wordt positief beïnvloed door de koppeling vooraf 

tussen grond (gebruiksnormen) en mestproductie. De emissies van ammoniak en 
broeikasgassen worden mogelijk negatief beïnvloed door het ontbreken van een 
harde bovengrens in dieraantallen. Verdergaande regionale concentratie van 
veehouderij in gevoelige gebieden wordt niet tegengegaan door het wegvallen van de 
compartimentering.  

 
b.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
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• Het stelsel van mestverantwoording is goed uitvoerbaar voor de afzet in Nederland 
(perceelsregistratie, mestverwerkers) maar brengt door de wisselingen in de relaties 
tussen mestproducenten, verwerkers en mestafnemers in potentie veel werk met zich 
mee voor de overheid. Voor de afzet naar bestemmingen buiten de Nederlandse 
landbouw (export) is de uitvoerbaarheid moeilijker door de risico’s op loze contracten, 
hoewel dit voor een deel afgedekt kan worden door afspraken met de buurlanden 
over uitwisseling van gegevens; 

• Hogere uitvoeringslasten in vergelijking met dierrechten omdat de registratie en 
controle van mestafzetcontracten regelmatig terugkeert.  

• De overheid moet in principe alle afzetcontracten registreren en controleren. Hiervoor 
kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen. 

 
c.  Administratieve lasten 
• Jaarlijkse verkrijging en verantwoording van voldoende mestafzetruimte. Bedrijven 

kunnen de lasten hiervan verminderen door langjarige overeenkomsten aan te gaan. 
• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling 

voor intermediairen en mestverwerkers. 
 
c.  Doelmatigheid 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor dierrechten, in plaats daarvan toename van de kosten voor het 
afsluiten van mestafzetcontracten of grondaankoop vanwege de steeds schaarser 
wordende afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Met bijgevolg 
vergelijkbare effecten voor de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de 
concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: marktwerking zorgt voor economisch gezien optimale 
benutting van de schaarse mestafzetruimte. 
-  verdringingseffecten: uitgaande van de toegevoegde waarde per kg fosfaat en de 
positie op de mestafzetmarkt wordt vooral verdringing verwacht van vleesvarkens en 
in mindere mate pluimvee door melkvee en fokzeugen. Dit heeft ook gevolgen voor 
de agribusiness.   

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Een stelsel van mestafzetovereenkomsten is in 2002-2004 van kracht geweest. 
Bekendheid is er ook met het fenomeen dat voldoende mestafzetruimte beschikbaar 
om te kunnen verantwoorden in kader van gebruiksnormen. Desalniettemin gaat het 
om een systeem dat in begin onzekerheid met zich mee zal brengen, wat de werking 
niet ten goede zal komen. 
 

d. Innovatieve effecten 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties.  
 
e.  Maatschappelijk draagvlak 
• Koppeling van mestproductie aan grond, liefst op basis van langjarige relaties tussen 

mestproducenten en mestgebruikers is gewenst. 
• Politiek draagvlak (10-puntenplan).  

 
f.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn.  
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Visie integraal mestbeleid 2025 – bestanddelen  
 
[Versie: 17-3-2011: 
Nog te doen, incl. opmerkingen stuurgroep:  
1. Inkorten en toewerken naar heldere brief. Benader  om daarbij te 

assisteren  is gebeurd 
2. meer focussen op mest en mineralen 
3. is er voldoende aansluiting tussen autonome ontwikkelingen en streefbeeld? Waar 

ontbreekt het? 
4. rol overheid: daar waar bedrijfsleven taken niet oppakt. Sterker benadrukken. 
5. Paragraaf 5 bediscussiëren en aanpassen; afstemmen met o.a. GLB, staatssteun, 

topgebiedenbeleid 
6. Voldoende helder wat milieuopgave is?] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Versie: 10-3-2011 
Wijzigingen EM: 
- aangepaste versie na stuurgroepvergadering van 14/2/11 
- nog te doen:  

o inkorten 
o uitwerking/beoordeling inzet 

- verwerken opmerking :  stijgend overschot mest komende jaren 
- suggesties  
- aanvullingen en aanscherpingen in tekst 
- nog te doen:  

- Inleiding toevoegen waarin de opbouw van de visie wordt beschreven, inclusief de 
toe te voegen notitie van  over noodzaak van volumebeleid en daarna de 
voorkeursoptie(s) voor volumebeleid. 
- Milieuopgave toevoegen zodra eindconcept notitie I&M daarover beschikbaar is. 

- Daarna: omwerken tot beknopte, toegankelijke, stevige brief!] 
 
 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 
 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 
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1. Kernbegrippen visie 2025 
• Eerlijke prijzen voor grondstoffen en producten prikkelen tot doelmatig en duurzaam 

produceren. 
• Boeren zijn ondernemers die zowel met de korte termijn bedrijfsvoering als ook met de lange 

termijn strategie bezig zijn. Zij maken onderdeel uit van ketens, waarbinnen zij duurzame 
relaties hebben met toeleveranciers, afnemers en adviseurs. Deze ketens prikkelen 
ondernemers tot duurzaam produceren.  

• Innovatie (technisch en organisatorisch) maakt productie van hoge kwaliteit en kwantiteit 
mogelijk met veel minder verliezen naar het milieu. 

• De overheid stelt heldere doelen en randvoorwaarden aan ondernemers; de overheid laat 
ondernemers (individueel, samenwerkingsverbanden, ketens) zo veel mogelijk vrij in de keuze 
voor de meest passende maatregelen om een duurzame productie te realiseren. Ondernemers 
worden op hun individuele presteren beoordeeld. ICT en meettechnologie is cruciaal om dit op 
goedkope en effectieve wijze te doen.   Ondernemers die niet voldoen aan gestelde doelen en 
randvoorwaarden verliezen hun ‘licence to produce’. De overheid faciliteert innovatie door het 
verminderen van financiële risico’s (garantstelling), het verlenen van experimenteerruimte in 
de regelgeving en het stroomlijnen van regels en normen. 

• Mestproductie vindt alleen plaats als de duurzame afzet van die mest verantwoord is. Een 
groot deel van de dierlijke mest wordt be- of verwerkt om de werking van de nutriënten in de 
mest te verhogen en/of om energie op te wekken uit die mest.  

• Het gebruik van mest gebeurt op een zeer efficiënte wijze, gericht op enerzijds optimale 
gewasopbrengsten en anderzijds minimale verliezen van nutriënten naar het milieu zodat 
water en lucht niet vervuild worden en de biodiversiteit zo min mogelijk lijdt onder vermesting 
en verzuring. Dierlijke mest en producten daaruit is veruit de belangrijkste bron van nutriënten 
in de landbouw en is tevens van cruciaal belang voor het op peil houden van 
bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Het gebruik van kunstmest is geminimaliseerd, want 
grotendeels vervangen door producten uit dierlijke mest, maar niet verboden. Door lage 
milieuverliezen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het sluiten van kringlopen 
aangezien er weinig mineralen verloren gaan. Mineralen blijven dus veel meer in de kringloop 
behouden. 

 
 
2. Autonome ontwikkelingen  
Het kabinet ziet de volgende ontwikkelingen die sterk bepalend zijn voor de landbouw en de 
productieprocessen in de landbouw rond 2025. Genoemde ontwikkelingen zullen van grote invloed 
zijn op de wijze waarop landbouwproductie in Nederland rond 2025 plaatsvindt en de relatie van de 
landbouw met zijn omgeving.  
1. De wereldbevolking groeit verder (naar verwachting tot circa 8 miljard in 2015??); de 

mondiale vraag naar producten uit de landbouw in het algemeen (voedsel, diervoer, biomassa, 
grondstoffen voor chemische industrie) en voedsel uit de veehouderij in het bijzonder stijgt. 
Verwacht wordt dat de welvaart voor grote delen van de wereldbevolking verder stijgt. Als 
gevolg hiervan stijgt ook de vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong.1 

2. Toenemende vraag naar dierlijke eiwitten als gevolg van stijging van de welvaart in Azië en 
Zuid-Amerika zal vanwege concurrentieoverwegingen (hogere kostprijs) overwegend door 
Zuid- en Noord-Amerika worden ingevuld. Handhaving van de bestaande afzetmarkten naar 
derde landen blijft voor de Nederlandse veehouderij belangrijk in verband met de 
vierkantsverwaarding en het realiseren van een goede opbrengstprijs.2 

3. Het areaal landbouwgrond neemt mondiaal iets toe. De landbouwproductie per hectare stijgt 
wel, maar onvoldoende in verhouding tot de groeiende vraag. Met als gevolg dat de prijzen 
van landbouwproducten structureel stijgen. Voedselzekerheid is en wordt een blijvend 
belangrijk geopolitiek thema.3 

                                                 
1 Bron: PBL (2010); Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering. Mondiale opgaven en nationaal beleid, PBL-
publicatienummer: 500414004, p. 23. 
2 bron 
3 Zie voetnoot 2, p. 11. 
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4. Toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en minerale ertsen zullen leiden tot hogere 
prijzen voor o.a. fosfor, fossiele brandstoffen (en daaruit gemaakte N-kunstmest).4 Het is 
moeilijk voorspellen tot welke prijzen dit zal leiden in 2025. Wel mag verwacht worden dat de 
prijzen van genoemde grondstoffen structureel zullen stijgen. 

5. Structurele stijging van prijzen voor o.a. fosforerts en fossiele brandstoffen vormen een 
economische prikkel voor het verminderen van verliezen van stikstof, fosfaat en energie op 
bedrijven.  

6. Biomassa, waaronder dierlijke mest, zal in toenemende mate als grondstof dienen voor groene 
energie, waardevolle meststoffen en andere waardevolle producten.5 Hetzelfde geldt voor 
afvalproducten uit de voedings- en voerindustrie. De prijzen van al deze producten stijgen. Dit 
heeft gevolgen voor zowel het kostenniveau van de Nederlandse veehouderij (kosten van voer 
stijgen) als voor de kosten/opbrengsten van geproduceerde mest.6 

7. Zuiniger gebruik van stikstof en fosfaat en het gebruik van biomassa voor energieopwekking 
heeft gevolgen voor bodemvruchtbaarheid en organisch stofgehalte. Ondernemers worden zich 
steeds meer bewust van het belang van op peil houden van bodemkwaliteit en 
bodemvruchtbaarheid voor gewasopbrengsten, weerbaarheid van de bodem, 
vochtvasthoudend vermogen etc.7 

8. Voortgaande technologische ontwikkeling op het gebied van ICT, meet- en regeltechniek, 
biotechnologie gaat door. Steeds meer bedrijfsprocessen op primaire bedrijven worden in 
steeds sterkere mate beheerst door ICT. Ontwikkeling van goedkope, precieze sensoren maakt 
het steeds beter mogelijk om emissies van stoffen te detecteren en te bepalen. Dit biedt 
mogelijkheden voor maatwerk in normstelling en afrekenen daarop) op bedrijfsniveau.8  

9. Bedreigingen voor de biodiversiteit zullen leiden tot grotere waardetoekenning aan 
biodiversiteit. Het groeiende besef dat biodiversiteit van belang is voor de toekomst van mens, 
milieu en toekomstige duurzame economische groei ondersteunt dit.9 Dit heeft geleid tot het 
voornemen van grote ketenpartijen in de Nederlandse agrofoodkolom om vanaf 2015 alleen 
nog soja in het veevoer te gebruiken dat voldoet aan de criteria en principes van RTRS-soja 
(Roundtable on Responsible Soy).  

10. De groei van de gemiddelde omvang van landbouwbedrijven in Nederland gaat de komende 
jaren door.  

11. Het opleidingsniveau van ondernemers en werknemers in de landbouw is en blijft hoog. 
Ondernemers zullen door continue kennisverzameling, scholing en training in staat zijn met 
steeds hogere eisen van binnen en buiten het bedrijf om te gaan. Het vertaalt zich ook in hoge 
technische productieresultaten, ook internationaal vergelijkend.10  

12. Ketenintegratie (ofwel samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een 
organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant. Alle organisaties en afdelingen 
in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces 
werken zo met elkaar samen) in de landbouw gaat door. Ondernemers werken steeds meer op 
basis van structurele, langetermijn relaties met toeleveranciers, adviseurs en afnemers, als 
schakel in duurzaam producerende agrofoodketens. De agrofoodkolom stuurt in toenemende 
mate op de wijze van produceren op het terrein van voedselveiligheid, diergezondheid, 
dierwelzijn en milieu binnen de context van de open Europese markt en de wereldmarkt.11 

 
 
3. Streefbeeld 2025 
1. Het kabinet ziet een belangrijke rol voor de landbouw, inclusief de veehouderij, in het 

Nederland van 2025. De vruchtbare delta Nederland is uitstekend geschikt voor produceren 
van hoogwaardige landbouwproducten voor o.a. voeding, veevoer, energieopwekking en als 
grondstof voor de industrie. De landbouw, speelt daarmee een belangrijke rol in de biobased 

                                                 
4 Zie o.a. Plant Research International (PRI), Phosphorus in agriculture: global resources, trends and 
developments». Betere onderbouwing nodig van verwachtingen rond prijzen voor fosfaat.  
5 Vergelijk de opwaardering van dierlijke vet slachtafvallen door VION tot waardevolle producten. 
6 Bron 
7 [verwijzing] 
8 [verwijzing] 
9 [verwijzing] 
10 [verwijzing] 
11 [verwijzing] 
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economy  
De veehouderij speelt daarin een bijzondere rol, doordat zij niet voor de mens consumeerbare 
grondstoffen (gras, restproducten uit de humane voedings- en genotmiddelenindustrie en 
voedergranen) omzet naar voor de mens geschikt hoogwaardige eiwitten en voedsel. 
Producten waar in 2025 veel vraag naar zal zijn.  
Afzetmarkten van dierlijke producten bevinden zich voor het overgrote deel, maar niet 
uitsluitend12 in het welvarende West-Europa.  
De grondgebonden landbouw is in Nederland actief als natuurvriendelijk beheerder van een 
groot deel van het landelijk gebied. Sommige landbouwbedrijven verlenen ook diensten op het 
gebied van zorg en recreatie. 
Vestigingen van landbouwbedrijven, veelal gezinsbedrijven, hebben een maatvoering die past 
bij de omgeving waarbinnen ze gevestigd zijn. 
 

2. In 2025 bestaat het landbouwbedrijfsleven uit professionele, technisch goed opgeleide 
ondernemers met goed geoutilleerde bedrijven. Ondernemers sturen gericht op hoge 
opbrengsten en hoogwaardige kwaliteit. Minimaliseren van verliezen van stikstof, fosfor en 
andere milieubelastende maakt integraal onderdeel uit van de  bedrijfsstrategie. Ondernemers 
werken op basis van structurele lange termijn relaties met toeleveranciers, adviseurs en 
afnemers als schakel in duurzaam producerende agrofoodketens, zowel wat betreft de afzet 
van dierlijke producten als restproducten waaronder dierlijke mest. De agrofoodkolom stuurt 
sterk op de wijze van produceren op het terrein van milieu, dierwelzijn, diergezondheid en 
voedselveiligheid binnen de context van de open Europese markt en de liberaliserende 
wereldmarkt. 
Op veel bedrijven is inzet van hoogwaardige technologie in de bedrijfsvoering (als 
managementinstrument en in het productieproces) een onmisbaar onderdeel van de aanpak. 
Ondernemers gebruiken biodiversiteit in hun bedrijfssysteem (functionele agrobiodiversiteit). 
 

3. De overheid is eindverantwoordelijk voor bescherming van collectieve goederen (kwaliteit 
bodem/water/lucht, behoud van biodiversiteit, volksgezondheid,) en kan en zal corrigerend 
optreden in geval van marktfalen. Door hoge maatschappelijke (privaatrechtelijke) eisen die 
gesteld worden aan landbouwproducten en -productie, door ketenintegratie en –samenwerking, 
door ver doorgevoerde niveaus van ketenaansprakelijkheid en door grotere zichtbaarheid van 
de gevolgen van individueel handelen door ondernemers als gevolg van betere 
meettechnologie is de rol van de overheid kleiner geworden.  
Overheidsoptreden gebeurt op basis van duidelijke doelen en heldere standaarden en 
methodieken voor verantwoording door bedrijven. De milieugebruiksruimte per bedrijf is helder 
en geformuleerd in termen van landelijke, regionale en/of lokale milieukwaliteitsdoelen (bijv. 
geur, fijn stof, ammoniak, NO3). Bedrijven mogen alleen produceren binnen deze 
gebruiksruimte. De milieugebruiksruimte is fors kleiner om gestelde milieukwaliteitsdoelen te 
kunnen halen. Om dit in het dichtbevolkte Nederland te realiseren zijn de absolute verliezen 
van o.a. nitraat, fosfaat, zware metalen, broeikasgassen, ammoniak en fijn stof uit de 
landbouw flink afgenomen. Daardoor behoren de milieuverliezen per eenheid product tot de 
laagste van de wereld. Bedrijven en kennisinstellingen bouwen hiermee unieke kennis op die 
wordt geëxporteerd.  
Borging van het bereiken van overheidsdoelen gebeurt voor een belangrijk deel op basis van 
geavanceerde, nauwkeurige, goedkope, geautomatiseerde meettechnologie en 
meettechnieken. Van bedrijven die er niet in slagen om geldende doelen te halen, komt de 
‘license to produce’ te vervallen. 
De overheid stimuleert innovaties die milieu, dierenwelzijn, productkwaliteit ten goede komen 
door risicoafdekking en garantstelling  experimenteerruimte, vlotte vergunningverlening en het 
stimuleren van commitment in de agrofoodkolom voor de aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken. 

 

                                                 
12 Afzetmarkten van vlees buiten Europa hebben voor het overgrote deel betrekking op die onderdelen van de 
dierlijke producten die niet aansluiten bij de consumentenwensen van de West-Europese consument. Deze 
afzetmarkten zijn voor de prijsvorming van de dierlijke producten voor de primaire ondernemers van belang en 
waarborgen op deze wijze een optimale benutting van dierlijke producten. 
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4. Dierlijke mest is een waardevol product en wordt ook als zodanig behandeld en 
gebruikt. Veehouderijen zorgen vooraf voor duurzame afzet van de op het bedrijf 
geproduceerde dierlijke mest. Afzet is veelal gebaseerd op langjarige afzetcontracten met 
gebruikers (akker- en tuinbouw) en/of professionele verwerkers van mest. De in de mest 
aanwezige bouwstoffen (waaronder stikstof, fosfaat en koolstof) worden optimaal benut: in de 
landbouw voor productie van landbouwgewassen, energieopwekking en in stand houden van 
bodemvruchtbaarheid, in de industrie als grondstof (bijv. kunstmest). Mestbe- en verwerking, in 
verschillende vormen en in verschillende schaalgroottes, is in 2025 normale praktijk bij het 
valoriseren van dierlijke mest tot mestproducten die aansluiten bij de bemestingsbehoefte van 
gewassen en binnen heldere gebruiksregels ter bescherming van het milieu. Hiervoor is, voor 
grotere installaties, een gegarandeerde aanvoer van dierlijke mest geregeld en wordt gebruik 
gemaakt van technieken waarmee mest wordt omgezet in producten met waarde en 
afzetmarkten voor de verwerkte mestproducten in binnen- en buitenland. 
Mestverwerkingsinstallaties passen in de omgeving waar ze gevestigd zijn. 
Mest wordt zoveel mogelijk in de regio afgezet om transportbewegingen te minimaliseren.  
Mestgebruikers gaan zorgvuldig om met aangevoerde meststoffen. Om opbrengsten te 
optimaliseren en verliezen naar het milieu te minimaliseren wordt zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van precisiebemesting, waarbij rekening wordt gehouden met gewas, grondsoort, 
weer.  
De totale hoeveelheid op de mestmarkt aangeboden dierlijke mest is in evenwicht met de vraag 
binnen en buiten Nederland. Dierlijke mest (al dan niet in be- of verwerkte vorm) is in alle 
teelten de voornaamste bron van nutriënten. Kunstmest wordt alleen gebruikt als er geen goed 
alternatief is en is veelal deels gemaakt van grondstoffen uit dierlijke mest. 
Normen en voorschriften voor de toepassing van meststoffen gaan uit van bemesting naar 
gewasbehoefte en bevatten de juiste prikkels om verliezen naar het milieu te minimaliseren, 
zodat koplopers worden beloond en achterblijvers niet langer meer kunnen bemesten dan 
noodzakelijk is. Deze normen en voorschriften passen goed bij de landbouwpraktijk, zijn flexibel 
en op doelen gericht waar mogelijk en robuust waar nodig.  
 
 

4. Beschrijving nu, uitgangssituatie 
1. De Nederlandse landbouw heeft een duidelijke maatschappelijke en economische functie. 

De Nederlandse landbouw zorgt ondermeer voor voedselzekerheid, cultuurlandschap, 
natuurbeheer, werkgelegenheid, een aandeel in het BNP, etc. De landbouw levert op 
wereldschaal slechts een geringe bijdrage aan de totale voedselproductie13, maar zit in de 
kopgroep als het gaat om technologische ontwikkelingen, dierenwelzijn, voedselveiligheid en 
productiviteit. De Nederlandse landbouw is, gezien de geringe omvang van het 
landbouwareaal, intensief. Dit geldt voor het aantal gehouden dieren maar ook voor de 
concentratie van landbouwactiviteiten en het gebruik van productiemiddelen zoals meststoffen. 
Een deel van deze productiemiddelen komt van buiten Nederland waardoor er over het geheel 
genomen niet gesproken kan worden van gesloten kringlopen. Zo zijn veevoergrondstoffen 
voor een deel afkomstig uit het buitenland: er wordt in Nederland op jaarbasis 2 miljoen ton 
sojaboonequivalenten gebruikt. Hiervoor is ongeveer 700.000 hectare landbouwgrond nodig.14 
Niet alle kosten van landbouwproductie worden doorberekend in de prijs van die producten; zo 
wordt een deel van de kosten van milieuschade als gevolg van nutriëntenverliezen naar het 
milieu en het herstellen daarvan niet verrekend in de prijs. In de Nederlandse samenleving is 
in toenemende mate weerstand zichtbaar tegen de wijze waarop landbouwhuisdieren 

                                                 
13 De Nederlandse zuivelproductie maakt 8% uit van de totale Europese zuivelproductie. Van de Nederlandse 
zuivelproductie gaat 40% naar andere EU-lidstaten en 20% naar de wereldmarkt. De Nederlandse export naar 
derde landen maakt 20% uit van de totale EU-export naar derde landen. De Nederlandse zuivelketen ziet 
vanuit concurrentie- en marktoverwegingen (toenemende wereldvraag naar zuivelproducten) mogelijkheden 
om haar huidige export-aandeel op de wereldmarkt de komende jaren te vergroten. De Nederlandse varkens- 
en pluimveevleesproductie maakt 6 à 7% uit van de totale EU-productie. Van de Nederlandse productie van 
varkens- en pluimveevlees wordt ca. 2/3 deel geëxporteerd. Van de export gaat 80% naar andere EU-lidstaten 
(waarvan ruim 50% naar West-Europa) en 20% gaat naar derde landen. De export naar derde landen betreft 
onderdelen die vanwege consumentenwensen niet in de EU kunnen worden afgezet. 
14 LEI, Sojaverbruik in Nederland, LEI-rapport 2010-059.14 Genoemde 2 mln ton komt overeen met 1% van de 
wereldproductie aan soja en 2% van de sojaproductie in Zuid-Amerika waar het overgrote deel van de in 
Nederland gebruikte soja vandaan komt.  
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gehouden worden. De aandacht in de samenleving verbreedt zich geleidelijk aan van alleen het 
welzijn van het dier, met zijn meer technische uitwerking in regelgeving, naar respect voor het 
dier en basisrechten voor dieren. De massaliteit waarop dieren worden gehouden heeft geleid 
tot maatschappelijke onrust over de schaal van de veehouderijproductie (megastal discussie, 
zorg over verspreiding van dierziekten). Verder hebben de uitbraak van Q-koorts en de 
problemen met antibioticaresistentie (MRSA, ESBL) in de samenleving de vraag opgeroepen of 
de veehouderij geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. 
De verwachtingen voor de ontwikkelingen van de veestapel voor de komende jaren verschillen 
per sector. Velen verwachten dat de melkproductie in 2015 flink kan groeien; de Rabobank 
verwacht in 2020 een ruim 20 procent hogere melkproductie in Nederland.15 Bij blijvend 
groeiende productie per koe hoeft dit niet te leiden tot een forse uitbreiding van de 
melkveestapel, maar wel mag verwacht mag worden dat, zonder maatregelen, de excretie per 
koe zal stijgen. Verder wordt een lichte groei van de melkveestapel voorzien. De 
verwachtingen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij voor de komende jaren zijn 
minder eenduidig. In een studie uit 2010 geeft het LEI aan rond 2013 een krimp van de 
varkenshouderij te verwachten met daarna weer groei. De mate van zowel krimp en groei is 
echter zeer onzeker. Voor de pluimveehouderij lijkt stabilisatie en of lichte groei het meest 
waarschijnlijk.16   

 
2. Het grootste deel van de ondernemers is (redelijk) hoog geschoold, zeker de jongere 

ondernemers. Zij worden geadviseerd door adviseurs van toeleverende bedrijven, afnemers en 
financiële ondersteuners. Het handelen van ondernemers wordt bepaald door een complex 
samenspel van kennis, adviezen van externen maar ook door traditie en ‘boerenverstand’. De 
technische resultaten van de veehouderij zijn hoog, in vergelijking met het buitenland. Dit in 
combinatie met relatief goedkoop voer ni de intensieve sectoren, is de veehouderij in 
Nederland concurrerend op de Europese en wereldmarkt.17 
Duurzaamheidseisen op het vlak van milieu en dierenwelzijn worden vaak gezien als van 
buitenaf opgelegd en vormen op veel bedrijven niet vaak actief onderdeel van de integrale 
bedrijfsstrategie. Dit wordt mede ingegeven door angst voor inkomensderving door 
opbrengstverliezen, vermindering van kwaliteit en teruglopende productiviteit van 
productiemiddelen, met name van landbouwgronden (bodemvruchtbaarheid). Voorgaande 
neemt niet weg dat de landbouw de afgelopen 15 jaar aanzienlijke emissiereducties 
gerealiseerd, maar tegelijkertijd zijn op veel terreinen de milieudoelen nog niet gerealiseerd 
(o.a. waterkwaliteit, ammoniakdepositie). De ‘quick wins’ op milieugebied zijn voor een 
belangrijk deel gerealiseerd. Verdere verbetering gaat met kleine stappen. Inzet van nieuwe 
kennis en technologie is nodig om stappen voorwaarts te maken bij een gelijke of nog 
stijgende landbouwproductie. Vanuit een deel van de samenleving is dan ook steeds vaker de 
roep te horen dat krimp van de veehouderijsector de enige manier is om in Nederland de 
omslag naar duurzaamheid te maken. Private keurmerken en ketenafspraken gericht op 
duurzaamheid richten zich veelal op, voor consumenten zichtbare, aspecten als dierenwelzijn 
en landschap.  
In de voerstrategie van veehouders, zeker in de intensieve veehouderij, is er de neiging om te 
zoeken naar goedkoopste grondstoffen, ook als die minder goed zijn voor milieu (onnodig veel 
P). Dit wordt deels veroorzaakt door lage opbrengstprijzen voor de eindproducten (vlees, 
eieren, melk). In de melkveehouderij zien steeds meer veehouders de zin van maatwerk en het 
zichtbaar maken daarvan (mede onder druk van gebruiksnormen waardoor scherper sturen op 
terugdringen van verliezen en het zichtbaar maken daarvan loont door minder mestafvoer). 
Landbouworganisaties en voerfabrikanten streven op korte termijn een forse vermindering van 
de stikstof- en fosfaatexcreties van vee na.  
 

3. De overheid (nationaal en lagere overheden) treedt op als de beschermer van collectieve 
goederen als schoon water, schone lucht, goede leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit. De 
aanpak van problemen als de vermesting door stikstof en fosfaat, verzuring/vermesting door 
ammoniak en hinder door geur is gebaseerd op dwingende normstelling in combinatie met 

                                                 
15 Rabobank, ‘Anders melken’, 2010 (?) 
16 Baltussen e.a., Gevolgen van het afschaffen van dierrechten, rapportnummer 2010-048, LEI, 2010. 
17 bron 
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handhaving tot uitdrukking komend in gedetailleerde normen en regels (bijv. 
stikstofgebruiksnormen, ammoniakemissiegrenzen per dierplaats). Veel van deze regels 
hebben hun oorsprong in Europese verplichtingen. Vanwege onder andere de onzichtbaarheid 
van veel vee- en mestgerelateerde emissies; de complexe relatie en afstand tussen 
emissiebron en uiteindelijk effect van de emissie; en het feit dat individuele emissies van 
stikstof en fosfaat zelden een probleem vormen, zien veel ondernemers het nut van de regels 
niet. Door velen, vaak ook voorlopers, worden de regels als klemmend ervaren; regels en 
normen zijn te weinig gedifferentieerd en te weinig flexibel. Gegeven de grote aantallen vee en 
bijbehorende mestoverschotten is overheidsingrijpen echter nodig, aangezien een deel van de 
ondernemers geneigd is regels te willen overtreden om daarmee persoonlijk voordeel te 
verkrijgen. Onderscheiden van ‘goeden’ en ‘kwaden’ blijkt voor de overheid niet erg 
gemakkelijk. Bewijsvoering rond overtredingen op het gebied van mestgebruik en mestafzet is 
lastig als gevolg van het gegeven dat er grote variatie is in mogelijke situaties (grote 
handhavingsmarges) en de overheid daarmee rekening moet houden in de handhaving. 
Handhaving in het mestbeleid is gebaseerd op een risicobenadering op het niveau van 
groepen; onderscheid tussen individuen binnen die groepen wordt bij de selectie 
niet/nauwelijks gemaakt.  
Dierproductierechten en melkquota zijn cruciaal voor het begrenzen van dierlijke productie en 
de daarmee gepaard gaande emissies naar het milieu.   
De overheid stimuleert ontwikkeling en verspreiding van nieuwe technologie (bijvoorbeeld op 
het gebied van stallen, mestverwerking en precisiebemesting) en kennis door normstelling, 
financiering, experimenteerruimte en onderzoek. Tegelijkertijd is er vaak een roep uit sector en 
politiek om ‘meer’ inzet van de overheid op dit punt. 

 
4. Mest is van waarde als deze direct aanwendbaar is op het eigen bedrijf of verwerkt tot een 

hoogwaardig eindproduct, zoals mestkorrels.  
Het aanbod van (bewerkte) dierlijke mest aan gebruikers buiten het bedrijf overtreft de vraag 
dusdanig (overschotmarkt) dat afnemers over het algemeen niet bereid zijn om te betalen 
voor het afnemen van (producten van) dierlijke mest. Overschotsmest op bedrijfsniveau krijgt 
daardoor in het algemeen (hoewel de mate waarin verschilt per regio en per soort mest) een 
negatieve waarde als deze afgevoerd moet worden van het eigen bedrijf. Transportkosten 
verhogen de negatieve waarde. Mest is daarmee in deze gevallen verworden tot afvalproduct. 
Mestafzet gebeurt voor een belangrijk deel op een aanbodgerichte dagmarkt met veel los 
opererende schakels die als doelstelling hebben het tegen zo gering mogelijke kosten afzetten 
van dierlijke mest. De mestafzetmarkt is niet erg transparant. Intermediairen spelen zeker in 
de intensieve veehouderij een grote rol bij mestafzet. Op dit moment is nog nauwelijks sprake 
van integratie in de mestafzetketen.  
Als er geen maatregelen worden genomen, zal het nationale mestoverschot in de komende 
jaren groeien. Dit wordt vooral veroorzaakt door geleidelijk strenger wordende 
fosfaatgebruiksnormen waardoor de mestplaatsingsruimte afneemt18. Dat heeft (negatieve) 
gevolgen voor de prijsvorming van mestafzet.  
Oplossingen voor het verlagen van het mestoverschot zijn enerzijds maatregelen die productie 
van mest verlagen zoals krimp van de veestapel en verlaging van het nutriëntengehalte in 
dierlijke mest door voermaatregelen19 en anderzijds vinden van nieuwe afzetmogelijkheden 
voor dierlijke mest binnen de Nederlandse landbouw (verdringing van kunstmest20) en buiten 
de Nederlandse landbouw (bijvoorbeeld export21) of verwerking van mest zo dat deze niet 
langer mest is (bijv. verbranding22).    
Bij het gebruik van mest spelen factoren als ‘wegwerken van overschotten’ en ‘risico-

                                                 
18 De plaatsingsruimte voor fosfaat in de Nederlandse landbouw bedraagt in 2009 ongeveer 170 mln kg. in 
2015 neemt deze af naar rond 140 mln kg. De mestproductie in Nederland bedroeg in 2009 ongeveer 175 mln 
kg fofaat.   
19 geschatte maximale potentie vermindering: tot ongeveer 20 mln kg fosfaat; zie voerconvenant LTO-Nevedi. 
20 In 2009 werd in de landbouw volgens het CBSakkerbouw ongeveer 9 mln kg fosfaatkunstmest gebruikt (CBS, 
definitieve cijfers 2009 bodembalans landbouw, 1-3-2011). Volgens de Minerale MeststoffenFederatie is er in 
2009 ongeveer 20 miljoen kg fosfaatkunstmest in Nederland verkocht.  
21 potentie ongewis en afhankelijk van onder andere kwaliteit dierlijke mest, kosten transport, 
toelatingsrestricties overheden. In 2009 werd 39 mln kg fosfaat geëxporteerd (CBS, 2011).  
22 Potentie afhankelijk van onder andere kosten verwerkingstechniek. De verbranding van kippenmest is 
momenteel alleen rendabel met overheidssubsidie (SDE). 
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minimalisering’ bij een deel van de ondernemers een belangrijke rol: liever 10 kg te veel dan 1 
kg te weinig gebruiken om te voorkomen dat de opbrengst negatief beïnvloed wordt.  
Mestbe- en verwerking blijkt moeilijk rendabel te maken: in de huidige fase van 
techniekontwikkeling zijn de kosten veelal te hoog, de opbrengsten van producten uit 
mestverwerking (inclusief energie en warmte) leveren (zeker zonder overheidssteun) te weinig 
op om alle kosten te dekken. Uitzonderingen zijn gevallen waarbij de weg via mestverwerking 
(al dan niet met subsisie) goedkoper blijkt dan afzet in onbewerkte vorm (bijv. pluimveemest-
verbranding). ‘Free riders’ onder veehouders en intermediairs ondermijnen initiatieven voor 
(lopende) mestverwerkingsprojecten door geen lange termijn afspraken te willen maken en 
door scherpe concurrentie op prijs van (korte termijn) mestafzet. Probleem van veel 
mestverwerkingsprojecten is verder dat vooral vanuit aanbod wordt gedacht en minder vanuit 
vraag door akkerbouwers. Bovendien moeten producten van mestverwerking deels 
concurreren met relatief goedkope en flexibel in het gebruik zijnde kunstmest. Akkerbouwers 
kunnen in de mestmarkt ‘achterover leunen’. Zowel LTO als NVV menen dat druk van de 
overheid nodig is om mestverwerking tot een succes te maken. Volgens bedrijven in de 
agrofoodkolom23 moeten er drie punten worden opgelost voor mestverwerking: aanvoer van 
dierlijke mest garanderen, techniekontwikkeling en afzet bewerkte producten regelen. 

 
5. Inzet overheid korte en middellange termijn. 
PM: financiële dekking, staatssteuntoets/goedkeuring Europese Commissie/afstemming 
met pd GLB 
Hieronder is uitgewerkt welke maatregelen en instrumenten de overheid gaat inzetten om het 
streefbeeld van de visie over het mestbeleid in 2025 te realiseren.  
Gedurende de transitieperiode blijven instrumenten nodig om de omvang van de veehouderij te 
begrenzen en zo te verzekeren dat de veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende 
milieunormen (fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen) kunnen produceren. Zie hiervoor 
verder de notitie volume-instrumenten.  
 
De verschillen tussen de uitgangssituatie en het toekomstige streefbeeld voor de veehouderij zijn 
zo uiteenlopend dat zij vragen om een stapsgewijze aanpak gericht op de korte (tot en met 2013), 
de middellange (2014-2017) en lange termijn (na 2017). Hierbij is er ook een duidelijke relatie en 
samenhang met de vierjarige actieprogramma’s in het kader van de Nitraatrichtlijn.  
 
Periode tot en met 2013 
Voor de periode tot en met 2013 blijven de huidige normen en gebruiksvoorschriften in de 
Meststoffenwet van kracht. Zij vloeien voort uit het Vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn op basis 
waarvan de Europese Commissie de derogatie heeft verleend. De regering wil in deze periode 
vooral inzetten op maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen en innovaties. In 
de transitie naar het streefbeeld 2025 worden aanvullend de volgende maatregelen en 
instrumenten ingezet:  
 
Wet- en regelgeving/normering:  
o Regulering van de omvang van de veehouderij blijft nodig. Het instrumentarium hiervoor zal 

worden ontwikkeld (zie notitie volumeinstrumenten). 
o Stimuleren van ondernemers om te investeren in mestverwerking door mestverwerking te 

verplichten bij bedrijfsontwikkeling c.q. aankoop van dierrechten (zie notitie volume 
instrumenten). Hiermee wordt freeridergedrag voorkomen, aanvoer van dierlijke mest aan 
mestverwerkingsinstallaties gegarandeerd en wordt ketenbinding en –vorming gestimuleerd. In 
deze periode wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (vergt wijziging van de 
Meststoffenwet). 

o De regering bereidt een voorstel voor om stikstofrijke kunstmestvervangers niet onder de 
stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest te laten vallen. De regering zet zich in om, bij 
gunstige resultaten van de pilots kunstmestvervangers, hiervoor ruimte te krijgen in het vijfde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

                                                 
23 Bron ? 
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o Op basis van concrete businesscases voor mestverwerking eventuele knelpunten in regelgeving 
oplossen en experimenteerruimte in regelgeving bieden voor innovaties. Afhankelijk van de 
bevoegdheden zal hierover (bestuurlijk) overleg met provincies en gemeenten plaatsvinden. 

o Het faciliteren van vergunningprocedures in grootschalige mestverwerkingsinrichtingen door 
het actualiseren van de Richtlijn mestverwerkingsinstallaties. 

 
Financiële stimulansen: 
o Primaire ondernemers komen bij investeringen in mestverwerking in aanmerking voor de 

Regeling Garantstelling Landbouw. Voor investeringen in integraal duurzame MDV-stallen 
kunnen ondernemers in aanmerking komen voor de Regeling Garantstelling Landbouw Plus. De 
mogelijkheden zullen worden onderzocht om investeringen in mestverwerking door primaire 
ondernemers als ‘single issue’ voor de Regeling garantstelling Plus in aanmerking te laten 
komen.  

o Ketenpartijen kunnen bij investeringen in mestverwerking een beroep doen op de BBMKB.  
o Uitbreiding van de pilot Maatwerkfaciliteit voor de Regeling Garantstelling Landbouw voor 

primaire ondernemers die investeren in innovatieve mestverwerkingsinrichtingen (ontheffing 
hoofdelijke aansprakelijkheid). 

o Subsidieregeling voor mestverwerking voor (samenwerkingsverbanden van) early adopters via 
artikel 68 en/of POP-Nieuwe Uitdagingen GLB (2012, 2013) en in het GLB-pakket na 2013. 

o Mestverwerkingsinrichtingen, integraal duurzame MDV-stallen en precisiebemestings-
apparatuur met bovenwettelijke prestaties plaatsen op de investeringslijsten van fiscale 
instrumenten (Vamil, MIA en EIA). 

o SDE regeling openstellen voor monovergistingsinstallaties. 
 
Onderzoek, innovatie en kennisverspreiding: 
o Voortzetting ontwikkelingsgericht onderzoek naar o.a. stalsystemen in de melkvee- en 

varkenshouderij waarbij mest en urine gescheiden wordt opgevangen.  
o Voortgaand ondersteunen van onderzoek naar nieuwe en efficiëntere mestbe- en –

verwerkingstechnieken op basis van een gezamenlijk onderzoeksagenda van bedrijfsleven en 
overheid (recyclen van fosfaat in dierlike mest tot grondstof voor veeevoer en 
fosfaatmeststoffen, bioraffinage, kraken van mest in waardevolle grondstoffen (biobased 
economy). Ook onderzoek naar (toepassing) van meet- en regeltechniek om emissies uit de 
landbouw goedkoper, sneller en op bedrijfsniveau te kunnen monitoren en bijsturen; 

o SBIR-tender in 2012 voor de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe meststoffen en 
grondstoffen uit dierlijke mest. 

o Medefinanciering aan een Kenniscentrum mestverwerking op het Varkensinnovatiecentrum 
Sterksel op basis van een initiatief van het bedrijfsleven, andere overheden en Wageningen 
UR. 

o Het faciliteren van praktijknetwerken mestverwerking en precisiebemesting via de Regeling 
praktijknetwerken.  

 
Convenanten: 
o Veevoerconvenant LTO Nederland en Nevedi met als doelstelling een reductie van de 

mineralenproductie in 2011 met 10 miljoen kg fosfaat en in 2013 met nogmaals 10 miljoen kg 
fosfaat. 

o Convenant met leidende partijen in de varkens- en melkveeketen over de realisatie van 
grootschalige verwerking en export van producten uit dierlijke mest.  

 
Periode 2014 tot en met 2017 
Voor de middellange termijn (periode 2014-2017) staat het verder verduurzamen van de 
veehouderijproductie centraal (vermindering milieuverliezen, vergroten van de inzet van producten 
uit dierlijke mest). De tot en met 2013 ingezette lijn van maatregelen en instrumenten die 
succesvol blijken te zijn zal daarbij worden voortgezet. Regulering van de omvang van de 
veehouderij blijft vooralsnog noodzakelijk. De volgende maatregelen en instrumenten worden 
ingezet: 
 
Wet- en regelgeving/normering:  
o Regulering van de omvang van de veehouderij. 
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o Stimuleren van ondernemers om te investeren in mestverwerking door mestverwerking te 
verplichten bij bedrijfsontwikkeling c.q. aankoop van dierrechten.  

o Op basis van concrete businesscases voor mestverwerking eventuele knelpunten in regelgeving 
oplossen en experimenteerruimte in regelgeving bieden voor innovaties. Afhankelijk van de 
bevoegdheden zal hierover (bestuurlijk) overleg met provincies en gemeenten plaatsvinden. 

o Bijmengplicht van fosfor uit dierlijke mest in kunstmest- en veevoerfosfaat (vergelijk 
bijmengplicht van biobrandstoffen in benzines) vanwege de toenemende schaarste aan 
fosfaatertsen en de wens tot het verkleinen en sluiten van mineralenkringlopen. 

 
Financiële stimulansen: 
o Regeling Garantstelling (Plus) Landbouw voor investeringen in mestverwerkingsinrichtingen, 

integraal duurzame MDV-stallen voor primaire ondernemers. 
o Maatwerkfaciliteit voor de Regeling Garantstelling Landbouw voor primaire ondernemers die 

investeren in innovatieve mestverwerkingsinrichtingen (ontheffing hoofdelijke 
aansprakelijkheid). 

o Subsidieregeling voor mestverwerking voor (samenwerkingsverbanden van) early adopters in 
het kader van het GLB-pakket na 2013. 

o Mestverwerkingsinrichtingen, integraal duurzame MDV-stallen en precisiebemestings-
apparatuur met bovenwettelijke prestaties staan op de investeringslijsten van fiscale 
instrumenten (Vamil, MIA en EIA). 

o SDE regeling voor monovergistingsinstallaties. 
 
Onderzoek, innovatie en kennisverspreiding: 
o Voortgaand ontwikkelingsgericht onderzoek naar stalsystemen in de melkvee- en 

varkenshouderij waarbij mest en urine gescheiden wordt opgevangen en naar 
precisiemeetapparatuur.  

o Voortgaand ondersteunen van onderzoek naar nieuwe en efficiëntere mestbe- en –
verwerkingstechnieken op basis van een gezamenlijk onderzoeksagenda van bedrijfsleven en 
overheid (recyclen van fosfaat in dierlike mest tot grondstof voor veeevoer en 
fosfaatmeststoffen, bioraffinage, kraken van mest in waardevolle grondstoffen (biobased 
economy); 

o SBIR-tender in 2014 voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meststoffen en 
grondstoffen uit dierlijke mest; 

o Medefinanciering aan een Kenniscentrum mestverwerking op het Varkensinnovatiecentrum 
Sterksel op basis van een initiatief van het bedrijfsleven, andere overheden en Wageningen 
UR. 

o Het faciliteren van praktijknetwerken mestverwerking en precisiebemesting via de Regeling 
praktijknetwerken.  

 
Periode na 2017 
De fase na 2017 is de fase waarin de gewenste kanteling in het gedrag ten aanzien van mest in de 
landbouw moet worden voltooid. Dit heeft gevolgen voor het vanaf dat moment te voeren 
mestbeleid, zowel met betrekking tot de mestproductie en de omvang van de veehouderij als met 
betrekking tot het mestgebruik. Veehouders zijn dan goed in staat om de omvang van hun bedrijf 
integraal af te wegen tegen de milieu- en overige duurzaamheidsrandvoorwaarden. Daarbij is de 
verantwoorde afzet van waardevolle c.q. verwerkte dierlijke mest één van kernpunten in de 
bedrijfsvoering en is er sprake van een markt van vraag en aanbod van producten uit dierlijke 
mest van waarde. Het tempo waarin de hiervoor noodzakelijke veranderingen in de 
veehouderijkolom zullen plaatsvinden is moeilijk in te schatten, daarom verbind ik aan deze fase 
nog geen concrete datum. Ook bij een op termijn gelijkblijvende omvang van de veestapel zijn nu 
de genoemde maatregelen op het gebied van mest en mestverwerking noodzakelijk. Ingeval deze 
ontwikkelingen stagneren is krimp van de veestapel onvermijdelijk.  
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Verslag gesprek in het kader van totstandkoming kabinetsvisie 
mest- en volumebeleid op 9 februari 2011 [definitief] 
 
N.B. De in dit verslag weergegeven meningen betreffen standpunten van de milieuorganisaties, 
tenzij anders aangegeven. Het verslag is bedoeld voor intern gebruik en niet om extern te 
verspreiden. 
 
• Aanwezig:  (Gelderse Milieufederatie), Milieudefensie),  

Natuurmonumenten), Brabantse Milieufederatie) en  
(Ministerie van I&M) 

• Afwezig wegens ziekte:  (Stichting Natuur en Milieu) en  (Ministerie van 
EL&I) 

• Afwezig wegens andere werkzaamheden:  (VEWIN) 
 

 heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op de kabinetsvisie mest- en 
volumebeleid, die in april of mei 2011 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. 
 
In het kader van de totstandkoming van de kabinetsvisie hebben de Ministeries van I&M en EL&I 
aan de milieuorganisaties de volgende vragen: 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de veehouderij? 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid (mestverwerking, mestgebruik)? 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van voldoende politiek draagvlak? 
 
Vanuit de milieuorganisaties wordt nog het onderwerp “alternatieven” aangedragen. 
 

 merkt nog op dat in opdracht van GS van Noord-Brabant onderzoek door de GGD 
plaatsvindt naar effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. Dit onderzoek moet in de 
zomer van 2011 klaar zijn. [noot : VWS geeft aan dat dit waarschijnlijk het IRAS-
onderzoek betreft naar de relatie tussen volksgezondheid en veehouderij. De GGD voert 
ondersteunende activiteiten uit ten behoeve van dit onderzoek.] 

 
1. Welke milieudoelen zijn in het bijzonder van belang? 
De kringloopgedachte is een intrinsieke doelstelling die onderdeel zou moeten zijn van de 
kabinetsvisie. Verwezen wordt naar het TCB-advies en de opdracht aan het PBL inzake de relatie 
tussen de kringloopgedachte en de omvang van de veestapel. Hoe ver moet de omvang van de 
veestapel terug om binnen de draagkracht van Nederland en Europa te blijven? Realisatie van een 
kringloop in Noordwest-Europa is al een stap in de goede richting. 
 
De milieuorganisaties onderschrijven het TCB-advies. De TCB stelt terecht dat de eerste 10 jaar 
geen goede resultaten van mestverwerking te verwachten zijn. Pas als die resultaten er wel zijn, 
kan eventueel weer meer ruimte (na de eerder af te dwingen krimp) aan de veehouderij worden 
gegeven. 
 
De geschiedenis leert dat de landbouw steeds uitstel heeft weten te bedingen van de realisatie van 
milieudoelen. De leefbaarheid en de volksgezondheid worden in Noord-Brabant al 40 jaar gegijzeld 
door de intensieve veehouderij. M.b.t. volksgezondheid wordt het voorzorgsprincipe te weinig 
gehanteerd. Dit en de waarde en urgentie van de milieudoelen zouden onderdeel moeten zijn van 
de kabinetsvisie. 
 
De effecten van de landbouw op de kwaliteit van het buitengebied worden onvoldoende 
meegewogen bij het landbouwbeleid.  
 
2. Wat is de visie van de milieuorganisaties op een volumebeleid voor de veehouderij? 
De overheid zou de veehouderij moeten uitdagen tot innovatie. Een optie is emissienormen te 
stellen in plaats van een maximum aan het aantal dieren.  
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Het is wel van belang dat het aantal dieren niet groeit. Dit is noodzakelijk om de milieudoelen te 
kunnen halen. Het ammoniakbeleid wordt anders onderuit gehaald. Op een ledenbijeenkomst van 
varkensboeren was een maximum aan het aantal dieren bespreekbaar, al waren er ook 
tegenstanders. Er moet ook een maximum worden gesteld aan het aantal stuks melkvee, maar 
daartegen bestaat weerstand bij de NMV.  
 
LTO heeft tegen haar leden gezegd dat het dierrechtenstelsel in stand blijft als als het LTO-voorstel 
uit het tienpuntenplan niet wordt ingevoerd. Het LTO-voorstel gaat uit van een te groot geloof in 
mestverwerking. Als het LTO-voorstel niet werkt, zijn dierrechten noodzakelijk. Maatregelen door 
minder P in voer kosten nauwelijks geld en hadden veel eerder genomen moeten worden. 
 
Een wettelijk maximum aan het aantal dieren is helder en goed handhaafbaar. In het kader van de 
PAS zou ook een lokaal maximum aan het aantal dieren moeten worden gesteld.  
 
De milieubeweging ziet een parallel tussen de discussie over een maximumomvang van de 
veestapel en over een maximum aantal passagiers van Schiphol. 
 
Interessant is dat  een maximumbedrijfsgrootte ter discussie stelt. Maar waarom 3 
middelgrote stallen vlakbij elkaar wel toestaan en 1 megastal niet? In dit kader is koppeling aan 
grondgebondenheid een interessant idee. Stallen kunnen wel groter worden mits het aantal dieren 
per oppervlakte-eenheid in een gebied niet toeneemt, opdat een kringloop gerelateerd aan de 
voer-, mest- en zo mogelijk energieproductie wordt gerealiseerd.  
 
3. Wat is de visie van de milieuorganisaties op het mestbeleid (mestverwerking, 

mestgebruik)? 
Verdere differentiatie van gebruiksnormen naar gebieden en gewassen is vanuit 
handhaafbaarheidsoogpunt ongewenst. De lijst met normen is nu al niet meer bij te houden. 
Rondom natuurgebieden is met de mogelijkheden van het GLB wel enige differentiatie mogelijk. 
 
Met het huidige normenstelsel gaat het milieu het schip in, want alleen de boeren die meer mest 
gebruiken dan de forfaitaire waarde vragen mogeliijkheid tot overschrijden aan (via bemonstering). 
Boeren die minder zouden kunnen toepassen doen dit niet en maken gebruik van de forfaitaire 
normen. 
Het huidige normenstelsel zou moeten worden versimpeld. Nu zijn er veel te veel discussies over 
uitzonderingen en verhoging van normen. Een soort MINAS-aanpak is prima. 
 
Het probleem van de toekomst is organisch stof. Dit is essentieel voor een gezonde bodem met 
voldoende biodiversiteit, die ook kan optreden als waterbuffer. 
 
Inzetten op verbranding van mest is fout. 
 
De helft van de mais in Duitsland wordt voor mestvergisting gebruikt. Dit is een voor het milieu 
foute ontwikkeling. 
 
4. Hebben de milieuorganisaties ideeën over het verkrijgen van voldoende politiek 

draagvlak? 
De negatieve kanten van de landbouw komen niet in beeld. Er heerst een vals sentiment ten 
aanzien van de hardwerkende boer. Geef cijfers om valse sentimenten te bestrijden. Nederland is 
niet het beste milieujongetje van de klas maar heeft de hoogste veedichtheid ter wereld. 
 
Het is goed dat r heeft gezegd dat megastallen de relatie met de omgeving doorbreken. 
Benadruk dat boeren moeten opereren in harmonie met hun omgeving (kringloop). 
 
Dierrechten zijn nodig om een oplossing rond Natura2000-gebieden te realiseren. 
 
5. Alternatieven 
Minder vlees eten is van belang. De discussie over de eiwitvoorziening moet niet buiten beeld 
blijven.  
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De I van innovatie moet niet alleen maar worden ingezet voor luchtwassers maar meer voor echte 
duurzaamheid. Zie ook LEI-rapport. Naast technische maatregelen en ruimtelijk beleid zijn ook 
andere aspecten van belang. 
 
GS van Noord-Brabant hebben een topcommissie toekomst intensieve veehouderij ingesteld. Leden 
zijn onder andere  De commissie moet zomer 2011 klaar 
zijn met haar werk. 
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Legitimatie en invulling instrument beheersing omvang 
veehouderij 
 
Versie stuurgroep 29 maart 2011 

 
 
1.  Inleiding 
In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de legitimatie van volume sturing na 
2015 (§2) mogelijke aangrijpingspunten voor beheersing/sturing van de omvang van de 
veehouderij/mestproductie (§3), beoordelingscriteria voor die mogelijke invullingen (§4), 
de reikwijdte van een eventueel instrumentarium (§5) en tot slot, in §6 een aantal 
mogelijke opties voor invulling van een dergelijk instrumentarium. In de notitie zijn waar 
nodig beslispunten weergegeven.  
 
  
2.  Legitimatie volume sturing na 2015 
Voor het realiseren van het streefbeeld in 2025 blijft gedurende de transitieperiode 
vanuit een oogpunt van risicobeheersing een volumebeheersingsinstrument nodig na 
2015 om de veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende wettelijke 
milieunormen te kunnen laten produceren. Argumenten voor een dergelijk instrument na 
2015 zijn: 
• De milieugebruiksruimte voor o.a. fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen en fijn 

stof krimpt, mede op basis van EU-afspraken, de komende jaren om de 
milieukwaliteit (bodem, water, lucht) te verbeteren en de biodiversiteit te 
beschermen. De milieuopgaven voor de landbouw zijn het grootst in de veedichte 
gebieden in Zuid- en Oost- Nederland. 

• Na afschaffen van de melkquotering en expireren van de dierrechten in 2015 wordt 
groei verwacht van de zuivelproductie en de pluimveehouderij. In de varkenshouderij 
wordt door de aanscherping van de milieu- en welzijnseisen per 2013 en de zwakkere 
positie op de mestmarkt de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp verwacht.  

• Dierlijke mest heeft nu al een negatieve waarde. Scherpere fosfaatgebruiksnormen 
leiden de komende jaren tot een forse verkleining van de plaatsingsruimte voor 
dierlijke mest in Nederland. Verdringing van fosfaatkunstmest zal onvoldoende ruimte 
opleveren omdat het gebruik van kunstmestfosfaat al sterk is afgenomen. Veevoer-
maatregelen kunnen de druk verminderen maar er is hoe dan ook een substantiële 
extra verwerkings- en exportcapaciteit nodig om dierlijke mest buiten de Nederlandse 
landbouw af te kunnen zetten en evenwicht op de mestmarkt te behouden.  

• Hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk. Het stelsel van 
gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de fraudedruk niet te hoog oploopt.  

• Het ammoniakinstrumentarium van wettelijke emissienormen per dierplaats kan niet 
zonder een volumeinstrument om te kunnen sturen op de ammoniakdoelstellingen, 
zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal (Natura 2000). Een volumeinstrument is 
nodig om ontwikkelingsruimte te kunnen garanderen rond de Natura2000-gebieden; 
zonder volumeinstrument valt de bodem weg onder de juridische onderbouwing van 
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  

0. toelichting en beslispunten 
Opmerking vooraf: herziene versie, met verwerking van de opmerkingen van de 
stuurgroep van 15 maart 2011.  
 
Beslis- en aandachtspunten: 
1. zijn de argumenten voor een volumbeheersingsinstrument voldoende beschreven? 
2. zijn de beoordelingscriteria voldoende beschreven? 
3. zie de uitwerkingen van de opties en de ‘uitwerkpunten’ die daar staan. Graag 

expliciete aandacht voor de beslispunten onder de opties (zie kaders).  
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• Bij de verwachte groei van de veehouderij krijgen bedrijven te maken met hogere 
mestafzetkosten en grotere investeringen in duurdere technische maatregelen om de 
emissies vergaand terug te dringen om binnen de milieugebruiksruimte te kunnen 
produceren. 

• Zonder een volumeinstrument is er geen directe sturing op het realiseren van het 
mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn. In 
2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland het 2002-plafond 
overschreden. Blijvende overschrijding van het 2002-plafond kan gevolgen hebben 
voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn.  

• Er is in toenemende mate discussie in de samenleving over de wijze waarop 
landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit bij het houden, de wens van de 
‘menselijke maat’ en de gerichtheid op kostprijsconcurrentie heeft geleid tot 
maatschappelijke discussies over de schaalgrootte van veehouderijbedrijven, de 
regionale concentratie van veehouderijbedrijven en het houden van veel dieren in het 
dichtbevolkte Nederland. Verder roepen de recente uitbraak van Q-koorts en de 
problemen met antibioticaresistentie de vraag op of de veehouderij geen gevaar 
vormt voor de volksgezondheid. Met een volumebeheersingsinstrument kan de 
overheid inspelen op andere maatschappelijke wensen dan milieu. 

• Impliciet dan wel expliciet lijken zowat alle relevante maatschappelijke actoren uit te 
gaan van een vorm van volumebeheersing: ook de coalitiepartijen gaat uit van een 
sturingsmechanisme namelijk grond en mestafzetmogelijkheden.  

 
 
3. Mogelijke aangrijpingspunten voor een volumebeheersingsinstrumentarium 
Aangrijpingspunten in de opties voor volumesturing zijn het aantal dieren (‘staarten’) en 
koppeling aan grond (en/of mestafzetmogelijkheid).  
Volumesturing op basis van productquotering (melkquotum, vleesquotum) is een derde 
mogelijkheid. Dit is niet verder uitgewerkt omdat dit al snel zal wringen met regels over 
marktordening en het principe van een vrije markt. Bovendien is de link tussen 
sturingseenheid en de te reguleren problematiek (milieuemissies) zeer indirect. Dat 
maakt sturing ook erg indirect (inclusief problemen rond vaststellen van de juiste 
verhouding tussen eindproduct en emissies).   
Een vierde mogelijke aangrijpingspunt is sturen op emissies. Dit sluit direct aan op de 
reden voor een sturingsinstrument, beperken van het risico van milieuverontreiniging. 
Echter, in de praktijk zal dit instrument op de korte en middellange termijn op de nodige 
problemen stuiten: Capgemini concludeert dat sturen op basis van werkelijke emissies in 
2015 niet haalbaar is. De benodigde technieken om op bedrijfsniveau op betrouwbare 
wijze emissies te meten dan wel te modelleren zijn nog niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar; het alternatief werken op basis van forfaits, rekenmodellen en aannames 
leidt in de praktijk waarschijnlijk tot veel problemen (zie problemen rond MINAS). Door 
inbrengen van werkelijke of forfaitaire waarden voor fosfaat of stikstofexcretie in de 
rekensystematiek gehanteerd in een sturingsinstrument gebaseerd op dieren of grond, 
gaat het aangrijpingspunt emissie alsnog een rol spelen in het gekozen instrument.   
 
 
4. Beoordelingscriteria opties invulling volumebeheersingsinstrumenten 
Elke optie is getoetst op de volgende criteria: 
- doeltreffendheid: mate waarin de optie bijdraagt aan het beheersen van de omvang 

van de veehouderij in relatie tot de milieuemissies en waarin optie de uitvoering 
ondersteunt van andere milieuregelgeving (ammoniak, fijnstof, geur); 

- doelmatigheid: gevolgen van de optie voor de kosten voor het bedrijfsleven 
(bedrijfsniveau,en macroniveau) en voor de bedrijfsontwikkeling (ook op 
sectorniveau); 

- innovatie: de mate waarin de optie innovaties op bedrijven stimuleert gericht op het 
verminderen van de negatieve effecten van de veehouderij. Relevant in dit verband is 
de motie Koopmans–Snijder-Hazelhoff. 
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- maatschappelijk draagvlak: mate waarin de optie op steun kan rekenen in de 
samenleving, en dan met name bij invloedrijke belangenorganisaties; 

- uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid: mate waarin optie eenvoudig, 
met lage kosten, voor de overheid uit te voeren, te controleren en te handhaven is;   

- administratieve lasten: mate waarin de optie kosten met zich meebrengt voor 
voldoen aan wettelijke verplichtingen door bedrijven; 

- EU-conformiteit: mate waarin optie past binnen bestaande (en verwachte) EU-regels. 
 
 
5.  Reikwijdte volumeinstrument 
De vraag is voor welke sectoren een instrument van volumesturing zou moeten gelden.  
Daarbij is er een wisselwerking met het volumeinstrument dat gekozen wordt. Voor een 
instrument gebaseerd op grond/mestafzetmogelijkheid is goed te verdedigen dat elke 
mestproducent onder een dergelijk stelsel moet vallen aangezien voor elke mest-
producent dat hij de algemene (morele en uit gebruiksnormenstelsel voortvloeiende) 
plicht heeft mest netjes af te zetten. In geval van een volumeinstrument dat aangrijpt op 
dieren, vereist een afweging voor welke dieren een dergelijk instrument moet worden 
opgelegd. Ook in dat geval zal in het politieke debat een afweging gemaakt moeten 
worden tussen rechtvaardigheid en doeltreffendheid/doelmatigheid.  
 
Mogelijke opties voor de reikwijdte van volume-instrumentarium zijn: 
Optie 1:De drie grote veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee) 
Afweging: 
• Melkvee, varkens en pluimvee (incl. kalkoenen) produceren ongeveer 89% van de 

totale fosfaatproductie; 
• De melkveehouderij en de pluimveehouderij hebben op korte termijn groeipotenties. 

De groeipotentie van de varkenshouderij is op korte termijn gering en voor de 
middellange termijn aanwezig. De overige diercategorieën zijn sinds 2005 stabiel in 
omvang of gegroeid. 

• Voor melkgeiten is er op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en 
uitbreidingsverbod ingesteld vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.  

 
Optie 2: De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die een bijdrage leveren van 
meer dan 2.5% aan de totale mestproductie (schapen en melkgeiten, vleeskoeien, 
vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 94 à 95% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één. 
• Het is rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen.  
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven.  
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd. 
 
Optie 3: De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die sinds 2005 zijn gegroeid 
(melkgeiten, eenden, vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 92 à 93% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één; 
• Rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen. 
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven, zij 

het minder dan bij optie 2 omdat er minder bedrijven onder vallen; 
• Jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren afgeschaft en nu 

worden ze deels weer ingevoerd omdat de productie in deze sectoren sinds 2005 is 
toegenomen. Overigens is de omvang van deze sectoren de laatste jaren stabiel. 
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6.  Opties voor volume instrumenten 
 
6.1 Opmerkingen vooraf 
a. De eerder gepresenteerde optie ‘Dierrechtenbank’ is komen te vervallen op basis van 
de overweging van de stuurgroep dat de in die optie veronderstelde grote rol van de 
overheid op weinig politieke steun kan rekenen en het risico dat constructies om de 
overheid te slim af te zijn fors opgeld doen. Informatie over deze optie zal wel worden 
opgenomen in het dossier. 
 
b. In de hieronder beschreven opties zijn geen subvarianten opgenomen. Ook zijn op 
basis van de vorige stuurgroepvergadering door de projectgroep een aantal keuzes 
gemaakt bij verdere invulling van de resterende opties. Al met al bevat elke optie een 
groot aantal keuzes die elk ter discussie kunnen worden gesteld. Op cruciale onderdelen 
zullen subvarianten en belangrijke keuzemomenten worden voorbereid ten behoeve van 
terugvalopties en het dossier voor de Kamerbehandeling en voorbereiding wetsvoorstel.  
Aan het einde van elke optie wordt voor belangrijke onderdelen een (deels eerste) aanzet 
van uitwerking van alternatieven met voor- en nadelen gegeven. Volledige uitwerking 
volgt in de volgende vergadering. 
 
c. In elke optie is gezocht naar stimulansen voor mestverwerking, waarmee invulling 
wordt gegeven aan de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff die vraagt om in de voorstellen 
ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten met een uitwerking te komen 
van een prikkel voor mestbe- en verwerking, o.a. met afzet buiten de Nederlandse 
landbouw.  
 
d. Verondersteld wordt dat het volumeinstrument naast een (mogelijk op onderdelen 
aangepast, afhankelijk van uitkomsten Evaluatie Meststoffenwet 2012 en vijfde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn) stelsel van gebruiksnormen zal functioneren. 
 
 
6.2 Opties 
Optie 1:  Dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee). Dierrechten expireren in 2025; 
• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van het aantal 

gehouden dieren op een peilmoment in het verleden (keuze tussen 
meitellingsgegevens 2011, 2010 en 2009); 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig) om verdere ruimtelijke 
concentratie van veehouderij te voorkomen in de veerijke gebieden, waar de 
milieuopgaven het grootst zijn; 

• om mestverwerking en integraal duurzame stallen te stimuleren wordt bij 
verplaatsing van dierrechten 25% van de verhandelde rechten afgeroomd. 
Deze afroming vindt niet plaats indien: 

o het geproduceerde bedrijfsoverschot, dat volgens de gebruiksnormen niet op 
het eigen bedrijf kan worden afgezet, in zijn geheel (wordt verwerkt én) 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet op basis van langjarige 
contracten (tenminste 3 jaar). Dit wordt achteraf gecontroleerd op basis van 
de huidige systematiek van het gebruiksnormenstelsel; 

o de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en voldoen aan de 
Maatlat duurzame veehouderij.  
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• De dierrechten worden vanuit een oogpunt van beperking van de uitvoerings- en 
administratieve lasten gebaseerd op forfaitaire excretienormen. Deze normen 
worden regelmatig geactualiseerd op basis van gemiddelde werkelijke excretiecijfers.  

• Voor biologische varkens- en pluimveebedrijven geldt een uitzondering op de 
eis tot mestverwerking bij verhandeling van dierrechten vanwege de voorwaarden in 
de Europese biologische verordening met betrekking tot grondgebondenheid van deze 
bedrijven (systeem van lokale afzet van mest van biologische veehouderijbedrijven 
naar biologische akkerbouwbedrijven en de eisen aan verwerkte mestproducten).  

 
Voordelen: 
1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit1; 
2. draagt bij aan realiseren van ammoniakdoelen (generiek, gebiedsgericht Natura 

2000/PAS); 
3. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse 

landbouw (invulling motie Koopmans/Snijders). Deze stimulans kan minder effectief 
zijn wanneer veehouders kiezen voor de afroming bij aankoop van dierrechten2. Dit 
leidt wel tot een afname van het aantal dieren en minder druk op de mestmarkt; 

4. gerichte stimulans voor integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023). Deze 
stimulans kan minder effectief zijn wanneer veehouders kiezen voor de afroming bij 
aankoop van dierrechten; 

5. robuust en goed handhaafbaar.  
 
Nadelen: 
1. geen/beperkt politiek draagvlak bij de coalitie, dierrechten zijn geen onderdeel van 

10-puntenplan coalitie; 
2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 

grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 
3. bij bedrijfsontwikkeling moet er geïnvesteerd worden in dierrechten (‘lucht’). Door de 

afroming met 25% bij verplaatsing van dierrechten zal de prijs voor dierrechten 
toenemen vanwege de toenemende schaarste;  

4. De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 
concurrentiepositie van de sectoren. N.B.: de kostprijsverhoging van de Nederlandse 
varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 3 tot 5 cent per kg. 
 

Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2);  

• Stimuleert – in beperkte mate - oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot 
(mestverwerking, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen); 

• Ondersteuntn de uitvoering van overige milieuregelgeving (ammoniak, fijnstof, geur).  
 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  

-  kosten voor dierrechten, hogere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verslechtering 
concurrentiekracht sector, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder.  

                                           
1 Mits totaal aantal toegekende rechten in balans is met de excretie. Dat was in de jaren 
2008, 2009 en waarschijnlijk ook 2010 niet het geval. Als voermaatregelen onvoldoende 
opleveren, blijft dit probleem bestaan. 
2 Deze afweging zal mede gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische afweging van de 
veehouder. 
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-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen 
bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren 
(optimale herverdeling van productiecapaciteit). 
- instrument limiteert de druk op de mestmarkt en ongehinderde toename van 
milieuemissies en beperkt daarmee de kosten van en investeringen in mestafzet en 
milieumaatregelen. 
- indien het verschil tussen de totale mestproductie binnen het systeem van rechten 
en de mestgebruiksruimte in Nederland oploopt, zal dit ook een effect hebben op de 
prijs van mestafzet. 
 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als deel bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR). 
 
c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanuit LTO vakgroep Melkveehouderij is weerstand te verwachten bij de introductie 

van dierrechten melkvee. De LTO vakgroepen varkenshouderij en 
pluimveehouderij/NOP nemen een genuanceerd standpunt in t.a.v. het nog een 
periode voortzetten van dierrechten. De NVV is voor behoud van een systeem van 
productierechten (mineralenrechten op basis van fosfaat of stikstof voor alle 
diercategorieën en zonder schotten tussen diercategorieën). 

• De natuur- en milieuorganisaties zullen deze optie ondersteunen vanwege het 
absolute plafond op dieraantallen3. 

 
d. Innovatie 
• Kleine stimulans voor mestverwerking/export en duurzame stallen. 
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten i.v.m. de registratie van veranderingen van eigendom 

van verhandelde dierrechten.  
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van mestverwerking en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; deze 
moet echter wel opgeschaald worden; 

• Handhaafbaarheid van een dierplafond per bedrijf is gebaseerd op een dagplafond en 
een jaarplafond en relatief eenvoudig.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
f.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het 

mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
 

                                           
3 hoewel Stichting Natuur en Milieu ook niet per se tegen een vorm van optie 3 zal zijn. 
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Alternatieven/uitwerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Vergroten stimulans mestverwerking en beperking prijzen dierrechten?  
De in deze optie beschreven variant (25% afroming tenzij) biedt de mogelijkheid dat 
veehouders om bedrijfseconomische redenen kiezen voor afroming van aangekochte 
dierrechten met 25% in plaats van dat zij investeren in mestverwerking en integraal 
duurzame stallen. Daarmee wordt de stimulans voor mestverwerking en de bouw van 
integraal duurzame stallen ondermijnd. Een ander nadeel is dat door de afroming met 
25% dierrechten schaarser worden en de prijs voor dierrechten zal stijgen. Dit is één van 
de redenen geweest om afroming in 2006 te laten vervallen.  
Alternatieve variant om mestverwerking en integraal duurzame stallen te stimuleren is 
dat, in plaats van een afroming van 25%, bij elke verplaatsing/aankoop van dierrechten 
als voorwaarde wordt gesteld dat het bedrijfsoverschot geheel op basis van langjarige 
contracten moet worden verwerkt en buiten de Nederlandse landbouw moet worden 
afgezet en de uitbreiding van de stallen moet voldoen aan de Maatlat duurzame 
veehouderij. 
Voordelen: 
• een veel sterkere stimluans voor mestverwerking en de bouw van integraal duurzame 

stallen; 
• een daling van de prijzen voor dierrechten omdat voor het realiseren van elke nieuwe 

dierplaats moet worden geinvesteerd in mestverwerking en een MDV-stal en de totale 
financieringsruimte voor een dierplaats aan grenzen gebonden is. 

Nadeel: 
• Hogere uitvoeringslasten. Deze zijn af te dekken door leges te heffen.  

A. Vaststelling uitgangssituatie 
Zeker voor sectoren die nieuw onder een dierrechtenstelsel worden gebracht is het 
vaststellen van de uitgangssituatie van belang. Hiervoor opgenomen is een rechttoe-
rechtaan variant die al vast geen recht doet aan het gegeven dat ten opzichte van de 
gekozen jaren er al een groei van de melkveestapel heeft plaatsgevonden. Bovendien 
kunnen discussie sontstaan over de rechtvaardigheid van een verdeling aan de hand 
van het verschil tussen bijvoorbeeld ‘efficiënte’ melkveehouders die met weinig vee hun 
quotum hebben volgemolken en minder efficiënte melkveehouders. Tot slot kan zich ook 
nog het probleem voordoen dat het melkquotum op zich niet keihard limiterend is voor 
het aantal koeien in die zin dat te veel melkproductie in een jaar kan worden afgekocht.   
 
Er wordt een juridische analyse gemaakt van welke problemen hierbij kunnen optreden 
en hoe deze problemen te minimaliseren zijn.  
 
 
 
 

 

B. Mogelijkheid van prikkels door middel van maatwerk.  
Denkbaar is een stelsel waarin veehouders extra rechten kunnen verdienen door minder 
emissies te veroorzaken (vgl. bedrijfsspecifieke excretie in het gebruiksnormenstelsel). 
In de uitwerking maakt dit een rechtenstelsel echter mogelijk veel complexer en 
bewerkelijker. Daarom is dit in de hiervoor uitgewerkte optie geschrapt. 
 
Bij keuze voor een dierrechtenstelsel is roep voor dergelijke prikkels bij het bepalen van 
het recht wel te verwachten. Opties daarvoor en consequenties worden uitgewerkt. 

 

C. Uitbreiding rechten bovenop bestaande rechten (POR-variant). 
De beschreven optie maakt uitbreiding van de totale hoeveelheid rechten op basis van 
mestafzet buiten NL niet mogelijk. Een discussie over die mogelijkheid is echter wel 
mogelijk.  
Uitgewerkt worden de voor- en nadelen van zo’n POR-achtige variant.  
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Advies: 
• Vanwege de sterkere stimulans voor mestverwerking en MDV-stallen en de verwachte 

daling van de prijzen van dierrechten (een belangrijk bezwaar van bedrijfsleven en 
coalitie) kiezen voor de alternatieve variant. Indien hiervoor gekozen wordt, is deze 
variant ook van toepassing bij optie 2. 

• De variant ‘25% afroming, tenzij’ als terugvalpositie/wisselgeld inzetten in het debat 
met de Tweede Kamer. 

 
E. regionale differentiatie van % verplichte mestverwerking bij verplaatsing? 
In deze optie wordt voorgesteld dat bij aankoop en verplaatsing van dierrechten de 25% 
afroming kan worden voorkomen bij verwerking en export van het gehele 
bedrijfsoverschot. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen regio’s. Alle bedrijven 
met een bedrijfsoverschot hebben dezelfde opgave terwijl de omvang van de 
mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is.  
Een alternatieve variant om het draagvlak voor de mestverwerkings- en exporteis te 
vergroten is een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking bij 
handel en verplaatsing van dierrechten. Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot 
voor bedrijven gelegen in compartiment Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het 
compartiment ‘overig’. Deze regionale differentiatie sluit aan bij de insteek van LTO. 
Advies:   
• Een regionale differentiatie van de mestverwerkingseis als terugvalpositie/wisselgeld 

inzetten in het debat met de Tweede Kamer. 
• Indien hiervoor gekozen wordt, is deze variant ook van toepassing bij optie 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Optie 2:  Combi van dierrechten en grond  
 
Kenmerken: 
• Sturing op de voorkant (productie) (combinatie van dierrechten en dieraantallen op 

basis van grond) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 

 
Omschrijving: 
• Op de grond die een bedrijf feitelijk en langjarig in gebruik heeft en dat jaarlijks bij 

de Gecombineerde Opgave wordt opgegeven kan een mineralenproductie uit 
melkvee, varkens of pluimvee plaatsvinden dat overeenkomt met een gebruiksnorm 
van 170 kg N per hectare (of 250 kg N per hectare voor de derogatiebedrijven). 
Hiervoor zijn geen dierrechten nodig.  

• Tot de feitelijk en langjarig in gebruik zijnde grond bij de Gecombineerde Opgave 
behoort grond in eigendom en (langjarige/6-jarige) pachtcontracten. Kortdurende 

F. Vaststelling uitgangssituatie 
De beschreven optie plaatst schotten tussen diersoorten.  
Ten behoeve van het dossier wordt ook de variant zonder schotten uitgewerkt.  
 
 
 
 

 

G. Zorg nakomen verplichtingen mestverwerking/mestafzet 
Voor alle opties geldt dat door grotere druk op mestverwerking/mestafzet dat bezien 
moet worden hoe garanties kunnen worden ingebouwd dat dit ‘netjes’ gebeurt. 
Mogelijkheden daartoe (erkenningsregeling, garantstelling, andere mogelijkheden) 
worden verkend.   
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pacht en mondelinge overeenkomsten over grondgebruik houden het risico in van 
constructies (tijdelijk verzamelen van losse grond om meer dieren te kunnen 
houden). Omdat het areaal grond in eigendom en langjarige pachtgronden gedurende 
een jaar geen grote schommelingen vertoont, kan volstaan worden met één 
ijkdatum.  

• Als een bedrijf meer mest produceert dan op de ‘eigen’ grond kan worden afgezet (en 
van het bedrijf moet worden afgevoerd), dient het bedrijf voor deze dieren 
dierrechten te hebben.  

• Om constructies met gebruiksrechten van grond te voorkomen en om te voorkomen 
dat er geen relatie meer is tussen de mestafzet en het gebruik van de 
voedergewassen voor de veehouderijproductie wordt een afstandscriterium 
ingebouwd voor grond die meetelt (bijvoorbeeld alleen grond meetellen op maximaal 
10 km (conform afstand boer-boer mesttransport) of 25 km van het bedrijf). 

• Voor melkveebedrijven wordt op basis van een peilmoment in het verleden een 
productierecht vastgesteld: 
-  aantal gehouden stuks melkvee inclusief jongvee op basis van meitellingen 2011, 
2010 of 2009 (keuze veehouder); 
-  aantal hectares grond in eigendom of met langjarig pachtcontract volgens de 
Gecombineerde Opgave; 
-  per hectare grond mag op basis van een simpele forfaitaire stikstofproductienorm 
per dier, een aantal melkkoeien inclusief jongvee gehouden worden dat overeenkomt 
met 170 kg N of 250 kg N voor derogatiebedrijven; 
-  het deel van de dieren waarvan de forfaitaire productie overeenkomt met de totale 
mestafzetruimte op de eigen grond (aantal hectares * 170 of 250 kg N) wordt 
grondgebonden gehouden; 
-  voor de rest van de melkkoeien inclusief jongvee dat op het peilmoment aanwezig 
is, krijgt het bedrijf dierrechten melkvee. Deze dierrechten zijn dus niet aan grond 
gekoppeld. 

• Om grondgebondenheid in de melkveehouderij te stimuleren en verdere intensivering 
van de melkveehouderij in Nederland te voorkomen, kunnen dierrechten melkvee niet 
verplaatst en verhandeld worden. Dit heeft als voordeel dat dierrechten melkvee geen 
of een beperkte economische waarde krijgen (belangrijk bezwaar van het 
bedrijfsleven tegen dierrechten melkvee). Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij 
is alleen mogelijk door vergroting van areaal grond in eigendom of gronden met 
langjarige pachtcontracten. 

• Voor varkens- en pluimveebedrijven met eigen grond kan op een vergelijkbare wijze 
een deel van de dieren gekoppeld aan de grond worden gehouden. Omdat dit de 
productieruimte vergroot, moeten de huidige dierrechten varkens en pluimvee 
eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren dat op de hectares grond 
gehouden kan worden. Voor het overige gelden voor de dierrechten varkens en 
pluimvee dezelfde voorwaarden als bij optie 1 (dierrechten vrij verhandelbaar, 25% 
afroming van de verhandelde dierrechten tenzij het bedrijfsoverschot wordt verwerkt 
en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd). 

 
Voordelen: 

1. sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij 
mogelijk; 

2. levert een bijdrage aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, 
gebiedsgericht Natura 2000/PAS) maar minder dan optie 1; 

3. melkveebedrijven die voldoende grond in gebruik hebben, krijgen niet te maken 
met dierrechten;  

4. dierrechten melkvee krijgen geen of nauwelijks economische waarde; 
5. intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op 

dezelfde wijze behandeld; 
6. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw 

voor varkens- en pluimveebedrijven met een mestoverschot (invulling motie 
Snijders/Koopmans) en de bouw van integraal duurzame stallen in de varkens- en 
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pluimveehouderij. Deze stimulans kan minder effectief zijn wanneer veehouders 
kiezen voor de afroming bij aankoop van dierrechten varkens en pluimvee; 

7. redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek.  
 
Nadelen: 

1. de totale omvang van de veehouderij en bijgevolg de totale mineralenproductie en 
de ammoniakemissie in Nederland kan toenemen door het vergroten van het 
areaal eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij; 

2. door productieuitbreiding op basis van grond (vooral in de melkveehouderij) 
ontstaat er bij gelijkblijvende productie op basis van de dierrechten een extra 
druk op de mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen omdat de afzetruimte 
voor dierlijke mest in Nederland afneemt; 

3. handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-puntenplan coalitie; 
4. lichte stijging (pacht)grondprijzen. 

 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Toename mineralenproductie en ammoniakemissie mogelijk door uitbreiding van de 

veestapel die op basis van grond wordt gehouden;  
• Voor de niet-grondgebonden veehouderijproductie is sturing mogelijk op het 

maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en regionaal (de 
drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en regionale 
omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2);  

• Stimuleert – in beperkte mate - oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot 
(mestverwerking, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen) in 
de varkens- en pluimveehouderij; 

• Gedeeltelijke ondersteuning van de uitvoering van overige milieuregelgeving (alleen 
voor varkens- en pluimveebedrijven).  

 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  

-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor 
stoppende ondernemers; 
-  grondgebonden bedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen directe 
gevolgen; 
-  verdringingseffecten worden vooral verwacht in de akkerbouw ten gunste van de 
melkveehouderij. Dit zal mede worden beïnvloed door de effecten van wijzigingen van 
het GLB beleid na 2013 (de vormgeving van het stelsel van toeslagrechten). 
-  bij de keuze voor de afroming van verhandelde dierrechten varkens en pluimvee 
met 25% worden dierrechten varkens en pluimvee schaarser en duurder.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten en grond terecht 
komen bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst 
produceren (optimale herverdeling van productiecapaciteit) 
- licht prijsopdrijvend effect voor grond. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR, Gecombineerde 
Opgave). 

 
c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanwege de koppeling met grond en het niet verhandelbaar zijn van dierrechten 

melkvee (geen economische waarde) zal het draagvlak voor deze optie bij LTO 
vakgroep melkveehouderij groter zijn dan optie 1. Voor de overige sectoren zal het 
draagvlak voor deze optie vergelijkbaar of iets groter zijn dan voor optie 1. 
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• De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 
groeipotenties van de melkveehouderij en de potentiële toename van de 
milieuemissies (ammoniak, broeikasgassen). 

 
d. Innovatie 
• Kleine stimulans voor mestverwerking/export en duurzame stallen. 
• Door het honoreren van grondgebondenheid wordt innovatie bevorderd (techniek, 

teelt- en bemestingsmaatregelen). 
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten voor de correctie van de dierrechten varkens en 

pluimvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de mestverwerkingsvoorwaarde en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; 

• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig, maar wordt gecompliceerd 
t.o.v. optie 1 door de introductie van ‘grondgebonden rechten’ in de bepaling van het 
totale recht op het houden van dieren.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door kostendekkende leges. 
 
f.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn. 
 
Alternatieven/uitwerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Productie op basis van grond alleen voor grondgebonden sectoren 
(melkveehouderij)? 
Hiervoor is beschreven dat productie mogelijk is op grond die feitelijk en langjarig in 
gebruik is bij bedrijven, ongeacht de sector. Dit vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid 
en gelijke behandeling van vergelijkbare situaties. Om te voorkomen dat er een toename 
van de omvang van de varkens- en pluimveestapel optreedt, moeten de huidige 
dierrechten varkens en pluimvee eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren 
dat op de hectares grond gehouden kan worden. Dit vraagt een extra eenmalige 
uitvoeringsactie. 

A. IJkmoment vaststellen grond 
De stuurgroep heeft opgemerkt te bezien of vaststellen van het moment van 
vaststellen oppervlak grond niet variabel kan zijn. De projectgroep ziet het probleem 
niet zo van een vaste ijkdatum per jaar. 
Is uitwerking van meerdere momenten per jaar nodig? 

B. soepeler definitie van mee te tellen grond: aantal jaren gebruik en 
afstandscriterium 
In de uitwerking in de optie is gekozen voor een strenge definitie van grond die 
meegeteld mag worden (6 jarig gebruik) (afstandscriterium 25 km). Uitgewerkt worden 
de voor- en nadelen daarvan en van (soepeler) alternatieven. 
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Een alternatief is dat productie op basis van grond alleen mogelijk is voor melkvee en dat 
voor varkens en pluimvee het huidige stelsel van dierrechten blijft gelden. Motivatie 
hiervoor is dat de melkveehouderij min of meer als een grondgebonden sector wordt 
gezien. In verreweg de meeste gevallen zijn de varkens- en pluimveebedrijven niet-
grondgebonden en kunnen zij slechts een gering deel van de mest op de eigen grond 
afzetten en maakt de eigen voederproductie slechts een gering deel van het 
veevoerpakket uit. Verder wordt er geen risico gelopen op constructies met grond en 
worden extra uitvoeringslasten vanwege de eenmalige correctie van de dierrechten 
voorkomen.  
Nadeel is dat individuele varkens- en pluimveebedrijven met een areaal grond het beeld 
kunnen hebben dat zij anders behandeld worden dan melkveebedrijven. Daar kan tegen 
in gebracht worden dat het geen gevolgen heeft voor de productieruimte van het bedrijf 
vanwege de eenmalige correctie van de huidige dierrechten. De verwachting is dat 
varkens- en pluimveebedrijven niet of nauwelijks zullen investeren in grond om de 
productieruimte van hun bedrijf te vergroten.  
Advies:    
De alternatieve variant (productie op grond alleen voor melkvee) als inzet voor deze 
optie hanteren. De huidige variant als terugvaloptie/wisselgeld inzetten in het debat met 
de Tweede Kamer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. groeimodel richting grondgebondenheid? 
Als groeimodel kan overwogen worden om de dierrechten melkvee geleidelijk aan af te 
bouwen om op de langere termijn (10 tot 15 jaar) een volledig grondgebonden 
melkveehouderij te krijgen. Dit zal forse inspanningen vragen van de intensieve 
melkveebedrijven in Zuid- en Oost-Nederland.  
Vorm, voor- en nadelen van een dergelijke variant zullen uitgewerkt worden. 

E. grondgebondenheid op basis van N of P 
In optie wordt uitgegaan van grondgebondenheid op basis van N. Uitgewerkt voor dossier 
wordt ook de optie om dit op basis van P of een combi te doen.  
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Optie 3: Mestovereenkomsten 
 
Kenmerken: 
• de gecontracteerde hectares grond in Nederland en de gecontracteerde afzetruimte 

buiten de Nederlandse landbouw bepalen de productieruimte 
• geen absoluut plafond in dieraantallen 
 
Omschrijving: 
• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) is direct gerelateerd aan de 

bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én voorafgaand aan een 
kalenderjaar gecontracteerde grond buiten het bedrijf en de gecontracteerde 
afzetruimte buiten de Nederlandse landbouw (verwerking, verbranding, export).  

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf feitelijk in gebruik zijnde grond volgt uit 
de jaarlijkse Gecombineerde Opgave aan DR. 

• De gecontracteerde productieruimte buiten het bedrijf betreft: 
-  landbouwgrond in Nederland. Via de perceelsregistratie wordt geborgd dat een 
perceel maar één keer benut wordt; 
-  een intermediair, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, een mestverwerker of naar partijen buiten de Nederlandse landbouw 
(particulieren, natuurterreinen, export) of 
-  een mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, naar partijen buiten de Nederlandse landbouw (particulieren, 
natuurterreinen, export, verbrandingsinstallaties); 

• De mestovereenkomsten zijn langjarig (tenminste 3 jaar);  
• De bepaling van de mestproductie per dier kan forfaitair plaatsvinden of op basis van 

werkelijke excreties op basis van de stalbalans of BEX-graasdierenberekening; 
• De productieruimte op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond en op de 

in Nederland gecontracteerde landbouwgronden wordt bepaald door de wettelijke 
gebruiksnormen (kg fosfaat en kg stikstof uit dierlijke mest per hectare); 

• Het stelsel van mestovereenkomsten heeft, evenals mesttransporten onder andere 
stelsels, een zeker risico in zich dat mest niet in alle gevallen netjes wordt afgezet. 
Dit risico is vooral aanwezig bij afzet naar en via mestverwerkers/exporteurs. Om de 
risico’s te verkleinen is een erkennings- en garantieregeling nodig (bijv. een 
bankgarantie van € 10,- per gecontracteerde kuub mest).  

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een dag- en jaarplafond worden 
vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. Het 
dagplafond dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij voorafgaand aan de 
feitelijke productie van de mest voldoende productieruimte heeft. Hierbij moet een 
zekere marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een bepaald moment 
en de dan gecontracteerde productieruimte. Het jaarplafond is nodig om zeker te 
stellen dat gemiddeld in het jaar de omvang van de mestproductie in 
overeenstemming is met de gecontracteerde productieruimte.  

 
Voordelen: 
1. koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van grond 

(eigen grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met voldoende eigen 
grond in relatie tot de omvang van de mestproductie, worden niet onnodig belast.  

2. stimuleert ondernemerschap en beloont ondernemers die er in slagen om 
afzetmogelijkheden voor dierlijke mest vast te leggen; 

3. management- en voermaatregelen die leiden tot een lagere mineralenexcretie worden 
beloond; 

4. contracten van landbouwgronden in Nederland zijn relatief eenvoudig te controleren 
via de perceelsregistratie. Contracten voor afzet van mest buiten de Nederlandse 
landbouw via intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te controleren, risico 
op loze contracten in geval van export van (verwerkte) mest. Afspraken met 
buitenlandse autoriteiten over toepassen transportregels kunnen dit risico verkleinen.  
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5. stimulans voor mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
 

Nadelen: 
1. ontbreken van absoluut dierplafond, geen directe sturing mogelijk (zowel landelijk als 

regionaal) op de omvang van de veestapel, de omvang van de mestproductie en de 
mestmarkt, geen borging 2002-plafond derogatiebesluit; 

2. draagt t.o.v. een stelsel van dierrechten minder bij aan het realiseren van 
ammoniakdoelen (generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen 
(broeikasgassen, fijn stof) door de groeimogelijkheden in de productie c.q. het aantal 
dieren; 

3. geen gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
4. omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de productie 

bepaalt, zal er extra betaald moeten gaan worden voor het afsluiten van 
mestovereenkomsten. In plaats van investeringen in dierrechten zal een 
mestproducent moeten investeren in mestovereenkomsten. Kapitaalstroom vanuit 
veehouderijsectoren naar akkerbouw, structuurversterking in de veehouderij wordt 
afgeremd; 

5. de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en exportspoor 
en veronderstelt stevig ingrijpen van de overheid bij productie zonder 
mestovereenkomsten. Bij uitblijven daarvan groeit de fraudedruk op het 
gebruiksnormenstelsel; 

6. nieuw stelsel, dat de eerste jaren na de invoering mogelijk verstorend werkt op de 
structuurontwikkeling in de sectoren (eerste jaren hoge contractprijzen o.a. door 
risicoafdekking door mestafnemers, weinig transparante markt).  
 

Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Relatie tussen productiemogelijkheden en afzetmogelijkheden van mest. Geen harde 

bovengrens aan de omvang van de veestapel en de omvang van de emissies; 
• Milieu: nitraat- en fosfaatkwaliteit wordt positief beïnvloed door de koppeling vooraf 

tussen grond (gebruiksnormen) en mestproductie. De emissies van ammoniak en 
broeikasgassen worden mogelijk negatief beïnvloed door het ontbreken van een 
harde bovengrens in dieraantallen. Verdergaande regionale concentratie van 
veehouderij in gevoelige gebieden wordt niet tegengegaan door het wegvallen van de 
compartimentering; 

• Geen/beperkte ondersteuning van de uitvoering van de overige milieuregelgeving.  
 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor dierrechten, in plaats daarvan toename van de kosten voor het 
afsluiten van mestovereenkomsten of grondaankoop vanwege de steeds schaarser 
wordende afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Met bijgevolg 
vergelijkbare effecten voor de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de 
concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: marktwerking zorgt voor economisch gezien optimale 
benutting van de schaarse mestafzetruimte. 
-  verdringingseffecten: uitgaande van de toegevoegde waarde per kg fosfaat en de 
positie op de mestafzetmarkt wordt vooral verdringing verwacht van vleesvarkens en 
in mindere mate pluimvee door melkvee en fokzeugen. Dit heeft ook gevolgen voor 
de agribusiness.   

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Een stelsel van mestafzetovereenkomsten is in 2002-2004 van kracht geweest. 
Bekendheid is er ook met het fenomeen dat voldoende mestafzetruimte beschikbaar 
om te kunnen verantwoorden in kader van gebruiksnormen. Desalniettemin gaat het 
om een systeem dat in begin onzekerheid met zich mee zal brengen, wat de werking 
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niet ten goede zal komen. 
 

c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Sluit aan bij de plannen van LTO-Nederland vanwege de koppeling van mestproductie 

aan grond of aan verwerking/export gevolgd door afzet van mestmineralen naar het 
buitenland.  

• Politiek draagvlak bij de coalitie (10-puntenplan).  
• De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 

groeipotenties van de omvang van de veehouderij en de potentiële toename van de 
milieuemissies.4 

 
d. Innovatie 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties.  
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Het stelsel van mestovereenkomsten is uitvoerbaar voor de afzet in Nederland 

(perceelsregistratie, mestverwerkers) maar brengt door de wisselingen in de relaties 
tussen mestproducenten, verwerkers en mestafnemers in potentie veel werk met zich 
mee voor de overheid. Voor de afzet naar bestemmingen buiten de Nederlandse 
landbouw (export) is de uitvoerbaarheid moeilijker door de risico’s op loze contracten, 
hoewel dit voor een deel afgedekt kan worden door afspraken met de buurlanden 
over uitwisseling van gegevens; 

• Hogere uitvoeringslasten in vergelijking met dierrechten omdat de registratie en 
controle van mestovereenkomsten regelmatig terugkeert.  

• De overheid moet in principe alle overeenkomsten registreren en controleren. 
Hiervoor kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen. 

 
f.  Administratieve lasten 
• Afsluiten en laten registreren van mestovereenkomsten één keer in de drie jaar. 
• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling 

voor intermediairen en mestverwerkers. 
 
f.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn.  
 
 
Alternatieven/uitwerkingen 
A: Wel of geen afnameplicht en leveringsplicht?  
 
In de laatste stuurgroepvergadering is op advies van de projectgroep besloten om af te 
zien van een afname en levierngsplicht. Dit heeft tot flinke discussie geleid in de 
projectgroep. Aanleiding is de vrees dat zonder een vorm van verplichtingen vooraf het 
mestafzetstelsel te weinig sturend zal zijn en zeker in de eerste periode na de introductie 
te veel druk op het gebruiksnormenstelsel komt te liggen. Derhalve het verzoekom 
opnieuw naar deze materie te kijken en de beslissing te heroverwegen:  
  
Om er voor te zorgen dat mest ook daadwerkelijk daar wordt afgezet waar 
productieruimte is gecontracteerd en de controle en handhaafbaarheid van het huidige 
stelsel van gebruiksnormen te versterken, heeft opname van een afname- en 
leveringsplicht daarom bij nader inzien de voorkeur. In het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten zoals dat in 2002-2004 heeft gefunctioneerd, was wel een 
afnameplicht maar geen leveringsplicht opgenomen.  

                                           
4 Natuur en Milieu lijkt hier iets genuanceerder in te zitten. 
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Een afnameplicht garandeert dat de mestproducent een reële afzetmogelijkheid heeft 
voor de mest die hij heeft geproduceerd. Een afnameplicht is daarnaast gewenst om de 
relatie tussen de productieruimte en de afzetruimte in Nederland te versterken. Het risico 
is aanwezig dat er voor meer hectares akkerbouwgrond mestovereenkomsten worden 
afgesloten voor het creëren van productieruimte op de veehouderijbedrijven dan het 
aantal hectares akkerbouwgrond waar daadwerkelijk dierlijke mest wordt afgezet. Dit 
vergroot de druk op de Nederlandse mestmarkt. Het invoeren van een afnameplicht is 
nodig om terughoudendheid te creëren bij akkerbouwers om mestovereenkomsten af te 
sluiten.  
Een leveringsplicht is praktisch gezien moeilijk in te voeren omdat vooraf niet exact is in 
te schatten hoeveel mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd. Een mestproducent kan 
niet gedwongen worden mest af te leveren, die hij niet heeft geproduceerd. Aan het 
bezwaar van een leveringsplicht kan tegemoet worden gekomen door deze verplichting 
alleen voor de daadwerkelijk geproduceerde mest te laten gelden. Een bijkomend punt is 
dat het gewenst is om voor de mestproductieruimte die gebaseerd is op mestverwerking 
en export van mestmineralen buiten de Nederlandse landbouw een leveringsplicht in te 
voeren. Hiermee wordt voorkomen dat deze mest via een omweg alsnog op de 
binnenlandse mestmarkt komt. 
Mogelijke opties: 
a)  geen afname- en leveringsplicht:de werkelijke meststromen moeten geborgd worden 
door het bestaande gebruiksnormenstelsel (inclusief vervoersbewijzen, AGR en GPS), 
geen vermenging van een ‘productiestelsel’ met het gebruiksnormenstelsel. 
b)  wel afnameplicht- en geen leveringsplicht: maakt maximale marktwerking mogelijk in 
de mestafzet tegen de laagste kosten en voorkomt onbalans tussen productieruimte en 
feitelijk benutte afzetruimte 
c)  een afnameplicht voor mestovereenkomsten met grondgebruikers (akkerbouwers 
etc.) in Nederland en een leveringsplicht voor mestovereenkomsten met verwerkers en 
exporteurs: ondersteunt het stelsel van gebruiksnormen en vermindert de milieurisico’s. 
Extra administratieve lasten en ingewikkelder stelsel van mestafzetovereenkomsten. 
 
Advies: Alles afwegende kiezen voor optie c.  
 

B. Zorg nakomen verplichtingen mestverwerking/mestafzet 
Voor alle opties geldt dat door grotere druk op mestverwerking/mestafzet dat bezien 
moet worden hoe garanties kunnen worden ingebouwd dat dit ‘netjes’ gebeurt. 
Mogelijkheden daartoe (erkenningsregeling, garantstelling, andere mogelijkheden) 
worden verkend.   
 
 
 
 

 

C. Kwesties met betrekking tot mee te tellen grond 
Zie kwesties onder optie 2 



Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) 
 

 

Stuurgroep KMV vergadering: 29-03-2011  1 

Bijlage 1 Conceptverslag vergadering stuurgroep KMV 15032011 
 
Aanwezigen 
EL&I:  

 
   

 
1. Opening 
  heet iedereen welkom en geeft aan dat Kees later komt in verband met dwingende 

verplichting.  zit vergadering voor.  
 

2. Mededelingen 
 Niet behandeld 

 
3. Verslag vorige vergadering + actiepuntenlijst 
 Niet behandeld. [Groot deel acties is afgehandeld (zie agenda van de vergadering)] 

 
4.  Volumebeleid 
  geeft de stand van zaken weer aan de hand van een aantal sheets en een vergelijkend 

overzicht (zie ingesloten bijlagen). Opmerkingen per onderwerp/sheet:  
Algemeen:  
- : hoe volumebeleid te positioneren ten opzichte van topgebiedenbenadering. Hoe past 

volumebeleid daar in? Daar moet iets over gezegd worden. 
Legitimatie:  
- : De tekst onder legitimatie korter en meer to the point. Tekst over bijvoorbeeld 

overschot N bij ontbreken derogatie roept alleen maar vragen op en is niet nodig voor het 
betoog. 

- : Belang voorkomen fraudedruk sterker aanzetten. Blijft ook in de toekomst. 
- : legitimatie zit ook in belang van garanderen ontwikkelingsruimte ten behoeve van 

kunnen gebruiken PAS in juridische geschillen. Als ook geen beheersing omvang 
volume/emissies, dan wordt onderbouwing PAS erg dun.  

- : naar toekomst toe is ook verwachting groei veestapel belangrijke legitimatie voor 
beheersingsinstrument. 

Reikwijdte: 
- Keuze is niet onafhankelijk van keuze van optie 
- : relevant is ook: draagvlak voor invulling; verschillen tussen regio’s; welke 

sectoren/bedrijven hebben hun zaakjes geregeld? 
- Mogelijkheid van stapsgewijs uitbreiden naar andere diersoorten 
Beoordelingscriteria:  
- : Zijn wat ongelijksoortig: aantal hebben betrekking op randvoorwaarden (EU-conform, 

maatschappelijk draagvlak), aantal zijn verplichte nummers (uitvoeringslast, admin. lasten) 
en sommige zijn politiek zeer belangrijk (ondersteuning bij halen milieudoelen; 
mogelijkheden van bedrijfsonttwikkeling en innovatie. 

- : formulering van doeltreffendheid is niet helemaal to the point: doel is beheersen 
omvang veehouderij in relatie tot emissies/milieugebruiksruimte 

-  ook criterium mate waarin dit instrument helpt om rest van regelgeving (voor mest 
en andere milieudossiers) eenvoudig te houden 

- : Hoe operationaliseren verschillende criteria, bijv. t.a.v. uitvoerbaarheid  nu gaan 
doen in verdere uitwerking. 

-  bij maatschappelijk draagvlak is vooral ook van belang hoe kijken 
belangenorganisaties met grote belangen (en politieke invloed) er tegen aan!   

Opties, algemeen: 
- zijn er opties die verder niet hoeven te worden uitgewerkt?:  

Stuurgroep vindt in grote meerderheid dat er geen verdere uitwerking hoeft te worden 
gegeven aan optie 2. Sommigen vinden uitwerking optie 4 ook niet echt nodig, maar SG 
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besluit dat dat wel moet gebeuren. 
- : in praktijk zouden varianten van opties een grote rol kunnen gaan spelen in de 

discussie  op voorbereiden in het dossier. 
-  hebben opties in zich om algemene ingrepen te doen (bijv. generieke afroming)? 
- Algemeen: hou de opties hier rechttoe-rechtaan: niet te veel varianten presenteren (is wel 

van belang voor dossier) 
- Uitwerken idee van een groeimodel (bijv. geleidelijk toegroeien naar grondgebonden?) om 

in te bouwen in opties 
- : opties bevatten veel impliciete beslispunten; projectgroep heeft vanwege werkbaarheid 

ook al keuzes gemaakt (die natuurlijk niet definitief zijn) 
Optie 1: dierrechten 
- Inbrengen van ‘beloning’ op basis van gunstiger cijfers individuele bedrijven (in afwijking 

van forfaits) (vgl. BEX) maakt de variant al snel bewerkelijker: meer afwijkingen, meer 
administratie, meer mogelijkheden tot fraude. Discussie of mogelijkheid wel of niet moet 
worden opgenomen. Komt zeker in de politieke discussie aan de orde. Mogelijke 
oplossing/compromis: regelmatige aanpassing forfaits (als weergave van collectieve 
verbeteringen); is echter geen echte beloning voor voorlopers. Graag uitwerking door 
porjectgroep.  

- Zin over uitzondering biologische landbouw klopt niet met tekst. 
- Voorwaarden waaronder dierrechten niet worden afgeroomd kunnen worden uitgebreid 

aangepast. Pg heeft in elk geval geprobeerd om motie Snijder/Koopmans over 
mestverwerking/afzet buiten NL landbouw in elke variant vorm te geven. Voorstel ander 
criterium: eisen stellen aan langjarigheid van mestafzetcontracten.  

- Vaststellen van de uitgangssituatie incl. hardheidsgevallen zal de nodige moeite kosten en 
problemen opleveren. Graag verder uitwerken door projectgroep hoe hier mee om te gaan 
(met name relevant voor opties 1-3). 

Optie 3: dierrechten en grond 
- : begrip grond in gebruik roept veel discussie op. Gevreesd wordt dat bij veel 

speling dit al snel ontaardt in constructies. Daarom moet het gaan om grond waar een 
duidelijk lange termijn gebruiksrecht op zit (eigen grond en 6-jarige pacht). Zie de oude 
mestwetgeving (MINAS?) 

- mutaties in grondgebruik administreren. Een keer per jaar situatie opnemen is te strak en 
leidt tot ongewenste effecten. Ruimte geven voor veranderingen sluit beter aan bij praktijk 
en voorkomt constructies en ongewenste effecten. 

- Voorkomen dat optie 3 uiteindelijk uitloopt in optie 4. 
Optie 4: mestafzetovereenkomsten 
- is afname- en leveringsplicht niet nodig? Nee, kan worden opgelost vanuit 

gebruiksnormenstelsel. Private partijen zullen ongetwijfeld in dit gat springen met 
contracten. Verzoek aan projectgroep om dit helder uit te werken. 

- Regelingen treffen voor (kwaliteit) intermediairs en verwerkers. 
- Verplichten aangaan langjarige contracten zeer gewenst. 
- Moet de naam van deze optie niet gaan luiden mestproductieovereenkomsten?  

 
 

 

5. Visie integraal mestbeleid 
 Niet inhoudelijk behandeld 

 geeft aan waar de belangrijkste wijzigingen zitten en verzoekt de stuurgroepleden 
rechtstreeks of via hun vertegenwoordigers in de projectgroep opmerkingen en tekstsuggesties 
door te geven. 
Advies voor inkorten: toespitsen op mest en mineralen.  inschakelen voor schrijven. 

  
6 projectplanning 
 
 

geeft aan dat de afspraak van de stassen op 7 april zonder ambtenaren zou zijn.  
checkt.  

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e 

 5.1 2e lid e  5.1 2e lid e 



Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) 
 

 

Stuurgroep KMV vergadering: 29-03-2011  3 

 
7.  Rondvraag en sluiting 
 
Bijlage: afsprakenlijst 
 Datum 

afspraak 
Afspraak/actie Wie Datum 

klaar 
1 15-3 Verwerken opmerkingen en vragen  en 

gevraagde uitwerkingen stuurgroep   
/projectgroep 29-3 

2 15-3 Doorgeven opmerkingn visietekst; 
verwerking door projectgroep 

Sg/pg 29-3 

3 15-3 Check aanwezigheid ambtenaren bij 
gesprek  op 7 april 2011 

 29-3 

4 15-3 Samenvatting opbrengst gesprekken 
belangenorganisaties 

 29-3 

5 3-2 Uitnodigen  e.a. voor gesprek 
met delegatie uit het project 

 z.s.m. 
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Weergave standpunt belangrijkste actoren t.a.v. volumebeheersingsbeleid in de veehouderij 
 
Stand van zaken na gesprekken tot en met 24 maart (nog niet alle gespreksverslagen verwerkt) 
 
Politiek 
Fractie Zetels Meest recente standpunt 
CDA 21 Koopmans: “Wij geloven erin dat boeren door een meer grondgebonden mestbeleid, waarbij niet meer wordt gehandeld in lucht, het 

geld dat ze willen investeren in 
rechten, zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, in echte duurzaamheidsverbeteringen van mestverwerking gaan investeren” 
(conceptverslag AO mestbeleid 15 december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt CDA het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze notitie. 

VVD 31 Snijder-Hazelhoff: “De VVD vindt dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het aantal dieren dat hij houdt. Hij moet zelf 
bepalen hoe hij via het voer efficiënt omgaat met 
mineralen en hoe hij zijn eventuele mineralenoverschot afzet en/of verwerkt. Hij is ervoor verantwoordelijk om zelf in zijn 
bedrijfsvoering te bepalen hoe hij zijn voer afzet en de verwerking regelt. Voor het deel waarvoor hij dat niet kan, verliest hij 
uiteindelijk het recht om dieren te houden. Duidelijkheid dus” (conceptverslag AO mestbeleid 15 december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt VVD het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze notitie. 

PVV 24 Koopmans: “Daarom hebben wij met een aantal fracties de handen ineengeslagen. Samen met mevrouw 
Snijder-Hazelhoff [...] en de heer De Mos heb ik een tienpuntenplan gemaakt. Overigens mag ik ook 
namens de PVV spreken” (conceptverslag AO mestbeleid 15 december 2015). 
 
Zie voor nadere duiding van standpunt PVV het 10-puntenplan van CDA, VVD en PVV in bijlage 1 bij deze notitie. 

D66 10 In het verkiezingsprogramma van D66 wordt geen expliciete uitspraak gedaan over dierrechten. Op basis van opstelling bij eerdere 
debatten over mest, ammoniak en dierenwelzijn kan met vrij grote zekerheid gesteld worden dat D66 voor behoud van stelsel van 
dierrechten is. D66 is naar verwachting voorstander van een krimp van de veehouderij. Dit blijkt onder andere uit steun van D66 aan 
motie Ouwehand (28385, nr. 168): 
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ondanks 23 jaar ammoniakbeleid tot op heden 61% van de Nederlandse 
natuur, waaronder de waardevolle Natura 2000-gebieden, nog steeds ernstig te lijden heeft onder overmatige ammoniakdeposities; 
overwegende, dat een krimp van de veestapel een van de meest voor de hand liggende maatregelen vormt voor de bescherming van 
de natuur tegen ammoniak, omdat daarmee de problemen effectief en bij de bron kunnen worden aangepakt; constaterende, dat 
desondanks de omvang van de veestapel nog altijd geen deel uitmaakt van het instrumentarium van het ammoniakbeleid; verzoekt 
de regering een krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid, en gaat over tot de orde van de dag”. 
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In het AO mestbeleid van 15 december 2010 is D66 niet specifiek ingegaan op volumebeleid. De toonzetting van het betoog van D66 
was echter kritisch als het ging om realisatie van waterkwaliteitsdoelen. 

CU 5 “Nederland heeft een beperkte fysieke en milieugebruiksruimte. Doordat het principe van grondgebondenheid is losgelaten, lopen we 
aan tegen een mestoverschot en een grote behoefte aan veevoer van buiten Europa. Tegelijk groeit het maatschappelijk ongemak 
over het toenemend aantal dieren in een klein land als Nederland. Dit vraag om regulering. Daarom wil de ChristenUnie dat het 
dierrechtensysteem en een vorm van melkquotum na 2015 gehandhaafd blijven. Wordt het melkquotum toch afgeschaft, dan 
moeten ook melkkoeien onder een dierrechtensysteem vallen. Grondgebondenheid en regionale productie van veevoer moeten 
worden gestimuleerd” (bron: www.christenunie.nl). 

SGP 2 Rond verkiezingstijd was het standpunt van de SGP als volgt: “Het systeem van dierrechten moet na 2015 gehandhaafd worden, 
zodat het aantal dieren en de mestproductie begrensd blijven en schaalvergroting wordt afgeremd. Hoewel de melkquota in 2015 
worden afgeschaft, moet hier, linksom of rechtsom, een andere vorm van regulering voor in de plaats komen” (bron: www.sgp.nl). 
 
In het AO mestbeleid van 15 december 2010 heeft de SGP geen duidelijk standpunt ingenomen als het gaat om volumebeleid. 
Kamerlid Dijkgraaf heeft het volgende gezegd: “De agrarische sector is zich de noodzaak van evenwicht op de mestmarkt goed 
bewust. Zowel LTO Nederland als de NVV hebben constructieve voorstellen gedaan om problemen met en aanpak van het 
mestoverschot meer op het bordje van veehouders te leggen. LTO Nederland stelt voor om alle bedrijven met een overschot een 
verplicht percentage mestbewerking op te leggen en deze verplichting verhandelbaar te maken. De NVV pleit voor de invoering van 
mineraalrechten en een heffing op overschot. Zijn de bewindslieden bereid om deze voorstellen serieus te bekijken? Wat ons betreft 
kan dat in samenhang met de standpuntbepaling inzake dierrechten”. 
 
De ervaring leert dat de SGP in lijn met het CDA stemt. De verwachting is dan ook dat de SGP voorstander is van 
verantwoordelijkheid leggen bij de sector. 

GL 10 “GroenLinks wil de veestapel met 10% inkrimpen” (bron: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, Keuzes in Kaart 
2011-2015; Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu. Mei 2010). 
 
In het AO mestbeleid van 15 december 2010 is Groen Links niet specifiek ingegaan op volumebeleid. De toonzetting van het betoog 
van Groen Links was echter kritisch als het ging om het opzoeken van het laatste restje ruimte in het mestbeleid. Groen Links is 
voorstander van een verdere verduurzaming en het kunstmestvrij maken van de landbouw. 
 
Gezien de opstelling van Groen Links in het verleden is de verwachting dat zij tegen een verdere groei van de sector zijn. 

SP 15 “De SP wil de productierechten voor alle landbouwdieren met 25% korten en de resterende rechten voorwaardelijk verhuren aan 
veehouders. De SP wil ook de stikstofderogatie voor de melkveehouderij afschaffen, waardoor de melkveestapel met 5% krimpt. Dit 
leidt tot een substantiële reductie van emissies. (bron: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, Keuzes in Kaart 
2011-2015; Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu. Mei 2010). 
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Van Gerven: “De SP is voorstander van het breed invoeren van diervergunningen of dierrechten voor de hele sector, waarbij dier- en 
milieuvriendelijke bedrijven bevoordeeld worden boven bedrijven die niet vriendelijk zijn voor milieu en dier. Wij willen een integrale 
aanpak, inclusief dierenwelzijn en volksgezondheid” (conceptverslag AO mestbeleid 15 december 2015). 

PvdA 24 “Moeten de pluimvee- en varkensrechten in 2015 worden afgeschaft? PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens is er nog niet uit, zei hij 
vanmiddag in een Kamerdebat. Waalkens is, net als veel andere partijen, wel voor herinvoering van compartimenten waarbinnen 
dierrechten mogen worden verhandeld. Introductie van melkveerechten vindt Waalkens niet nodig; volgens hem wordt de 
mestproductie van koeien al op veel andere manieren begrensd; bijvoorbeeld door de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water”. 
(bron: www.agd.nl; 25 maart 2010). 
De PvdA heeft geen recente uitspraak gedaan over het stelsel van dierrechten. In het AO mestbeleid van 15-12-2010 is hierover door 
PvdA niets gezegd. 

PvdD 2 Het stelsel van dierrechten (quotering van het aantal dieren) in de varkens- en pluimveehouderij blijft bestaan. Er komt een regeling 
om de dierrechten van stoppende veehouders op te kopen, zodat die ruimte niet weer wordt opgevuld. (bron: verkiezingsprogramma 
PvdD 2010). 
Ouwehand: “Als je minder mest wilt, moet je minder mest laten produceren. Dat betekent minder dieren” (conceptverslag AO 
mestbeleid 15 december 2015).. 

 
Maatschappelijke organisaties 
Organisatie Standpunt 
Landbouworganisaties en (landbouw)bedrijfsleven 
LTO Maatschappelijke acceptatie is de belangrijkste maatlat voor de veehouderij na 2015. De onderwerpen mest, ammoniak, 

volksgezondheid, dierwelzijn, megastallen, geur, klimaat, imago, enzovoort bepalen het speelveld. 
Uit: De landbouw als motor voor een nieuwe groene economie, inbreng LTO bij Tweede Kamer t.b.v. AO mestbeleid van 15 december 
2010: 
• “Investeringen in dierrechten dragen op geen enkele wijze bij aan het verduurzamen van de veehouderij. LTO pleit daarom voor het 

afschaffen van varkens- en pluimveerechten, uiteraard onder bepaalde randvoorwaarden en binnen bepaalde termijnen. Ook is LTO 
tegen een herintroductie van dierrechten voor melkvee”. 

• “Mineralen van dierlijke oorsprong via nieuwe constructies verbinden aan grond is het leidende principe in de benaderingswijze die 
LTO Nederland kiest. Via een drietal sporen willen we mineralen en grond opnieuw aan elkaar koppelen”:   
1. Voerspoor; 
2. Optimalisatie afzet Nederland; 
3. Export. 
Een bedrijfoverschot betekent verplicht het overschot verwerken en buiten de Nederlandse landbouw afzetten. De verplichting tot 
verwerken verschilt per regio in percentage en jaartal waarin wordt gestart. 

• “Mestverwerking is vereist om de export vergaand te vergroten en om de nationale afzet te optimaliseren. Hierbij bestaat de 
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noodzaak voor een instrument dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere termijn en dat stimulerend is voor 
ondernemers om mest te verwerken. Dit kan door het kostennadeel bij mestverwerking op te heffen”. 

De lasten verlagen wanneer afzetcontracten langjarig worden aangegaan. Alleen door de leveringsplicht krijg je een verbinding tussen 
mineralen en grond.  
Als het LTO-plan niet haalbaar zou blijken is de tweede optie van de LTO een dierrechtensysteem met mestverwerking, gericht op alle 
dieren, ook geiten en schapen. 

NVV Groei varkenssector valt niet te verwachten maar schaalvergroting wel. 
Uit: NVV Mineralenplan 2015 
Hoofdlijnen: 
• afschaffen dierrechten en introductie mineralenrechten voor alle mineralenproducerende sectoren; 
• bevorderen acceptatie van dierlijke mineralen in welke vorm dan ook in Nederlandse landbouw; 
• verbod op gebruik van kunstmest 
• bevorderen van afzet van mineralen in welke vorm dan ook buiten Nederlandse landbouw; 
• bevorderen mestver- en -bewerking zowel collectief als op bedrijfsniveau; 
• wegnemen belemmeringen in lokale dan wel provinciale vergunningverlening; 
• bevorderen/faciliteren afzet en verwaarden van de producten uit de ver- en -bewerking. 
Uitwerking: 
• Alle sectoren krijgen mineralenrechten op basis van fosfaat (of N). 
• Alle bedrijven met een mineralenbedrijfsoverschot betalen € heffing per kilogram fosfaat (of N) aan fonds dat beheerd wordt door 

DR (of PVV?). 
• Eventuele geldstromen (heffing/premie) lopen direct op primair bedrijfsniveau en niet naar groepen ondernemers en/of 

commerciële bedrijven; eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer staat voorop. 
• Beheer van dit fonds gebeurt door de inbrengende sectoren zelf: wie betaalt, bepaalt! 
• Middelen in dit fonds blijven eigendom van inbrengende sectoren en zijn geoormerkt. 
• Bedrijven kunnen verrekening krijgen op heffing door middel van: 

 eigen grond > beloning bedrijven met grond; 
 gebruikersverklaring en/of huur van grond > beloning bedrijven die op voorhand afzet geregeld hebben; 
 contract met mestverwerker > beloning van bedrijven die lange-termijn-verplichtingen aangaan zoals pluimveehouders die 

meedoen aan mestverbranding; 
 contract voor export > belonen bedrijven die afzet buiten Nederlandse afzet op voorhand geregeld hebben; 
 andere garantie voor afzet buiten landbouw. 

• Beloning/premie voor elke kilogram fosfaat (of N) die buiten landbouw wordt afgezet? Dergelijke beloningen gaan altijd alleen 
naar primaire producent en nooit naar intermediair of installatie!  

• Van de inkomsten van deze heffing wordt collectief de afzet c.q. opwaardering van de verwerkte producten gefaciliteerd.  
• Door systeem ook mestscheiding en centraal vermarkten dikke fractie, desnoods export, collectief faciliteren, om zodoende 

voldoende volume voor vraagmarkt te creëren. 
• Er moet een mineralenloket komen dat gezamenlijk door bedrijfsleven en overheid betaald wordt.  
• Voor het mineralenloket moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande instanties en structuren voor input (bijv. 

ASG) en facilitering (bijv. het bestaande Bureau Mest Afzet, BMA). 
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• Er mag niet met een oneigenlijk doel aan de mineralengehaltes in het diervoer getornd worden, omdat dit niet in het belang van 
dierwelzijn en diergezondheid is. Door het stimuleren van verwaarding van de output (mestbe- en -verwerking) zal de input in het 
dier via het voer minder relevant worden.  

• NVV is niet voor een stelsel van mestafzetovereenkomsten omdat dit wordt ervaren als een papieren constructie met een 
prijsopdrijvend effect op de mestafzet omdat er geen rechtstreekse leveringsplicht is. 

NVP De NVP gaat voor vrij ondernemerschap wat betekent dat het rechtenstelsel vervalt. Ondernemers moeten kunnen produceren binnen 
de gestelde RO- en milieukaders waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de randvoorwaarden zoals de afzet van 
mest.  
Forse schaalvergroting wordt voorzien.  
Om mestverwerking van de grond te krijgen moeten de kosten van mestverwerking omlaag en moet er schaarste gecreëerd worden op 
de markt. Centrale regie vanuit de Rijksoverheid is nodig op i.i.g. vergunningverlening door gemeenten en provincies. 

NMV Van: www.nmv.nu: “Doel is een economisch, sociaal en maatschappelijk duurzame melkveehouderij. Voorwaarden hiervoor zijn een 
kostendekkende melkprijs en een stabiele markt. Het inkomen moet uit de markt komen, melkveehouders willen niet afhankelijk zijn 
van subsidies. Exportsubsidies moeten afgeschaft worden. Dit is te bereiken door de quotering te behouden, te verbeteren en te 
flexibiliseren. De NMV is voor een regulerend systeem dat het aanbod afstemt op de vraag en waarbij de melkprijs zich binnen een 
bandbreedte beweegt van een minimale melkprijs op kostprijsniveau en een bovengrens. De EMB [European Milk Board; MvR] heeft 
hiervoor een voorstel uitgewerkt. Dit wil de NMV graag door de politiek geïmplementeerd zien.  
De EMB wil de markt zelf sturen, maar hiervoor is wel een wettelijk raamwerk van de overheid noodzakelijk”. 
 
“Melkveehouders moeten op een sociaal aanvaardbare manier uit de opbrengsten van hun bedrijf een inkomen genereren. Dit inkomen 
dient uit de markt te komen. Een kostendekkende melkprijs is hiervoor noodzakelijk. 
De geschiedenis leert echter dat het noodzakelijk is de markt te reguleren om dit mogelijk te maken. Marktregulering is noodzakelijk om 
overschotten en dumping te voorkomen”. 
• Er komt (slechts) een beperkte groei van de sector na afschaffing van het quotum omdat Nederlandse melkveehouders internationaal 
het nadeel hebben van dure grond- en adrbeidskosten.  
• NMV verwacht een begrenzing via bijvoorbeeld fabrieksquotum.Streven naar grondgebondenheid en sluiten van kringlopen. 
•  Na afschaffing melkquotum; jaarlijks voor 1 januari verantwoorde mestafzet naar akkerbouw of mestverwerking door middel van 
contacten. 
• Mestafzetzekerheid is moeilijker handhaafbaar dan dierrechten. NMV voelt niet voor een rol bij de productschappen.  
•NMV heeft enige twijfel over zijn huidige standpunt, dus eventueel toch keuze voor dierrechten…….. 

NAV en  
NZO en Friesland-
Campina 

 en  

Cumela, BMA en 
TLN  

 

MMF Leden MMF vormen 95% van de omzet in kunstmest in Nederlandse, melkveehouderij vormt grootste afzetmarkt. Nevenhandel is het 
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leveren van bemestingsplannen.  
MMF heeft geen uitgesproken visie op mestbeleid tot 2025. Ze hebben wel een position paper gemaakt m.b.t. vergroten samenwerken 
met mestverwerking. Terugwinning kali en fosfaat uit dierlijke mest t.b.v. kunstmest is mogelijk. Vanwege veiligheidsredenen lijkt dit 
voor stikstof niet mogelijk.  

BVOR   
Agrifirm  
Natuur- en milieuorganisaties 
Natuur en Milieu SNM is nog voor een deel zoekende als het gaat om hun positie, het navolgende is daarom nog niet definitieve standpunt:  

- grond als basis: alleen uitbreiding van veehouderij toestaan als de afzet op grond gegarandeerd is en BBT wordt toegepast 
- als extra eis: uitbreiding alleen toestaan als dit past binnen de milieugebruiksruimte. SNM ziet hierbij wel een rol voor een 
onafhankelijke autoriteit Milieugebruiksruimte veehouderij. 
- als voorgaande niet realiseerbaar blijkt, dan meent SNM dat het handhaven van een dierrechten en/of melkquotum systeem 
onontkoombaar is en een vermindering van dierrechten en melkquota onvermijdelijk om milieudoelen te halen.  
 
Tegelijkertijd vindt SNM dat ook vol ingezet moet worden op:  
- voerspoor (maar meer dwingend dan nu de invulling is 
- verplichte vergisting van mest, maar geen covergisting! 
- mestverwerking kan zeker bijdragen aan de oplossing, maar mestverbranding moet stoppen.  
- Verbeteren management: SNM ziet ook wel wat in sturen op emissies. Ze zijn optimistischer dan Cap Gemini over de haalbaarheid op 
korte termijn (verwijzing naar Cono)  

VEWIN Uit: Inbreng wijziging meststoffenwet (herinvoering compartimentering) (zie www.vewin.nl): “Om wel aan de EU Drinkwaterrichtlijn te 
voldoen moeten extra maatregelen in de drinkwaterwinning worden getroffen. Gedurende de afgelopen jaren is de mestproductie in de 
concentratiegebieden toegenomen en dit heeft geleid tot grote druk op de milieunormen. Minder en duurzamer gebruik in de agrarische 
praktijk is noodzakelijk voor schone drinkwatervoorraden nu en in de toekomst”. 
 
VEWIN heeft mondeling laten weten geen voorstander te zijn van het afschaffen van het stelsel van dierrechten vanwege de toename 
van de druk op het milieu en daarmee op de kwaliteit van grond- en oppervalktewater. 
Mestbeleid moet aansluiten op doelstellingen KRW 

Gelderse 
Milieufederatie, 
Brabantse 
Milieufederatie 
Milieudefensie, 
Natuur-

De kringloopgedachte moet onderdeel zijn van de kabinetsvisie. Stallen kunnen wel groter worden mits het aantal dieren per 
oppervlakte-eenheid in een gebied niet toeneemt; opdat een kringloop gerelateerd aan de voer-, mest-, en zo mogelijk 
energieproductie wordt gerealiseerd. 
Omvang van de veestapel kan (na eerdere genomen krimp) pas weer groeien nadat er bevredigende resultaten van mestverwerken 
zijn. 
Een wettelijk maximum aan het aantal dieren is helder en goed handhaafbaar. In het kader van de PAS zou ook een lokaal maximum 
aan het aantal dieren moeten worden gesteld. Dierrechten zijn nodig om een oplossing rond Natura2000-gebieden te realiseren. 



Bijlage 6 Krachtenveldanalyse 

monumenten  
Vion Foodgroup •De verwachting is dat de Nederlandse veehouderijsector qua omvang redelijk stabiel blijft.  Europa wordt steeds meer één markt en de 

tendens is dat steeds meer Europese landen Noordwest Europa als hun markt zien. Nederland zal de concurrentie met andere landen 
aankunnen mits de mestproblematiek wordt opgelost.  
•Verduurzamen van de gehele agrofoodkolom is nodig voor het veiligstellen van het lange termijnperspectief. Waarbij alle schakels in 
de kolom zaken de mestproblematiek zien als een gezamenlijk probleem.  
•Het afschaffen van dierrechten onder de voorwaarde dat er gericht geïnvesteerd moet worden in oplossingen van mest- en 
milieuproblemen is een optie. Een andere optie is om via het instrument dierrechten individuele ondernemers te stimuleren te 
investeren in duurzame investeringen. 
•Voor het oplossen van de mestproblematiek is substantiële mestverweking van belang. Drie zaken moeten geregeld worden: 

• aanvoer van mest. Verplicht verwerken is een optie. 
• verwerking tot een product met waarde (techniek) 
• afzet van bewerkt product 
Rol van de overheid is vooral faciliteren; onder meer financieel ondersteunen van initiatieven door risicoafdekking en garantstelling, 
versnellen van vergunningsprocedures, oplossen knelpunten in regelgeving en experimenteerruimte bieden. 

Nevedi  – 4 april 
Agrifirm  
Productschappen  
Rabobank  
Andere overheden 
Provincies De trekkende van het Rijk blijft ook voor de toekomst voor de hand liggen. Dit betekent dat het Rijk het mestbeleid (gebruik en 

productie) centraal regelt ook al kan dit regionaal verschillend uitpakken (zand/loss, klei, veen). Aanvullend provinciaal beleid is niet 
uitgesloten. 
Een belangrijke rol voor de landbouw in de toekomst ziet men in de ‘biobased economy’; leverancier van grondstoffen, biomassa, 
energie. Mestbe- en verwerking speelt een belangrijke rol. Heldere regelgeving/kaders vanuit de overheid om de transitie van landbouw 
naar sleutelspeler in de biobased economy is vereist. 
Probleem van 10 puntenplan is dat het geen absoluut plafond oplevert wat kan gaan wringen met ammoniakdoelen en broeikasgassen. 
Dierrechten heeft de voorkeur.  

UvW  ? (was verhinderd) 

 5.1 2e lid e 



10 punten plan 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
Zowel de maatschappij, de politiek als de agrarische sector staan op een knooppunt van keuzes. 
Deze worden ingegeven door een aantal mondiale trends: 
• Een economische en financiële crisis, deels als gevolg van het loslaten van de 

‘grondstoffeneconomie’. 
• Een sterk groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen.  
• Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering met gevolgen voor de welvaart. 
• Een afhankelijkheid van (deels) eindige inputs als fosfaat en fossiele brandstoffen en het 

‘uitputten’ van natuurlijke hulpbronnen als bodem en water. 
De Nederlandse landbouw kan, indien de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden, een  
bijdrage leveren aan ‘een nieuwe groene economie’, die het antwoord vormt op bovenstaande 
ontwikkelingen. Voor het natuurbeleid (EHS, Natura2000, PAS) heeft de regering in de afgelopen 
weken duidelijke taal gesproken. Haalbaar en betaalbaar zijn daarbij de ijkpunten. Nu is het 
mestbeleid aan de beurt. Met deze 10 punten dragen wij denkrichtingen aan ten behoeve van het 
Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (5e AP) (2014-2017) en deels voor de korte termijn. Met als 
centraal thema eigen verantwoordelijkheid voor de sector. 
 
Landbouw als motor voor nieuwe groene economie 
1. Grondgebonden mestbeleid: Geen lucht, maar grond door koppeling van dierlijke mineralen aan 
de grond. Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete duurzaamheidslagen. 
Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een rigide systeem van dierrechten 
overbodig. Sectoren zullen via integrale managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit te 
maken  
Actie: Maak ondernemers zelf verantwoordelijk om hun eigen probleem op te lossen: of 
door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder dieren te 
houden. 
 
2. Voerspoor wat er niet in gaat komt er ook niet uit: Door input te verlagen en de 
mineralenefficiency van het dier te verhogen kunnen door de Nederlandse veehouderij minder 
mineralen worden geproduceerd. En mineralen die niet worden geproduceerd hoeven ook niet te 
worden afgezet. Een aanpak aan de bron dus, die tevens inspeelt op het niet nutteloos aanspreken 
van de mondiaal beperkte voorraden fosfaat. In samenwerking tussen LTO en NEVEDI wordt dit 
traject opgepakt en uitgewerkt. Doelstelling van het bedrijfsleven is om per 2013 een daling van 
ruim 10% in de mineralenproductie te hebben bereikt.  
Actie: De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren.  
 
Terug naar de grondstoffeneconomie 
3. Veehouderij kunstmestvrij: Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in 
Nederland is in wezen de kortste kringloop. De melkveehouderij kan zonder kunstmest en import 
van P-kunstmest is niet meer nodig. Besparing kan oplopen tot zeker 100 miljoen kg N kunstmest. 
Door mest te bewerken kunnen mineralen optimaal worden benut. De sector staat ook niet stil 
inmiddels is het mogelijk om mestvergisters zonder co-producten rendabel te laten draaien. Een 
installatie in Twente levert per jaar 400.000 kilowattuur. Dat is genoeg energie voor 150 
huishoudens. Pure mestvergisting is hiermee goedkoop en voor iedere boer bereikbaar.  
Actie: Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik afhankelijk te 
stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats van strikte hokjes 
kunstmest/dierlijke mest.  
4. Mestverwerking biedt perspectief: Bij mestverwerking bestaat de noodzaak voor een instrument 
dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere termijn en dat stimulerend is voor 
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ondernemers om mest te verwerken. Dit kan door het kostennadeel bij mestverwerking op te 
heffen.  
Actie: Kostennadeel bij mestverwerking opheffen kan door voor alle bedrijven met een 
mestoverschot (dus bedrijven die via het voerspoor of nationale afzet hun overschot niet 
vooraf kunnen plaatsen) een verplicht percentage voor mestverwerking vast te stellen. De 
verplichting is privaat verhandelbaar. Iedere ondernemer wordt dus gepusht zijn/haar 
probleem op te lossen vanuit een economische trekkracht. Opheffen van onnodige 
belemmeringen welke mestbewerking en -verwerking in de weg staan ter verkrijging van 
bouw-, brand-, grondstoffen en/of eventuele eindproducten. 
 
Kennis en praktijk 
5. Export(vraag)markten in kaart brengen: Een deel van de in Nederland geproduceerde mineralen 
van dierlijke oorsprong kan uiteindelijk met toegevoegde waarde op buitenlandse vraagmarkten 
worden afgezet.  
Actie: Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast en dient 
Nederland zich te verdiepen in de vraagmarkt.  
 
6. Milieukwaliteit centraal, kg zijn te basaal (Hogere derogatie verbeterd waterkwaliteit):  
De milieubelasting met stikstof en fosfaat uit de landbouw is per saldo afgenomen en ligt onder het 
niveau van 2002. Discussie over de relatie tussen de hoogte van fosfaat gebruiksnormen en de 
oppervlaktewaterkwaliteit is nog steeds gaande zeker gezien de verschillende gebieden en 
omstandigheden in Nederland. Om maar niet te spreken over andere bronnen (binnenland versus 
buitenland, agrarisch versus niet agrarisch, hoogte gebruiksnormen versus vormen van goede 
landbouwpraktijk zoals tegengaan oppervlakkige afstroming of bepaalde drainagesystemen).  
Actie: Naast rapportages over aantal kg geproduceerde mest zou ook moeten worden 
gerapporteerd over de milieukwaliteit, gewaskwaliteit, diergezondheid en het 
verwachtingspatroon van maatregelen in dit verband.  
 
Bodemcentraal, plant vitaal  
7. Flexibele bemestingsnormen: De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat gewassen bemest moeten 
worden met stikstof op basis van o.a. grondsoort, bodemkenmerken, stikstofvoorraad bij begin van 
de teelt en levering van stikstof gedurende het seizoen, opbrengst en weersomstandigheden. 
Hetzelfde geldt voor fosfaat.  De systematiek van de fosfaatgebruiksnormen moet recht gaan doen 
aan de onttrekking van fosfaat door het gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. 
De Nitraatrichtlijn geeft ruimte voor beleid dat meer dan nu afgestemd is op de goede 
landbouwpraktijk van de individuele ondernemer en de gewassen die hij teelt.  
Pleidooi om voor het 5e AP toe te werken naar een onderbouwing voor meer flexibele 
normering, waarbij o.a. opbrengst, onttrekking en bodemvruchtbaarheid wordt 
meegenomen. 
 
8. Bodemverbeteraars van cruciaal belang: Bodemvruchtbaarheid is de basis voor bedrijfsrendement 
en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen brengen behoud van 
bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast de basis voor gewasopbrengst 
is de bodem ook een bepalende factor om kringlopen te sluiten. Hiertoe dienen de kringlopen in de 
bodem op het gebied van stikstof, fosfaat en koolstof geoptimaliseerd te worden. Door het 
voorgestelde mineralenbeleid worden deze koppelingen uit het oog verloren. Ondernemers weten 
echter dat bijvoorbeeld vochtvasthoudend vermogen, minder inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen, goede berijdbaarheid, stikstofleverend vermogen en behoud van 
bodembiodiversiteit afhangen van de brede bodemkwaliteit. Om deze op peil te houden zijn 
bodemverbeteraars noodzakelijk.  
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Actie: een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met een 
gunstige N/P verhouding). Het gaat hierbij o.a. om producten als champost, vaste fracties 
uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en schuimaarde. Tevens dient de 
fosfaataanvoer via deze producten voor 50% vrijgesteld te worden. 
  
Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  
9. Overbodige richtlijnen intrekken: De Europese Unie stort een overvloed van milieuregels over de 
agrarische sector uit. Er komen wel steeds nieuwe richtlijnen bij, maar oude en onwerkbare 
richtlijnen worden niet ingetrokken. Daarom bestaan nu de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water 
en de Grondwaterrichtlijn naast elkaar terwijl ze (deels) het zelfde doel beogen. Ondernemers 
krijgen daardoor te maken met niet passende en onnodig knellende regelgeving.  
Actie: Op EU niveau pleiten voor herziening van richtlijnen op de nut en noodzaak en 
pleidooi voor Nederlandse plannen.  
 
10. Flexibiliteit bij implementatie benutten: Nederland moet zich in het kader van een gedegen 
mestbeleid(wetgevings) proces niet laat opjagen door Europese Commissie, maar de ruimte 
benutten die de richtlijnen bieden.  
Indeling in kwetsbare gebieden: De Nederlandse mestwetgeving is grotendeels gebaseerd op de 
Nitraatrichtlijn. Deze laat lidstaten de vrijheid om gebieden aan te wijzen die meer kwetsbaar zijn 
voor waterverontreiniging, maar ook om gebieden aan te wijzen met een laag risicoprofiel. Kortom 
daar waar gebieden voldoen aan de Nitraatrichtlijn kunnen uit het strikte regime zoals dat nu geldt.  
Actie: Richting het 5e AP in beeld te brengen of verschillende indeling gewenst is en met 
welk effect.  
 
Meetdiepte versus toetsdiepte: Hetzelfde geldt voor het feitelijk meten en afrekenen van 
ondernemers op waterkwaliteit: de diepte van meten bepaalt voor een belangrijk deel de uitkomst. 
Inmiddels zijn hierover drie onderzoeksrapporten verschenen. Ook hier blijkt weer uit: technisch-
wetenschappelijk kun je linksom en rechtsom redeneren. Uiteindelijk gaat het om keuzes.  
Actie: In het 5e AP ruimte creëren voor het kiezen voor het onderscheid maken in 
meetdiepte (bepalen van trends in het bovenste grondwater) en toetsdiepte 
(waterkwaliteit op grotere diepte waar ondernemers op afgerekend kunnen worden).  
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Operationeel: Praktische oplossingen binnen huidige beleid 
Heldere lijn vanggewassen na maïs (bv. voor inzaai bollen en bij korrelmaïs): Een goed ontwikkeld 
vanggewas kan stikstofuitspoeling in het najaar tegengaan en de bodemvruchtbaarheid verbeteren.  
Actie: Ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. bollenteelt de 
ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 
 
Scheuren grasland: Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet meer 
toegestaan. Dit stuit op vele praktische problemen. Ook het milieukundige voordeel van het in het 
voorjaar scheuren van grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.  
Actie: Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 een verruiming (onder voorwaarden) 
van de periode van graslandscheuren toe te staan. En sta in de periode 2011/12/13 toe 
dat ook in de periode 15 september – 1 november grasland wordt gescheurd.    
 
Bevorderen regionale mestafzet: Het bevorderen van regionale mestafzet is de op 1 na kortste weg 
naar een gesloten mineralenkringloop. Door nieuwe samenwerkingsvormen tussen veehouders en 
grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden.  
Actie: Wegnemen van beperkende regelgeving die deze samenwerking bemoeilijken. 
Spoor 2, vaste mest afzet binnen straal van 25km en drijfmest binnen straal van 15km 
zonder verplicht wegen en bemonsteren, boer-boer transport voorwaarden aanpassen 
van 85% naar 75%. 
 
Bevorderen inzet van bodemverbeteraars als Betacal: Op 6 oktober 2009 is een motie aangenomen 
(Kamerstuk 28 385 nmr. 157) om het gebruik van Betacal (schuimaarde) te bevorderen.  
Actie: Uitvoeren van deze motie.  
 
Helderheid en stimulans rond afzet vaste mest: Vaste mest is een zeer waardevol product, 
onduidelijkheden in de regelgeving bemoeilijken in een aantal gevallen de afzet.  
Actie: Definitie vaste mest aanpassen conform praktijk en jaarrond uitrijden van vaste 
mest (met een bepaalde N-P verhouding) op alle grondsoorten toestaan. 
 
Invoering nieuwe gebruiksnormen: Een aantal teelten zijn uitermate geschikt om aaltjes te 
bestrijden. Deze teelten hebben echter geen N-gebruiksnorm of hier bestaat onduidelijkheid over.  
Actie: Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas en 
Raketblas (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding).   
 
Stuifbestrijding: Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om dierlijke meststoffen en 
zuiveringsslib niet-emissiearm aan te wenden (i.v.m. stuifbestrijding) op zand- of lössgrond met een 
veenkoloniaal bouwplan. Dit levert veel problemen op. 
Actie: Onder bepaalde voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest als antistuifdek toe 
staan bij bedrijven met een veenkoloniaal bouwplan.  
 
P-PAE: Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm gebaseerd op de 
fosfaattoestand van de bodem. P-PAE is als methode geschikt voor het karakteriseren van gronden. 
Actie: het mogelijk maken van het gebruik van P-PAE als managementinstrument.  
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Kabinetsvisie mest- en volumebeleid. 
 
[Werk in uitvoering] 
Versie 0.2 van de kabinetsbrief. 
Gebaseerd op zwaar gecomprimeerde versie van eerdere notities met inhoudselementen, 
en redactieslag  
 
1. Inleiding 
In 1984 werd met de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderij door de Rijksoverheid 
een start gemaakt met een beleid van begrenzing van de veestapel, met als doel om een stelsel 
van gebruiksnormen uitvoerbaar te houden. Nu, 27 jaar verder, is er nog steeds een stelsel van 
gebruiksnormen en -voorschriften dat het gebruik van mest reguleert, en begrenzen varkens- en 
pluimveerechten enerzijds en melkquota anderzijds het aantal dieren en daarmee de 
mestproductie. In die 27 jaar is er, soms met vallen en opstaan, wél het nodige bereikt: de 
emissies van stikstof, fosfaat en broeikasgassen uit de landbouw zijn flink afgenomen; landbouwers 
zijn mest aanzienlijk efficiënter gaan gebruiken zoals de daling van de stikstof- en 
fosfaatoverschotten en de afname van de ammoniakemissie illustreren. Dat is de kwaliteit van onze 
leefomgeving, van het water en onze natuur ten goede gekomen. Ondernemers in de landbouw 
verdienen een compliment voor wat bereikt is. Per eenheid product produceren zij vaak efficiënter 
en met minder verliezen dan hun collega’s in andere landen. 
 
Daarmee zijn we er echter nog niet. Om verdergaande doelen te realiseren op het gebied van een 
gezonde leefomgeving, rijke en diverse natuur en schoon water, is het nodig dat de landbouw zich 
verder ontwikkelt in de richting die al ingezet is: met minder verlies van mineralen eenzelfde of  
hogere productiewaarde realiseren.   
 
In het Algemeen Overleg mestbeleid van 15 december 2010 heeft de Tweede Kamer mij verzocht 
om een visie van het kabinet op het mestbeleid voor de langere termijn te ontwikkelen. Ik heb 
beloofd dat die visie er zou komen. Met deze brief doe ik die belofte gestand. De in deze brief 
vastgelegde visie vormt de basis voor het mestbeleid voor de middellange termijn, 2014 - 2017, 
zoals dat zal worden vastgelegd in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het mestbeleid voor 
de jaren tot en met 2013 is grotendeels vastgelegd in het vierde actieprogramma. 
 
Hieronder zal ik achtereenvolgens ingaan op het wensbeeld voor de langere termijn, 
ontwikkelingen die het bereiken van dit wensbeeld ondersteunen, de belangrijkste te overwinnen 
hindernissen voor de korte en middellange termijn en de maatregelen die de overheid zal nemen 
om de mestproblematiek op te lossen en daarmee het streefbeeld te helpen realiseren. 
 
2. Wensbeeld 2025 
Het kabinet streeft naar een landbouw waarin mest en de bestanddelen daarin een positieve 
waarde vertegenwoordigen. Ondernemers in de landbouw hebben individueel en in samenwerking 
met anderen oog voor de gevolgen voor het milieu van hun activiteiten. Zij luisteren naar de 
wensen van de samenleving en zij krijgen van de samenleving waardering voor hun ambacht. De 
overheid is veel minder prominent aanwezig als het gaat om het reguleren van mestproductie en 
mestgebruik dan nu het geval is. De noodzaak daartoe is er ook veel minder: hogere prijzen van 
stikstof en fosfaat bevorderen efficiënt gebruik ervan; kritische afnemers en ketenbinding 
bevorderen het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en productiewijzen.  
 
Centraal in de visie van het kabinet staan ondernemers in de landbouw. In 2025 zijn zij 
professioneel en technisch goed opgeleid. Zij hebben goed geoutilleerde bedrijven en leveren hoge 
opbrengsten en hoogwaardige kwaliteit. Minimale milieubelasting is integraal onderdeel van de 
bedrijfsstrategie en wordt beloond door de afnemers met een goede prijs voor de geleverde 
producten. Dat heeft geleid tot de laagste milieuverliezen per eenheid product ter wereld. Bedrijven 
en kennisinstellingen bouwen hiermee unieke kennis op, die zij exporteren. 
Veehouders hebben structurele lange termijnrelaties met andere schakels in de keten. Dat geldt 
niet alleen voor de afzet van dierlijke producten, maar ook voor de afzet van restproducten als 
mest die zij niet op eigen bedrijf nuttig kunnen gebruiken. De agrofoodkolom stuurt in 
samenspraak met de markt sterk op milieu, dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Op 
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veel bedrijven is de inzet van hoogwaardige technologie een onmisbaar onderdeel in de 
bedrijfsvoering. Ondernemers gebruiken biodiversiteit in hun bedrijfssysteem (functionele 
agrobiodiversiteit). 
 
Dierlijke mest is in 2025 een waardevol product, dat optimaal wordt behandeld en gebruikt. In de 
landbouw voor de productie van landbouwgewassen en het in stand houden van de 
bodemvruchtbaarheid. Op landbouwbedrijven en in de industrie ook als grondstof voor bijvoorbeeld 
energieopwekking. Het voederregime op veehouderijbedrijven stuurt ook op het minimaliseren van 
de fosfaat- en stikstofexcretie van het vee. Veehouders zorgen via langjarige afzetcontracten voor 
duurzame afzet van de op hun bedrijf geproduceerde mest. Be- en verwerking van dierlijke mest is 
in 2025 goede  praktijk, aangezien dit mestproducten oplevert met een betere werking en 
transporteerbaarheid. Mest wordt verder zoveel mogelijk in de regio afgezet om 
transportbewegingen te minimaliseren en kosten te verminderen. Mest die buiten de regio wordt 
afgezet is zodanig bewerkt dat de transportkosten geminimaliseerd zijn. Akker- en tuinbouwers 
maken standaard gebruik van precisiebemesting, waarbij ze rekening houden met de lokale 
omstandigheden. Dierlijke mest, al dan niet verwerkt, is in alle teelten de belangrijkste 
voedingsbron. Kunstmest wordt alleen gebruikt als er geen goed alternatief is en is veelal deels 
gemaakt van grondstoffen uit dierlijke mest. 
 
De overheid stimuleert in 2025 nog slechts innovaties die milieu, dierenwelzijn, productkwaliteit 
ten goede komen. Zij hanteert daarbij instrumenten als risicoafdekking en garantstelling,  
experimenteerruimte en maatwerk daar waar publieke normen en voorschriften nog nodig zijn. 
Haar rol is daarmee flink kleiner geworden. De markt stelt hoge duurzaamheidseisen aan productie 
en productiemethodes, op basis van privaatrechtelijke afspraken. Er is sprake van samenwerking 
en integratie in de keten, ver doorgevoerde niveaus van ketenaansprakelijkheid en grotere 
zichtbaarheid van individueel handelen door ondernemers en de gevolgen daarvan. De overheid 
hanteert duidelijke milieudoelen, heldere standaarden en methodieken.  
De milieugebruiksruimte, waarbinnen een bedrijf mest mag produceren, is fors kleiner dan nu het 
geval is en geformuleerd in termen van landelijke, regionale en/of lokale milieukwaliteitsdoelen. 
Bedrijven leggen verantwoording af over de realisatie van de gestelde doelen. Normen en 
voorschriften voor de toepassing van meststoffen gaan uit van de mestbehoefte van gewassen. Ze 
bevatten prikkels om koplopers te belonen. Bedrijven die er, ook niet met ondersteuning van de 
overheid in slagen om de gestelde doelen te halen verliezen uiteindelijk hun ‘license to produce’.  
 
3. De wind mee: autonome ontwikkelingen  
Een aantal tendensen en verwachtingen sterken het kabinet in de verwachting dat het geschetste 
wensbeeld gerealiseerd kan worden.  
 
Allereerst zijn er structurele ontwikkelingen in de markten en prijzen van grondstoffen en 
landbouwproducten die sterke economische prikkels opleveren voor veranderingen in de goede 
richting. Een groeiende wereldbevolking waarvan een groter deel in betrekkelijke welvaart leeft 
leidt tot meer vraag naar landbouwproducten en voedsel van dierlijke oorsprong.1 Het areaal 
landbouwgrond neemt mondiaal iets toe, maar de productie per hectare stijgt onvoldoende om aan 
de groeiende vraag te voldoen. Daardoor zullen de prijzen van landbouwproducten structureel 
stijgen en wordt voedselzekerheid een blijvend geopolitiek thema. Hogere opbrengstprijzen maken 
investeringen in duurzamer productie voor landbouwers gemakkelijker realiseerbaar. Grotere 
schaarste aan fossiele brandstoffen en minerale ertsen, waaronder fosforerts, zal leiden tot 
structureel hogere prijzen daarvan.2 Dit vormt een economische prikkel voor landbouwers om 
zuiniger te zijn met stikstof- en fosfaatkunstmest en beschikbare stikstof en fosfaat uit dierlijke 
mest beter te gebruiken. Biomassa, waaronder dierlijke mest, zal in toenemende mate dienen als 
grondstof voor groene energie en andere waardevolle producten. Ook dit zal ondernemers 
prikkelen om zuiniger om te gaan met dierlijke mest.  
 

                                           
1 Bron: PBL (2010); Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering. Mondiale opgaven en nationaal beleid, PBL-
publicatienummer: 500414004, p. 23. 
2 Zie o.a. Plant Research International (PRI), Phosphorus in agriculture: global resources, trends and 
developments». Betere onderbouwing nodig van verwachtingen rond prijzen voor fosfaat.  
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Groeiend besef in samenleving en bedrijfsleven van het belang van het instandhouden van 
biodiversiteit voor de toekomst van mens, milieu en duurzame economische groei leidt tot meer 
inspanningen bij het bedrijfsleven om ook bij de herkomst van grondstoffen te letten op de wijze 
waarop producten tot stand zijn gekomen. Een initiatief als het voornemen in de Nederlandse 
agrofoodkolom om vanaf 2015 in veevoer alleen nog soja te gebruiken die voldoet aan de criteria 
en principes van RTRS-soja (Roundtable on Responsible Soy) zal in de toekomst veel meer 
navolging krijgen. Deze ontwikkeling zal ondernemers prikkelen om door middel van bijvoorbeeld 
kwaliteitskeurmerken en ketenbinding garanties te bieden voor de kwaliteit van hun producten. 
Voorkomen van aantasting van leefomgeving en biodiversiteit, ook in Nederland, kan zo 
verinnerlijkt worden in ketenafspraken over kwaliteit van producten en productieprocessen, 
inclusief zuinig omspringen met stikstof en fosfaat.  
 
Voortgaande kennisontwikkeling en technologische vernieuwingen zullen het ook mogelijk maken 
dat ondernemers en overheid anders kunnen gaan werken. Innovatie op gebieden als ICT, meet- 
en regeltechniek, stalontwerp, veevoeding, mestverwerking, teelt- en mesttoedieningstechnieken 
en veeverbetering en plantveredeling gaan door. Het kabinet is optimistisch over welke kansen en 
mogelijkheden deze technische innovaties bieden. Ondernemers in de land- en tuinbouw, veelal in 
samenwerking met hun toeleveranciers en adviseurs krijgen zo steeds meer mogelijkheden om 
preciezer en efficiënter om te gaan met nutriënten. Voor de overheid en afnemers wordt het 
mogelijk om ondernemers te beoordelen op de werkelijk geleverde milieuprestaties.  
 
4. Te nemen hindernissen 
Hoewel er al flink wat bewegingen in de goede richting te zien zijn, is het wensbeeld nog een 
behoorlijk eind verwijderd van de feitelijke situatie in 2011. Relevant daarbij is dat de nationale 
plaatsingsruimte voor mest de komende jaren geleidelijk zal krimpen vanwege strenger wordende 
fosfaatgebruiksnormen. 
 
In de huidige situatie in de Nederlandse mestmarkt, met in grote delen van het land aanzienlijk 
meer productie van dierlijke mest dan er grond is om die mest nuttig op te gebruiken, is dierlijke 
mest voor veehouders alleen van positieve waarde als deze direct bruikbaar is op het eigen bedrijf 
of is verwerkt tot een hoogwaardig eindproduct. In de meeste andere gevallen heeft dierlijke mest 
in Nederland een negatieve waarde voor de veehouder. Afzet van dierlijke mest buiten het eigen 
bedrijf kost veehouders geld. Kosten die oplopen naar mate de mest verder getransporteerd moet 
worden. Kosten die ook verder kunnen oplopen door be- of verwerking van de mest. Akker- en 
tuinbouwers krijgen betaald om dierlijke mest af te nemen. Dat is een ongezonde situatie die 
prikkelt tot onzorgvuldig en frauduleus handelen met mest.  
 
Het op de korte termijn structureel oplossen van deze problematiek blijkt moeilijk en kan, zolang 
dierlijke mest een negatieve waarde heeft, niet zonder een actief sturende overheid. 
Oplossingsrichtingen zijn het verminderen van de mestproductie door efficiënter voeren van dieren, 
verhogen van de kwaliteit van dierlijke mest waardoor deze meer aftrek vindt binnen en buiten de 
Nederlandse landbouw; en het zo verwerken van dierlijke mest dat dit geen dierlijke mest meer is.  
 
Realiseren van deze oplossingen lukt beter naarmate individuen en organisaties in de landbouw 
beter onderling en met de overheid samenwerken. Probleem is echter dat veel individuele 
ondernemers geneigd zijn te kiezen voor de goedkoopste oplossing op de korte termijn, vaak 
zijnde transport van onbewerkte mest. Voor de veehouder heeft dit als voordeel dat geen 
investeringen hoeven te worden gedaan in meer duurzame mestafzetmogelijkheden. Voor 
akkerbouwers kan het interessant zijn om onbewerkte mest af te nemen omdat daarmee ook 
inkomsten worden verkregen. In een volle mestmarkt verkeren akkerbouwers ook in een gunstiger 
onderhandelingspositie als het er om gaat wie de extra kosten van be- of verwerkte dierlijke mest 
betaalt. Zij kunnen altijd terugvallen op goedkopere onbewerkte dierlijke mest of betrekkelijk 
goedkope en bedrijfszekere kunstmest. Voor aanbieders van be- of verwerkte mest is er altijd het 
risico dat de extra kosten van be- of verwerking, ook al levert dat een beter product op dan de 
ruwe mest, niet geheel doorberekend kunnen worden. Dit ondermijnt initiatieven die meer 
structurele oplossingen voor overschotmest proberen te realiseren, omdat hiermee structurele 
afzet van hun producten tegen een redelijke prijs moeilijker wordt. Terwijl juist structurele afzet 
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nodig is om mestverwerkingsinitiatieven die leiden tot betere mestproducten uit dierlijke mest 
voldoende rendabel te krijgen.  
 
Mestbe- en verwerking (hierna: mestverwerking) kan op verschillende manieren een rol spelen bij 
het oplossen van de mestproblematiek: door dierlijke mest beter bruikbaar te maken op het eigen 
bedrijf (bijv. mestscheiding op melkveebedrijven), door mest gemakkelijker en goedkoper 
transporteerbaar te maken (bijv. door verdampen water), door dierlijke mest op te werken tot 
kunstmestvervanger (zoals in de pilots kunstmestvervangers onderzocht wordt), of door de 
nutriënten in dierlijke mest om te zetten in een vorm die geen mest meer is (bijv. door 
verbranding). Energieopwekking uit vergisting of covergisting van mest is geen oplossing voor de 
nutriëntenproblematiek aangezien de stikstof en fosfaat uit de mest (en eventuele comaterialen) in 
het digestaat terecht komen en daarmee in de landbouw blijven. Co-vergisiting kan zelfs bijdragen 
aan het vergroten van het mineralenoverschot in de Nederlandse landbouw. Daar staat tegenover 
dat energieopwekking uit mest wel kan bijdragen aan het rendabeler maken van mestverwerking 
die zorgen voor betere afzet van dierlijke mest binnen en buiten de Nederlandse landbouw.  
 
Veel vormen van mestverwerking zijn op dit moment, zonder overheidssteun, niet rendabel voor 
ondernemers. Dit geldt ook voor opwekking van energie uit mest door vergisting of verbranding. 
Met de nu gebruikte technieken kunnen veelal niet alle kosten gedekt worden uit de opbrengst.  
Verdere ontwikkeling van mestverwerking in de volle breedte is, zowel als het gaat om 
verbeteringen aan beschikbare technieken als het ‘ uitrollen’ daarvan is wel nodig als deel van de 
oplossing van de mestproblematiek in Nederland. Het bedrijfsleven is daarvoor als eerste aan zet, 
maar een flinke steun in de rug vanuit de overheid is onontbeerlijk om dit voor elkaar te krijgen. 
 
De afgelopen jaren is de Nederlandse landbouw er in geslaagd om steeds efficiënter met mest om 
te gaan. Zo meldde het CBS in augustus 2010 dat boeren er de afgelopen twintig jaar in geslaagd 
zijn met steeds minder fosfaatbemesting minstens dezelfde, maar vaak ook hogere gewas-
opbrengsten te behalen. De benutting van fosfaatmeststoffen was dardoor in 2009 60 procent 
hoger dan in 1990. De hoeveelheid fosfaat die in de bodem achterbleef is in die periode flink 
gedaald. Dat zijn bemoedigende resultaten, die laten zien dat er veel bereikt kan worden. Het feit 
dat er per saldo nog steeds fosfaat verloren gaat, noopt tot verdergaande actie op dit gebied.  
Hindernis ook hier is de lage kostprijs van mest. Dat ontneemt de prikkel om zuinig te zijn met 
meststoffen. Ook is er de soms terechte maar vaak ook onterechte zorg van landbouwers dat 
onderbemesting de risico’s op slechte opbrengsten bovenmatig verhoogt. Een andere zorg is de 
vrees dat de bodemvruchtbaarheid aangetast wordt.  …en toen was de koek op….hier moet 
nog aan gesleuteld worden… 
 
5. Op weg: de inzet van de overheid 
Zolang dierlijke mest in Nederland een negatieve waarde heeft en er onvoldoende prikkels zijn voor 
ondernemers om zuinig om te springen met stikstof en fosfaat waardoor aantasting van 
leefomgeving en natuur dreigt, is overheidsingrijpen op het gebied van mest nodig. Het kabinet 
verwacht dat dit zeker de eerstkomende jaren het geval zal zijn. Het mestbeleid voor de komende 
jaren heeft als doel om in de aanloop naar de gewenste situatie voor de lange termijn, 
nutriëntenkringlopen meer te sluiten, door efficiënte benutting van stikstof en fosfaat te 
bevorderen. Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit en vruchtbaarheid van 
de bodem als ‘startkapitaal’ van elke landbouwer is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.  
 
Voor de korte termijn (tot en met 2013) is het mestbeleid uit het vierde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn leidend. Kernelementen uit dit actieprogramma die ook voor de langere termijn 
leidend zijn, zijn het bevorderen van efficiënter gebruik van meststoffen, onder ander door het 
limiteren van het gebruik van fosfaat in situaties waarin dat niet of minder nodig is (differentiatie 
van gebruik van fosfaat naar de fosfaattoestand van de bodem); toepassen van maatwerk voor 
bedrijven die kunnen aantonen dat hun management dit rechtvaardigt (zie bijvoorbeeld de 
bedrijfsspecifieke excretie melkveehouderij);   
 
Voor de middellange termijn (periode 2014-2017) staat het verder verduurzamen van de landbouw 
centraal. Op het gebied van meststoffen staan verdere vermindering van verliezen naar het milieu 
en het vergroten van de efficiëntie van dierlijke mestgebruik centraal. Het kabinet zal inzetten op 
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een scala aan activiteiten om dit te bewerkstelligen. Hierbij zal uitdrukkelijk worden voortgebouwd 
op lopende acties.  
  
i) Verder sluiten van nutriëntenkringlopen door een hogere efficiëntie bij het gebruik van stikstof 

en fosfaat te bevorderen. Instrumenten hiervoor zijn de gebruiksnormen voor stikstof en 
fosfaat en de voorschriften voor het gebruik van mest. Beide instrumenten worden ingezet om 
landbouwers te bewegen hun bedrijfsmanagement zo in te richten dat meststoffen alleen dan 
worden ingezet wanneer zij landbouwkundig waarde hebben en milieukundig verantwoord zijn. 
Gebruik van mest wanneer de gewassen de meststoffen niet meer kunnen gebruiken past daar 
niet bij, evenmin als het toedienen van meststoffen als er al voldoende meststoffen in de 
bodem aanwezig zijn. Naast het stellen van normen en regels, zal het faciliteren van 
kennisverspreiding over verantwoord mestgebruik door middel van bijvoorbeeld 
praktijknetwerken en kenniscentra ingezet worden. Het kabinet zet zich er voor in dit mede te 
financieren uit het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.  
 

ii) Bevorderen van gebruik van duurzame grondstoffen en het realiseren van duurzame afzet van 
reststromen door ketenintegratie en kwaliteitsdenken bij ondernemers te stimuleren. Het 
kabinet acht het van groot belang dat het bedrijfsleven zelf zich sterk maakt voor verdere 
verduurzaming van productieprocessen en producten. Verwezen werd al naar het voornemen 
om alleen nog duurzaam geproduceerde soja te gebruiken voor veevoer. In diezelfde lijn ligt 
het om een convenant met leidende partijen in de varkens- en melkveeketen te sluiten over 
de realisatie van grootschalige verwerking en export van producten uit dierlijke mest. Ook 
gemaakte afspraken tussen LTO en Nevedi over voermaatregelen waarbij het bedrijfsleven zelf 
acties onderneemt om de mineralenproductie te verlagen past in deze lijn. 

 
iii) Bevorderen van verdere ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan het verminderen van 

verliezen van nutriënten en bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Instrumenten 
hiervoor zijn risicoafdekking en stimuleren van onderzoek en kennisontwikkeling. 
Garantstelling door de overheid en bijdrage aan investeringen benodigd voor ontwikkelen en 
toepassen van innovaties maken het voor ondernemers gemakkelijker om daadwerkelijk te 
investeren in risicovollere innovaties. Onderzocht zal worden of en hoe ondernemers in de 
primaire ondernemers, die investeren in bijvoorbeeld innovatieve mestverwerkingstechnieken 
voor garantstelling in aanmerking kunnen komen. Dit vereist afstemming in de Europese Unie. 
De overheid zal ontwikkeling van o.a. betere stalsystemen, efficiëntere mestverwerkings-
technieken en bioraffinage, precisiebemestingstechnieken en meet- en regeltechniek om 
emissies uit landbouwbedrijven goedkoper en sneller te kunnen monitoren en bijsturen.  

 
iv) Bevorderen van het gebruik van mineralen uit dierlijke mest in de plaats van kunstmest en het 

wegnemen van barrières voor het gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Dit 
moet leiden tot een verdere afname van het gebruik van kunstmest en betere inzet van in 
dierlijke mest aanwezige mineralen. Het kabinet zal zich in Europa sterk maken voor het niet 
langer onder dierlijke mest scharen van kunstmestvervangers gemaakt uit dierlijke mest. 
Natuurlijk op voorwaarde dat de mineralen in de kunstmestvervangers een hoge 
werkzaamheid hebben. Het kabinet verwacht dat de nu lopende pilotprojecten 
kunstmestvervangers belangrijke kennis hiervoor zullen leveren. Daarnaast zal bekeken 
worden of een bijmengplicht van fosfor uit dierlijke mest in kunstmest- en veevoerfosfaat 
wenselijk en haalbaar is   

 
v) Verkrijgen en invulling geven aan een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn waarmee 

efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van (al dan niet verwerkte) dierlijke mest wordt 
gestimuleerd. Het kabinet zal ook voor de jaren vanaf 2014 inzetten op een hoge derogatie, 
waarbij niet alleen mest van graasdieren zal worden betrokken maar ook verwerkte mest van 
hokdieren. Van groot belang hierbij is wel dat de invulling van de derogatie past binnen het 
doel van de Nitraatrichtlijn.   
 

vi) Stimuleren van het toepassen van innovatie op bedrijven door het belonen van investeringen 
en beheer die leiden tot bijvoorbeeld efficiëntere productie en gebruik van mest en voorkomen 
van verliezen van meststoffen naar het milieu. Het kabinet zet zich er voor in om het 
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2014 zodanig in te richten dat financiering hiervan 
ook dan kan plaatsvinden met Europese middelen. Daarnaast zullen fiscale instrumenten 
worden ingezet om investeringen in (bovenwettelijke) duurzame productiemiddelen op het 
gebied van mestverwerking, stallen en stalinrichting en precisiebemesting te stimuleren. 

 
vii) Wegnemen van belemmeringen voor mestverwerking. Mestverwerking kan een belangrijke rol 

spelen bij het verwaarden van dierlijke mest zodanig dat de afzet daarvan gemakkelijker gaat. 
Een belangrijke barrière voor realiseren van mestverwerking is gelegen in de te doorlopen 
vergunningsprocedures. Het Rijk zal zich sterk maken voor een  actualisering van de Richtlijn 
mestverwerkingsinstallaties die ervoor moet zorgen dat de vergunningsverleningsprocedure 
vereenvoudigd wordt mits de mestverwerkingsinstallatie goed wordt ingepast in het bedrijf en 
de omgeving van het bedrijf om hinder voor omwonenden te minimaliseren. 

 
viii) Bevorderen van duurzame energieopwekking uit mest. Bij strategieën gericht op het 

verwaarden van dierlijke mest kan het gebruik van energie (gas en/of warmte) uit die mest 
een rol spelen. Het kabinet zal dit ook in de toekomst ondersteunen. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat voor energieopwekking geen biomassa gebruikt wordt die een 
functie kan hebben als voedsel (food), diervoeder (feed) of grondstof voor de industrie (fiber). 
Aandachtspunt is ook de ontwikkeling van vormen van energieopwekking op basis van mest 
die de hoeveelheid nutriënten in het digestaat uit de mest niet vergroten. Stimuleren van 
ontwikkeling en gebruik van efficiënte monovergistingsinstallaties kan helpen dit doel te 
realiseren. Het kabinet wil dit ondersteunen.   

 
In de periode na 2017 moet de gewenste kanteling in de omgang met mest worden afgerond. Dit 
heeft gevolgen voor het vanaf dat moment te voeren beleid; zowel het beleid met betrekking tot 
de omvang van de veestapel en de daarmee samenhangende mestproductie als het beleid met 
betrekking tot het mestgebruik. Veehouders zijn dan beter goed in staat om evenwicht te vinden 
tussen hun bedrijfsvoering en gestelde de milieu- en duurzaamheidvoorwaarden. Verantwoorde 
afzet van dierlijke mest is dan één van kernpunten in de bedrijfsvoering. Er is sprake van 
evenwicht op de markt van vraag en aanbod van dierlijke mest en mestproducten. Het tempo 
waarin de noodzakelijke veranderingen in de veehouderijkolom zullen plaatsvinden is moeilijk in te 
schatten. Daarom verbindt het kabinet aan deze fase nog geen concrete einddatum. Ook al blijft de 
omvang van de veestapel op termijn gelijk, dan nóg zijn maatregelen op het gebied van mest en 
mestverwerking noodzakelijk. Als er stagnatie optreedt, is krimp van de veestapel onvermijdelijk.  
 
6. Beheersing mestproductie vanaf 2015 
P.M.  
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Inleiding en advies 
Op 7 april a.s. is er een overleg gepland van u met staatssecretaris Atsma over de 
kabinetsvisie lange termijn mestbeleid en volumebeheersing in de veehouderij 
vanaf 2015. Dit overleg is zonder ambtelijke ondersteuning. Namens de 
ambtelijke stuurgroep die deze kabinetsvisie voorbereidt, verzoek ik u om een 
gezamenlijk standpunt  op onderstaande vragen. Staatsssecretaris Atsma 
ontvangt een gelijkluidende nota. Bij beide vragen treft u een advies voor het 
antwoord. Beide vragen plus advies worden in de toelichting verder uitgewerkt. Ik 
verzoek u aan te geven of u met de adviezen kunt instemmen.  
 
1. Is vanaf 2015 een beleidsinstrument nodig om de omvang van de 
veestapel/mestproductie te beheersen? Advies: ja, want:  
- de verwachte groei van melkveehouderij en pluimveehouderij; 
- de noodzaak van voortgaande vermindering van milieuemissies om te kunnen 

voldoen aan internationale verplichtingen in het kader van o.a. Nitraatrichtlijn, 
Natura2000 (incl. Programmatische Aanpak Stikstof) en Kaderrichtlijn Water.   

Dát er een instrument nodig is, lijkt weinig omstreden: impliciet of expliciet 
veronderstellen de meeste politieke partijen (incl. de coalitie) en maatschappelijke 
belangenorganisaties dat deze er zijn. De meningen verschillen waar het gaat om 
de invulling van zo’n instrument: grond/afzetmogelijkheid of aantal staarten? 
 
2. Wat moeten de kernelementen zijn voor de visie op het lange termijn 
mestbeleid? Advies: kernboodschap zou kunnen zijn:  
Lange-termijn streven (richtjaar 2025) is dat mest een product van waarde 
wordt, waar boeren uit zichzelf efficiënt mee omgaan. Hierdoor nemen milieu-
problemen (o.a. vermesting natuur, slechte luchtkwaliteit en hinder) af. 
Voortgaande innovatie, incl. mestverwerking maken dit mogelijk; te 
verwachten prijsstijging van stikstof en fosfaat door schaarste prikkelen 
ondernemers meststoffen efficiënter te gebruiken. Nutriëntenkringlopen 
worden hierdoor meer gesloten. Op de langere termijn is de rol van de overheid 
beperkt. Overheidsingrijpen is alleen nodig wanneer de markt de problemen rond 
mest niet oplost. Dat is tot en met 2017 zeker het geval; daarom zijn regels 
inzake mestproductie en -gebruik voorlopig nodig. Streven daarbij is om meer 
rekening te houden met individuele verschillen tussen boeren, binnen de 
randvoorwaarde van beperkte lasten voor bedrijven en overheid. Het kabinet zet 
zich in voor een blijvend hoge derogatie en ruimte voor kunstmestvervangers uit 
dierlijke mest. Ketenbinding en innovatie zal worden ondersteund.  

5.1 2e lid e
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TOELICHTING 
1. Stand van zaken project ‘kabinetsvisie mest- en volumebeleid’  
EL&I en I&M hebben een gezamenlijk project ingericht om de kabinetsvisie op het 
lange termijn mestbeleid (toezegging in het AO mest van december 2010) en de 
kabinetsinzet voor het volumebeheersingsbeleid in de veehouderij na 2015 
(toezegging in het AO duurzame veehouderij van november 2015) voor te 
bereiden. In het project wordt vooralsnog uitgegaan van één brief van u en 
staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer waarin u kabinetsvisie op het lange 
termijn mestbeleid én de kabinetsinzet volumebeheersingsbeleid presenteert.  
 
In het kader van het project worden door de projectgroep gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 
(o.a. LTO, de agrarische vakbonden, Cumela, TLN, Nevedi, NZO, Campina, VION, 
Rabobank, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie) en andere 
overheden (provincies en Unie van Waterschappen). Er bestaat in elk geval bij 
LTO de wens om ook op bestuurlijk niveau met u te spreken over de kabinetsvisie 
vóór publicatie.  
Het lijkt verstandig om op enig moment in het proces te toetsen of de kabinets-
visie niet wringt met de opvattingen en ideeën die leven bij de Europese 
Commissie.  
 
Om voort te kunnen met invulling visie/inzet op mestbeleid en volumebeleid is 
sturing door u nodig. Wat betreft volumebeheersingsbeleid gaat het dan eerst om 
de vraag of een dergelijk beleid wel nodig is (zie §2 hieronder). Voor de kabinets-
visie op het lange termijn mestbeleid gaat het erom of u het eens bent met de 
kernbegrippen zoals die tot nog toe in de visie voorkomen en of u belangrijke 
zaken mist (§3).  
 
Over beide onderwerpen zal in een overleg met u en Staatssecretaris Atsma 
uitgebreid worden gesproken in een overleg op 19 april. 
 
2. Noodzaak van beheersing mestproductie na 2015. 
Op 1 januari 2015 vervallen de varkens- en pluimveerechten en op 1 april 2015 
de melkquota. Daarmee vervalt de begrenzing op nationaal niveau van het aantal 
dieren in deze sectoren en daarmee ook van de begrenzing van de mestproductie.  
De vraag is of het nodig is om alsnog een instrument voor beheersing van het 
aantal dieren of de mestproductie vanaf 2015 te introduceren.  
 
Er valt geen hard antwoord op deze vraag te geven. De uiteindelijke beslissing is 
gebaseerd op een risicoafweging. Het advies luidt dat een dergelijk 
instrument vanaf 2015 wel nodig is. De argumenten hiervoor zijn: 
• De milieugebruiksruimte voor o.a. fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen 

en fijn stof krimpt de komende jaren, mede op basis van EU-afspraken, om de 
milieukwaliteit (bodem, water, lucht) te verbeteren en de biodiversiteit te 
beschermen. De milieuopgaven voor de landbouw zijn het grootst in de 
veedichte gebieden in Zuid- en Oost- Nederland. 

• Na afschaffen van de melkquotering en expireren van de dierrechten in 2015 
wordt groei verwacht van de zuivelproductie en de pluimveehouderij. In de 
varkenshouderij wordt door de aanscherping van de milieu- en welzijnseisen 
per 2013 en de zwakkere positie op de mestmarkt de eerstkomende jaren een 
tijdelijke krimp verwacht. De varkenshouderij heeft zich de afgelopen 15 à 20 
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jaar echter meermaals zeer veerkracht getoond, zelfs onder moeilijke 
(markt)omstandigheden. Groei in de varkenshouderij is dus nooit uit te 
sluiten. 

• Dierlijke mest heeft nu al een negatieve waarde (die kan oplopen tot € 
25/kuub afzetkosten voor de veehouder). Scherpere fosfaatgebruiksnormen 
leiden de komende jaren tot een forse verkleining van de plaatsingsruimte 
voor dierlijke mest in Nederland. Verdringing van fosfaatkunstmest zal 
onvoldoende ruimte opleveren omdat het gebruik van kunstmestfosfaat al 
sterk is afgenomen, vooral de afgelopen drie jaar. Veevoermaatregelen 
kunnen de druk verminderen maar er is hoe dan ook een substantiële extra 
verwerkings- en exportcapaciteit nodig om dierlijke mest buiten de 
Nederlandse landbouw af te kunnen zetten en evenwicht op de mestmarkt te 
realiseren.  

• Hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk. Het stelsel van 
gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de fraudedruk beperkt blijft. 
Het huidige stelsel van dierrechten dient nu juist dit doel.  

• Het ammoniakinstrumentarium van wettelijke emissienormen per dierplaats 
kan niet zonder een volumeinstrument om te kunnen sturen op de ammoniak-
doelstellingen, zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal (Natura 2000). Een 
volumeinstrument is nodig om ontwikkelingsruimte te kunnen garanderen 
rond Natura2000-gebieden; zonder volumeinstrument valt de juridische 
onderbouwing weg onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
Immers, zonder volumeinstrument hebben alle ondernemers rond 
Natura2000-gebieden in potentie de ruimte om te groeien.  

• Bij de verwachte groei van de veehouderij krijgen bedrijven te maken met 
hogere mestafzetkosten en grotere investeringen in duurdere technische 
maatregelen om de emissies vergaand terug te dringen om binnen de 
milieugebruiksruimte te kunnen produceren. De hiermee gemoeide kosten 
kunnen zwaar drukken op de productiekosten per kilogram vlees waardoor de 
internationale concurrentiepositie verslechtert. Een veel gehoord argument 
vóór afschaffing van het stelsel van dierrechten is dat ondernemers moeten 
investeren in lucht. Dit mag zo zijn, maar beperking van de nationale 
productie voorkomt ook extra benodigde investeringen en kosten in 
milieumaatregelen. 

• Zonder een volumeinstrument is er geen directe sturing op het realiseren van 
het mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de 
Nitraatrichtlijn. In 2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland 
het 2002-plafond overschreden. Blijvende overschrijding van het 2002-plafond 
kan gevolgen hebben voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn en kan 
gevolgen hebben voor de onderhandelingen van Nederland over het vijfde 
actieprogramma en de volgende derogatie, beide voor de periode 2014-2017.  

• Er is in toenemende mate discussie in de samenleving over de wijze waarop 
landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit bij het houden, de wens 
van de ‘menselijke maat’ en de gerichtheid op kostprijsconcurrentie heeft 
geleid tot maatschappelijke discussies over de schaalgrootte van veehouderij-
bedrijven, de regionale concentratie van veehouderijbedrijven en het houden 
van veel dieren in het dichtbevolkte Nederland. Verder roepen de recente 
uitbraak van Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie de vraag op 
of de veehouderij geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Met een 
volumebeheersingsinstrument kan de overheid inspelen op andere 
maatschappelijke wensen dan milieu. 
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• Impliciet dan wel expliciet lijken zowat alle gesproken maatschappelijke 
actoren uit te gaan van een vorm van volumebeheersing: ook de coalitie-
partijen gaat uit van een volumebeheersingsinstrument, namelijk grond en 
mestafzetmogelijkheden.  

 
Invoeren van een vorm van volumebeheersing vanaf 2015 heeft als nadeel dat er 
opnieuw overheidsingrijpen plaatsvindt, met alle lasten die daaraan zitten voor 
ondernemers en overheid.  
 
3. Hoofdlijnen concept-kabinetsvisie voor het lange termijn mestbeleid  
In het advies op pagina 1 treft u, zeer beknopt, een mogelijke invulling van de 
kernboodschap aan voor de langetermijn visie op het mestbeleid aan.  
 
Voor de opbouw van de (concept)visie wordt voorgesteld om eerst het streefbeeld 
voor het richtjaar 2025 te beschrijven (gekozen is voor 2025 omdat dit ver 
genoeg is om niet belemmerd te worden door het hier en nu en tegelijkertijd 
dichtbij genoeg is om niet helemaal ‘los’ te komen); dan een aantal autonome 
ontwikkelingen te beschrijven die realisatie van het streefbeeld ondersteunen en 
dan de inzet van de overheid, gegeven de hindernissen die er zijn. In de 
beschrijving van de inzet van de overheid wordt gericht op de jaren tot en met 
2017 zonder in al te groot detail te geraken. 
 
De tekst van de conceptvisie wordt afgestemd met onder andere inzet op de 
herziening van het GLB, de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, biobased 
economy, energiebeleid, en mestverwerking. De conceptvisie komt tot stand in 
afstemming met het traject rond het debat megastallen.  
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Optie dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Motto: houd het simpel zodat de administratieve lasten en uitvoeringslasten beperkt blijven. 
 
 
0. uitwerking optie dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Uitgangspunt dat voor varkens en pluimvee het huidige aantal dierrechten (uitgedrukt in P) 
behouden blijft. 
1 varkensrecht = 7,4 kg fosfaat (en staat gelijk aan 1 vleesvarken) 
1 pluimveerecht = 0,5 kg fosfaat (en staat gelijk aan 1 legkippen) 
Bij verhandeling worden de rechten gekort tenzij alle overschotmest verwerkt en buiten de 
landbouw wordt afgezet. << is dit al een besluit>> 
 
 
1.Bepalen uitgangssituatie; hoeveel melkveerecht krijgt een bedrijf 
 
Een melkveebedrijf is een ‘continu’-bedrijf waar regelmatig (oude) dieren worden afgevoerd en 
jonge dieren worden geboren / toegevoegd. Als er dierrechten komen voor melkvee, moeten die 
worden toegekend aan de onderneming op basis van de meest recente situatie van de 
bedrijfsvoering. Alle bedrijven met melkvee komen voor de rechten in aanmerking, uitgangspunt 
kan zijn dat er in 2010-2011 melk is geleverd. Ondernemingen die recent hebben geïnvesteerd, 
kunnen op grond daarvan een uitbreidingsaanvraag indienen.  
 
Melkveerechten op basis van welk jaar? 
Melkveerechten vaststellen kan op basis van het aantal gehouden dieren uit 1 jaar of uit meerdere 
jaren, of uit een gemiddelde van meerdere jaren. Dit aantal gehouden dieren wordt dan omgezet in 
melkveerechten.  
* in 1 jaar  2011. Voordeel hiervan is dat dan de meest actuele situatie als basis dient voor het 
aantal melkveerechten. Wanneer iemand zijn melkquotum heeft verkocht, en geen behoefte heeft 
aan melkrechten, krijgt hij deze ook niet. Bovendien is het simpel.  
* meerdere jaren  2009 of 2010 of 2011. Voordeel hiervan is dat het aansluit bij eerdere 
invoeringen van dierrechten (ook toen werd het aantal rechten gebaseerd op de hoogste productie 
uit drie jaren) en het leidt tot minder knelgevallen omdat één slechte productie in 2011 niet 
bepalend is voor het aantal melkveerechten.  Het nadeel van een gemiddelde uit meerdere jaren is 
een hogere administratieve last en uitvoeringslast.  
Melkveerechten bepalen vanuit het bestaande melkquotum is uitvoeringstechnisch veeleisend 
omdat een kilogram melk is lastig laat omrekenen naar een aantal melkkoeien 
Beslispunt: melkveerechten baseren op 2011   
Het is niet ondenkbaar dat ondernemers hun eerdere opgave willen corrigeren. 
Beslispunt: correcties op de eigen opgave tellen alleen mee als ze vóór het moment waarop de 
staatssecretaris met het voornemen naar buiten is gekomen, zijn doorgegeven. 
 
Melkveerechten op basis van welke gegevens? 
Melkveerechten vaststellen kan op basis van het aantal gehouden dieren zoals geregistreerd in het 
I & R  register of op basis van de GDI data. Welk register levert de meest betrouwbare gegevens? 
Voordeel GDI 
• Kent dezelfde diercategorieën als de MSW i.t.t. de I&R waarin alle runderen staan en DR niet 

zonder extra handeling kan achterhalen of het staldieren (vleeskalveren) of graasdieren 
(melkkoeien) zijn. Dat moet dan nog uit de landbouwtelling komen. 

Voordeel I&R 
• Gecontroleerd register. Controle door nVWA  (+ deze controle kan voor nVWA makkelijker als 

diercategorieën gelijk zijn) 
• Steeds actueel dierbestand i.t.t. GDI die jaaropgave weergeeft en meer een statistische opgave 

is. 
Overigens, het I&R kent nog meer voordelen wanneer het dezelfde diercategorieën kende als de 
MSW namelijk: 
• Controle op naleving dierrechten eenvoudig 
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• Controle op naleving gebruiksnormen eenvoudiger 
• Klantgericht doordat boer via Mijn Dossier kan monitoren op overschrijding dierrechten of niet  
• Verlaging administratieve last door mogelijkheid deze vraag op GDI vervallen. 
Beslispunt: aantal melkkoeien uit I&R register bepaald hoogte melkveerechten 
Beslispunt: Laat – als het rechtenstelsel blijft – de uitvoering van I&R aan de hand van een AKV 
opdracht de kansen en mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten op de MSW wat betekent dat 
dezelfde diercategorieën die de MSW kent voor melkvee, varkens, kippen, en eventueel andere 
dieren in het I&R register worden onderscheiden.  
 
Melkveerechte voor welke diercategorieën?  
Welke diercategorieën uit de categorie runderen moeten melkveerechten krijgen? Dit kunnen er 
meerdere zijn namelijk de diercategorie melk-en kalfkoeien, het bijbehoren jongvee jonger dan een 
jaar en ouder dan 1 jaar.  De vraag is voor het houden van het bijbehorende jongvee ook 
melkrechten vereist zijn.  Veronderstelt mag worden dat het jongvee gehouden wordt ter 
vervanging van het melkvee. En veronderstelt mag worden dat een ondernemer vanuit 
kostenoverweging dit zo efficiënt mogelijk insteekt en geen overbodige voorraad aanhoudt.  
Beslispunt: als er  melkveerechten komen, gaan ze gelden voor de diersoort 100 (melk-en 
kalfkoeien). Niet voor  de diercategorieën 101 (jongvee jonger dan 1 jaar) en 102 (jongvee van 1 
jaar en ouder). Evenmin voor de andere diercategorieën (waterbuffels, vleeskoeien, enzovoort) 
 
Melkveerecht, hoe uitdrukken? 
De reeds bestaande dierrechten worden uitgedrukt in fosfaat. Dat wil niet zeggen dat dat voor 
melkvee dan ook geldt. Melkveerechten kunnen worden uitgedrukt in stikstof of fosfaat.  
Voorbeeld: 1 melkrecht = 45  fosfaat  of 120 kg stikstof (en staat gelijk aan 1 melkkoe, het is aan 
WUR om na te gaan gemiddelde productie per melkkoe).  
Voordeel fosfaat: 
• Sluit aan bij huidige dierrechten dus op termijn blijft een uitwisseling tussen dierrechten 

mogelijk 
• Fosfaat blijkt de beperkende factor te zijn dus op de productie daarvan moet een plafond 

worden gezet 
• Sluit aan bij KRW 
• Fosfaat is stabieler dan stikstof. De derogatie is nooit gegarandeerd, het is niet logisch om de 

melkrechten uit te drukken in stikstof.  
Beslispunt: melkveerecht uitdrukken in fosfaat 
 
Kent melkveerecht knelgevallen? 
Bij de toewijzing van melkveerechten zullen er knelgevallen ontstaan doordat bedrijven in dat ene 
jaar of de jaren 2009, 2010 of 2011 door omstandigheden niet het ‘normale’ aantal dieren hebben 
gehad. Een overname, een samenvoeging of een splitsing leidt niet direct tot knelgevallen.  
• Bedrijf overgenomen in 2009,2010 of 2011  aantallen van beide bedrijven tellen mee. 

(bewijs: destijds melding gedaan bij DR) 
• Bedrijf samengevoegd in 2009,2010 of 2011  aantallen van beide bedrijven tellen mee. 

(bewijs: destijds melding gedaan bij DR) 
• Bedrijf gesplitst in 2009,2010 of 2011  het afgesplitste deel bedrijf heeft pas productie 

(aantallen melkvee) vanaf moment van registratie bij DR. 
Knelgevallen zijn die gevallen waarbij er door omstandigheden minder dieren gehouden zijn: 
1. Verbouw, renovatie cq nieuwbouw van de stallen (WABO-vergunning cq omgevingsvergunning 

is vóór datum xx-x-2011 verleend of aangevraagd. Bewijs is een omgevingsvergunning met 
stempel en ontvangstbevestiging. Aantallen extra melkveerechten op basis van de 
omgevingsvergunning + bouwvergunning. Alleen plaatsen bestemd voor melkkoeien worden 
gehonoreerd, dus de logistiek tussen de nieuwe en bestaande ligplaatsen en de melkstal moet 
in orde zijn. Boxafmetingen moeten voldoen aan melkkoe-eisen geldend in xxxx. Voor 
bedrijven die recent hebben gebouwd: start van de bouw moet liggen na 1 april 2010, Voor 15-
5-2012 gerealiseerd. Investering € 100.000.. De teveel geclaimde plaatsen afwijzen. 

2. Door omschakeling naar melkvee in 2011 de productie nog niet optimaal (bewijs 
omgevingsvergunning)  aantal omgevingsvergunning + zie knelgeval  verbouw. 

3. Herstart van bedrijf  aantallen omgevingsvergunning + zie knelgeval  verbouw. 
4. (gedwongen) Verplaatsing bedrijf  aantallen ??<< later uitzoeken>> 
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5. Ziekte van de landbouwer (bewijs door arts)  aantallen ?? ??<< later uitzoeken>> 
6. Ziekte van het melkvee anders in één van de jaren hogere productie gehad  aantallen ??<< 

later uitzoeken>> 
Discussiepunt: genoemde knelgevallen toestaan en later verder uitwerken . 
 
Grondgebonden melkveerecht? 
In de MSW van 1994 bestond er een verdeling tussen grondgebonden en niet-grondgebonden 
rechten. De niet-grondgebonden rechten waren verder verdeeld in verplaatsbaar en niet 
verplaatsbaar. Het doel van deze onderverdeling was de verbinding tussen productie en plaatsing 
van mest te bevorderen. Hetzelfde doel streven we nu na. 
Het invoeren van grondgebondenheid veroorzaakt een complexere uitvoering. Er moet een extra 
rekensom worden gemaakt en er ontstaan extra knelgevallen bij wijzigingen grondgegevens.  
Eerst wordt het totaal aan melkveerechten bepaald, vervolgens wordt daarvan een deel 
grondgebonden, het andere deel wordt niet-grondgebonden.  
Beslispunt: Invoering verdeling grondgebonden en niet-grondgebonden melkveerechten.  
 
 
Wat is grond in de zin van grondgebondenheid? Welke grond telt mee, grond uit welk 
jaar en wat is de norm per ha? 
 
Welke grond telt mee?  
De grond die feitelijk in gebruik is of de grond die in eigendom, zakelijk gebruiksrecht of langjarige 
pacht is? 
In de huidige meststoffenwet telt de grond die feitelijk bij het bedrijf hoort mee. Het is vanaf 2006 
niet langer vereist dat de grond in eigendom, pacht of zakelijk gebruiksrecht bij het bedrijf 
behoort. Van belang is het feitelijk gebruik. Voordeel hiervan is dat percelen makkelijker kunnen 
worden uitgewisseld waardoor teeltwisselingen eenvoudiger zijn.  
In de vorige projectgroep is gesproken over grond die in eigendom, zakelijk gebruiksrecht of 
langjarige pacht is. Het voordeel hiervan is dat door E, P en Z de grond  meer ‘vast’ zit aan een 
bedrijf. Een verplicht E, P en Z geeft een grotere gegarandeerde grondgebondenheid. Een discussie 
over wie in het bezit is van de grond zal minder snel ontstaan. Het nadeel van E, P en Z is dat de 
controle complexer wordt, niet alle opgegeven grond uit de GDI telt mee maar alleen het deel dat 
een E, P of Z label heeft. En daarnaast kan grond in eigendom zijn bij de ene ondernemer maar 
feitelijk in gebruik zijn bij een andere ondernemer. De eerste ondernemer mag op basis van die 
grond produceren, de tweede ondernemer mag die grond meetellen bij de gebruiksruimte. 
Juridisch gezien ontstaan er twee sporen.  
Vraag; nb. Is dit wat we willen? Afstandcriterium echt nodig? Noodzaak? Weerstand, gebrek 
draagkracht? Bewijs bewaren op bedrijf of registreren? 
Beslispunt: grond moet in eigendom, pacht of zakelijk gebruiksrecht bij het bedrijf behoren. 
Alleen op basis van die grond krijgt men grondgebonden rechten.  
 
 
Uit welk jaar telt de grond mee?  
De hoeveelheid grond die meetelt bij de bepaling van de grondgebondenheid kan gebaseerd 
worden op de grond uit hetzelfde jaar als waaruit het aantal melk-en kalfkoeien komt.  
Wanneer er in de jaren tussen 2012 en 2015 de grond in E, P of Z is verminderd, veranderd de 
grondgebondenheid niet maar mag de ondernemer minder dieren houden.  
Wanneer er in de jaren tussen 2012 en 2015 het areaal grond in E, P en Z vergroot   <<verder 
uitwerken :  zakken de niet grondgebonden rechten in of vergroot zijn hoeveelheid grondgebonden 
melkveerechten niet maar mag hij wel meer melkkoeien houden. Met andere woorden: betekent 
aankoop grond inzakken rechten?>>. 
Beslispunt: De hoeveelheid grond in E, P en Z in 2011 bepaald de mate van grondgebondenheid.  
 
Wat is de norm per hectare? 
Grasland heeft een andere fosfaatgebruiksnorm dan bouwland en afhankelijk van het gewas geldt 
dit ook voor de stikstofnorm. De gebruiksnorm fosfaat of stikstof (afhankelijk van een eerdere 
keuze) bepaald hoeveel melkveerechten er grondgebonden kunnen worden.  
Er kan gekozen worden om te rekenen met :  
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• de norm van grasland (90?) omdat dit het grootste deel uitmaakt van het areaal 
van een melkveebedrijf;  

• het gemiddelde van de normen grasland (en bouwland (85?);  
• een landelijk gewogen gemiddelde of  
• voor een verdeling van de hoeveelheid grasland en bouwland zoals deze gold in het 

keuzejaar.  
Het voordeel van één vaste norm is de simpelheid en daardoor een lagere administratieve en 
uitvoeringslast. Derogatie of fosfaatdifferentiatie tellen daarom niet mee omdat dit de vaststelling 
van melkveerechten nodeloos complex zou maken en de voordelen van deze tot uiting komen in 
het stelsel van gebruiksnormen. 
Meest eenvoudig is uit te komen op 2 melkveerechten per hectare of iets in die geest. 
Discussiepunt: de norm per hectare is………. 
 
Hoe stimuleren grondgebondenheid? 
Stimuleren van een totale productie op basis van grond (en dus uitsluitend op grondgebonden 
rechten) kan door het gaandeweg het afromen van de niet-gebonden rechten. De niet-
grondgebonden rechten zijn niet verhandelbaar. Alleen door de aankoop van grond kan er 
uitbreiding van de melkveestapel plaatsvinden .  
Beslispunt:Geen invoering verhandelbare rechten.  
Discussiepunt: geen korting wanneer de overschotmest verwerkt wordt + de emissie van het 
bedrijf zeer beperkt zijn en voldaan wordt aan de laatste eisen op welzijnsgebied enzovoort. 

 
   

2.Controle en handhaven dierrechten; produceert een bedrijf niet meer dan geoorloofd 
 
Hoe controleren we de melkveerechten? 
Een bedrijf heeft een bepaald aantal dierrechten en mag niet meer dieren houden dan toegestaan.  
Dit kan worden bepaald door het tellen van de staarten, dit aantal vermenigvuldigen met de 
forfaitaire productienorm en bepalen of het totaal onder het totaal aantal dierrechten is gebleven.  
Wanneer er voor jongvee ook melkveerechten worden ingezet, moet er voor deze beide 
categorieën een omrekennorm komen. Dergelijke omrekennormen zijn niet nodig wanneer er 
alleen melkveerechten worden ingezet voor melk-en kalfkoeien.  
 
Daarnaast is het mogelijk om de werkelijke mestproductie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en 
deze toe te staan bij het bepalen of de melkveerechten al dan niet zijn overschreden. Het 
berekenen van de dierlijke mestproductie kan op melkveebedrijven door de bedrijfsspecifieke 
excretie (BEX). Hierdoor krijgen melkveebedrijven de kans om uit te breiden binnen de verkregen 
melkveerechten. Voorbeeld: bedrijf met 100 melkkoeien. Op basis van BEX kan de landbouwer zo’n 
40 (fosfaat) of 28 (stikstof) koeien extra houden.   
 
 Stikstof 

voorbeeld 
Fosfaat 
voorbeeld 

Verschil  
Stikstof 

Verschil  
Fosfaat  

melkrechten 12000 4500   
     
Forfaitair 11696 4451 -304 -49 
BEX 8662 2836 -3338 -1664 

 
Groot nadeel van BEX is dat pas na afloop van het jaar de bedrijfsspecifieke excretie kan worden 
vastgesteld, immers de jaarlijkse melkproductie en de eindvoorraad is pas op 31 december 
bekend. BEX is door de hoeveelheid posten in de ‘stalbalans’ meer wankelbaar. Het voordeel van 
BEX verneemt de ondernemer bij het stelsel van gebruiksnormen omdat hij minder mest hoeft af 
te voeren.  
Beslispunt: bij de controle op dierrechten geen rekening houden met BEX.  
 
De huidige dierrechten worden (in eerste instantie) gehandhaafd op grond van strafrecht.  
Beslispunt: Wanneer blijkt dat er meer melkvee gehouden is dan maximaal was toegestaan op 
basis van de dierrechten uitgedrukt in fosfaat/stikstof wordt bestuursrecht toegepast. 
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Beslispunt: ook voor varkensrechten en pluimveerechten overgaan van strafrecht naar 
bestuursrecht zodat er een bestuurlijke boete kan worden opgelegd wanneer er gemiddeld meer 
dieren worden gehouden dan toegestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: 

 

Omrekennorm varkens- en pluimveerechten. 

 
 

Totale productie runderen 2009 
Hierbij even q&d het staatje van productie van runderen in de gebruiksnormen 2009. Het geeft een beeld van de totaal 
productie van de runderen: 

  Totaal ton Aantal bedrijven 
N_melkkoeien 155.478 19.219 
P_melkkoeien 57.443 19.219 

N_rundvee_excl_mk_vk 71.777 31.875 
P_rundvee_excl_mk_vk 28.010 31.875 

N_vleeskalveren 13.232 2.042 
P_vleeskalveren 5.829 2.042 

  
Melkkoeien: uit I&R de melkgevende koeien gehaald 
Rundvee (exclusief melkkoeien en vleeskalveren): opgegeven op de lbt jongvee, stieren, zoog-, vlees- en weidekoeien 
(productie berekend vanuit hun eigen categorie) 
Vleeskalveren: opgegeven op de lbt witvlees- en rosevleeskalveren 
 

Bedrijven kunnen in alle drie de categorieën voorkomen. Het totaal aantal bedrijven met runderen vanuit deze selectie is 

33.489. 



 
 
 
 

Uitwerking dierrechtenintroductie voor melkkoeien 
 
Een melkveebedrijf is een ‘continu’-bedrijf waar regelmatig (oude) dieren worden afgevoerd en 
jonge dieren worden geboren / toegevoegd. Als er dierrechten komen voor melkvee, moeten 
die worden toegekend aan de onderneming op basis van de meest recente situatie van de 
bedrijfsvoering. Alle bedrijven met melkvee komen voor de rechten in aanmerking, 
uitgangspunt kan zijn dat er in 2010-2011 melk is geleverd. Ondernemingen die recent hebben 
geïnvesteerd, kunnen op grond daarvan een uitbreidingsaanvraag indienen.  
Toekenning vindt als volgt plaats:  
• De meitelling 2011 (GDI) of de I&R is de referentie voor het aantal melkkoeien waarvoor 

dierrechten worden toegekend.  
dan wordt uitgegaan van een zo recent mogelijke datum, omdat melkveehouderij een 
continu-bedrijf is, is er weinig/geen reden om de tellingen van 2010 en 2009 er nog bij te 
betrekken. Hoogstens de keuze bieden om het gemiddelde van 2009, 2010 en 2011 te 
nemen als die uitkomst meer dan 10% verschilt met 2011.  

• Bedrijven die recent een investering hebben aangevangen hebben de veestapel mogelijk 
nog niet aangepast aan de nieuwe stalcapaciteit. Voor deze bedrijven kunnen dan 
aanvullende dierrechten worden toegekend. Ook hier is van belang om zoveel mogelijk 
lucht in het systeem te vermijden.  

• Waarschijnlijk kan worden volstaan met alleen toewijzen van melkkoerechten. Dan wordt 
het een melkkoerecht met bijbehorend jongvee.  

 
Investeerders 
Puntsgewijs: 
• Voor bedrijven die recent hebben gebouwd: start van de bouw met liggen na 1 april 2010, 

WABO-vergunning is vóór 15-5-2011 verleend. 
• Er moet minimaal 100.000 euro worden geïnvesteerd in tenminste 20 plaatsen voor 

melkkoeien en tenminste 10% uitbreiding van de huidige situatie. De dierplaatsen moeten 
voor 15-5-2012 volledig zijn gerealiseerd (bedrag en getallen zijn illustratief).  

• Boer kan nooit meer plaatsen claimen dan de milieuvergunning toelaat. 
• Alleen plaatsen bestemd voor melkkoeien worden gehonoreerd, dus de logistiek tussen de 

nieuwe en bestaande ligplaatsen en de melkstal moet in order zijn. De teveel geclaimde 
plaatsen afwijzen. Bouwvergunning is hier bepalend. Boxafmetingen moeten voldoen aan 
melkkoe-eisen.  

• Etc 
 
Dierrechten voor melkvee in combi grondgebondenheid 
Deze optie is qua uitvoering gelijk aan het bovenbeschrevene, vervolgens wordt die uitkomst 
gesplitst in grondgebonden productierechten en (resterend) niet-grondgebonden rechten. Voor 
de grond komen in aanmerking eigendom, langjarige pacht en zakelijk gebruiksrecht.  
Omrekening van ha naar grondgebonden dierrecht kan op basis van P of N. Het niet-
grondgebonden deel is niet-overdraagbaar, eventueel over een lange periode (bv 20 jaar) af te 
bouwen.  
 
Gedetailleerdere uitwerking in het document: “Optie dierrechten voor melkvee, varkens en 
pluimvee 
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Projectgroep omvang veehouderij 
 

Conceptverslag overleg 22 maart 2011 (13:00 tot 16:30 uur) 
 

Aanwezig:
 

 
 
Afwezig:  
 
1. Opening 
•  heet iedereen welkom.  hebben zich afgemeld,  

komt later. 
• Vanuit nVWA sluit zich aan bij de projectgroep. 
• Agenda: akkoord. 
 
2. Mededelingen 
• : Uitzending Zembla. Kort samengevat ging het over de sterke 

concentratie van varkenshouderij in met name het oostelijk deel van Noord-
Brabant. Dit resulteert in veel stankoverlast. Ondernemers krijgen van de 
lokale overheid ruimte om te groeien, ondanks het moratorium zoals dit door 
de provincie is uitgesproken. In de documentaire werd de suggestie gewekt 
dat er combines zijn bestaande uit de Rabobank, boeren en de CDA die 
zorgen voor allerlei uitzonderingen. Boodschap voor het hier en nu is dat 
stank een prominentere plaats verdient in het project. 

• : Binnen I&M heeft er een kort overleg plaatsgevonden met Stas Atsma. 
Atsma pleit voor een plek voor co-vergisting in visie. Conclusie projectgroep: 
zit erin. 

•  heeft CDM gevraagd een aantal essays op te leveren 
over een visie voor het toekomstige mestbeleid. Deze worden 30 maart 
besproken. 

•  Op 7 april van 18:00 tot 18:30 uur en op 19 april van 10:30 tot 11:30 
uur treffen Bleker en Atsma elkaar over visie en volumebeleid. 

 
3. Vorige vergadering(en), inclusief actiepuntenlijst 
 

Verslag Projectgroep (bijlage 1.1) 
•  punt 2, eerste bolletje: PBL heeft concept opgeleverd.  

hebben het gelezen. Is een genuanceerd verhaal. Stukje geschiedenis plus 
een doorkijk naar gevolgen van een mestbeleid zonder dierrechten (en 
melkquotering). Is eigen initiatief PBL. Geconcludeerd wordt dat publicatie 
geen risico vormt voor inzet Kabinet op dit punt. 

• Idem, tweede bolletje: Op 7 april vindt overleg plaats tussen Algemene 
Rekenkamer (AR) en .  is hierbij aanwezig. Voor die tijd gaat er 
een schriftelijke reactie op de notitie naar de AR. Commentaar vanuit EL&I is 
niet mals. Goed de vinger aan de pols houden aangezien publicatie in deze 
vorm ongunstig kan uitpakken voor ons traject. 

• Idem, vierde bolletje: Het eerste gesprek tussen Atsma en Bleker (half 
uurtje) zal plaatsvinden in afwezigheid van ambtenaren van beide 
departementen. 

• Actiepuntenlijst (Zie bijlage bij dit verslag). 
≡ Actiepunt25: Aantal gesprekken heeft nog niet plaatsgevonden. Zaak 

deze z.s.m. te plannen. 
≡ Actiepunt 52: Gebeurd. 
≡ Actiepunt 53: Staat op de agenda (nagezonden stuk). 
≡ Actiepunt 54: Staat op de agenda (Bijlage 6).   
≡ Actiepunt 55: Gebeurd. 
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≡ Actiepunt 56: Staat op de agenda (bijlage 3). 
 
Verslag Stuurgroep (bijlage 1.2) 
• : Optie 2 is door Stuurgroep vrijwel unaniem naar de prullenbak 

verwezen. 
• : In de Stuurgroep is afgesproken niet langer over MAO te spreken 

maar over Mest Productie Overeenkomst (MPO). 
 
4. Planning (bijlagen 2.1 en 2.2) 
•  In week van 4 april vindt er Wetsbehandeling plaats over de 

herinvoering van de compartimentering. Voor fracties de gelegenheid om 
weer helemaal los te gaan en ook vragen te stellen over volumesturing. 
Vragen hierover worden in het dossier nu procedureel afgedaan. 

• In concept Q&A’s zie ik staan dat afromen een optie is.  Is niet 
nieuw. Hebben we eerder in brieven aan de Kamer over de overschrijding van 
het productieplafond gemeld. 

•  Op 29 maart eerstvolgende Stuurgroep. Deze gaat vooral over volume. 
• OP 7 april overleg Stassen. Er moet een nota naar boven waarin vooral 

ook de of-vraag aan bod komt. : Plus een eerste doorkijk naar de visie, 
zodat de Stassen hier ook met enige kennis van zaken over van gedachten 
kunnen wisselen. 

• : Wie willen aanwezig zijn bij overleg met CDM op 30 maart?  
 

 
5. Volumebeleid (bijlage 3) 
 
Afspraken over verwerking commentaar Stuurgroep en nader uitwerken 
opties 
 
Optie 1: Dierrechten 
• Problematiek van het vaststellen van de uitgangssituatie, vooral voor 

melkveehouderij. Hoe voorkom je een veelheid aan hardheidsgevallen? Dit 
moet in kaart gebracht worden   

• Voor het dossier: Waarom afromen tenzij mestverwerking? Waarom geen 
meer positieve benadering zoals POR waarbij je om niet extra rechten krijgt 
als je al je mest verwerkt en exporteert?  . 

• Opnemen in optie 1: langjarige contracten. 
• Mestverwerking: Moet er een erkenningsregeling en/of garantstellingsfonds 

komen? Hoe garandeer je een stabiele afzet, ook van het eindproduct?  
 

• Hoe ga je om met maatwerk? Maatwerk is wenselijk vanuit oogpunt van 
precieze sturing op doelen en om sector mee te krijgen, maar levert ook 
handhavingsproblemen en uitvoeringslasten op. Daarnaast kan het ten kostte 
gaan van de sturingskracht  . 

• Nadere uitwerking van varianten   
 
Optie 2: Vervalt (Dierrechtenbank) 
 
Optie 3: Combi dierrechten en grond 
• Strenge variant voor grondgebondenheid: Alleen eigendom en reguliere 

pacht (van minimaal 6 jaar) gelden. Dan kan je uit met één ijkmoment. Wat 
zijn de nadelen van variabele ijkmomenten?   doet voorzet. 

• Grondgebondenheid op basis van N of P. We laten vooralsnog N staan, maar 
voor het dossier ook P uitwerken (P gemiddeld (fosfaatklassen ‘neutraal’), N 
250kg, P streng, etc.). Uitwerken voor volgende projectgroep  . 

• Afbouwscenario  variant waarbij niet-grondgebonden rechten niet 
verhandelbaar zijn wordt de hoofdvariant. Hiermee dwing je melkveehouderij 
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op termijn tot volledige grondgebondenheid. Uitbreiding kan namelijk alleen 
nog maar door aankoop of pacht van grond. 

• Afstandscriterium eigen grond en grond in langjarige pacht. Op welke 
afstand telt grond nog mee voor grondgebondenheid? In voorstel staat nu 25 
kilometer. Dit is subjectief getal. Waarom geen ander criterium?   
zet argumenten op een rij. 

 
Optie 4: Mestproductieovereenkomst (MPO) 
• Er zijn een aantal discussiepunten waarover gediscussieerd is: leverings- en 

afnameplicht (maximaal percentage, alleen leveringsplicht voor export), 
koppeling met grond (geldt alleen voor binnenland), relatie MPO en feitelijke 
afzet (gebruiksnormen, transport)  past aan op basis van discussie. 

 
6. Verdere uitwerking kabinetsvisie (bijlagen 4) 
•  (directiesecretaris directie AKV) is gevraagd te bezien hoe 

visie in te korten is tot een kernachtig document. 
•  Kijk vooral ook naar schets van huidige situatie. Die is vrij lang. In 

huidige document wordt in twee paragrafen ingegaan op visie. Dat kan 
minder. 

 
7. Milieuopgave (bijlage 5) 
•  Tekst is nu te lang. Eerder gemaakte opmerkingen zijn niet terug te 

vinden in huidige tekst. Tabel is subjectief en wijkt bijvoorbeeld af van 
soortgelijke tabel PBL. Bij veel onderwerpen is nog te realiseren doel niet 
gegeven of niet scherp. Afgesproken wordt dat en  tekst 
aanscherpen en proberen deze te laten aansluiten op de visie. 

 
8. Mestmarkt en mestverwerking (bijlage 6) 
• Niet behandeld. 
 
9. Gespreksverslagen interviews (bijlagen 7.1 t/m 7.3) 
• Niet behandeld. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
• Geen vragen. 
 
 
Aanvullende opmerking: Volgend overleg op 5 april van 13:00 tot 16:00 
uur in zaal Graafschap van het ministerie van EL&I 
 
Stukken aanleveren uiterlijk donderdag 31 maart vóór 12:00 uur bij 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
25 11-01-2011 allen Afspraken maken gesprekken Z.s.m. Zie agenda 
57 22-03-2011  

 
Gesprek CDM 30-03-2011.  Terug-

koppeling 
projectgroep 
05-04-2011 

58 22-03-2011  
 

Optie 1: Vaststellen uitgangssituatie melkveehouderij  bijlage 1.5 
en 1.6 

59 22-03-2011  
 

Optie 1: Afromen of POR-achtige constructie?  bijlage 1.7 

60 22-03-2011 t Optie 1: Erkenningsregeling en/of 
garantstellingsfonds voor mestverwerking? 

  

61 22-03-2011  
 

Optie 1: Hoe ga je om met maatwerk?   

62 22-03-2011  Optie 1: Nadere uitwerking van varianten   
63 22-03-2011  Optie 3: Variabele ijkmomenten grondgebondenheid  Bijlage 1.8 
64 22-03-2011  Optie 3: Grondgebondenheid op basis van N en P 

(meerdere varianten uitwerken) 
  

65 22-03-2011  Optie 3: Afstandscriterium grond in gebruik  Bijlage 1.8 
66 22-03-2011  Optie 4:  past tekst aan op basis van discussie 

in projectgroep 
 Bijlage 3.1 

67 22-03-2011  Aanscherpen tekst milieuopgave  bijlage 5.1 
68      
69      
70      
71      
72      
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Lijst van organisaties voor plannen informele gesprekken 
 
Organisatie Wie plant en voert 

gesprek? 
Wanneer Bijzonderheden 

LTO-Nederland  02-02-2011, vervolg 16-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVV  11-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVP 
NMV  16-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NAV    
Friesland-Campina  23-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NZO 
Vion  02-02-2011 Verslag bij stukken overleg  08-02-2011 
Productschappen    
Nevedi  6/4/11  
Agrifirm   
Natuur en Milieu  24-3-2011 Verslag bij stukken overleg 5-4-11 
VEWIN  24/02/2011 

09-02-2011 
 

Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 

Milieufederaties 
Natuurmonumenten 
Milieudefensie 
CUMELA  7-4-11  
TLN 
BMA 
MMF  09-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Rabobank  17-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Provincies  16-02-2011  
UvW 
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Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Allen,

Bij afwezigheid van  hierbij van mij de stukken voor de vergadering van de projectgroep KMV van
dinsdag a.s. Het is weer een heleboel. Voor de meelezers in cc, ik denk dat voor jullie vooral bijlage 2.2 boeiend
is.

Groet,

 
, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
Directie Agroketens en Visserij (AKV), 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
tel. 070-378  / 06-  (mobiel) 
fax. 070-378  
Email: @minlnv.nl <mailto: @minlnv.nl> 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ondergetekende staat niet in voor de juiste
en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
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Alternatief/uitwerking C binnen optie 1: Uitbreiding rechten bovenop bestaande 
rechten (POR-variant)  
  
In 2005 is de zogenoemde POR-regeling eenmalig opengesteld. Varkens- en 
pluimveehouders die hun bedrijf verder wilden ontwikkelen konden 50% van de benodige 
dierrechten gratis krijgen van de overheid als zij via 3-jarige contracten het gehele 
bedrijfsoverschot buiten de Nederlandse landbouw afzetten (verwerking en export of 
verbranding). De hoeveelheid gratis dierrechten was geplafonneerd op maximaal 2 
miljoen kilogram fosfaat. Doelstelling van deze regeling was het stimuleren van 
mestverwerking en afzetten van mineralen buiten de NL landbouw. Als 'beloning' hoefden 
de ondernemers slechts voor 50% van de uitbreiding dierrechten te kopen. Deze regeling 
was mogelijk omdat de totale fosfaatproductie in de veehouderij jarenlang onder het 
derogatieplafond 2002 lag. De gratis dierrechten volgens de POR hebben een looptijd van 
10 jaar.  
  
Het totale fosfaat- en stikstofproductieplafond 2002 in de huidige derogatie verhindert tot 
en met 2013 het inzetten van een POR-achtige regeling omdat dit plafond al een aantal 
jaren wordt overschreden. Het beleid is erop gericht om via veevoermaatregelen zo snel 
mogelijk weer onder het 2002-plafond te komen. De Europese Commissie zit op dit punt 
op het vinkentouw. 
  
Wanneer de totale veehouderijsector erin slaagt om structureel onder het 2002-plafond 
te blijven en ervan uitgaande dat het productieplafond 2002 ook in het Vijfde 
Actieprogramma onderdeel zal uitmaken van de derogatie, zou vanaf 2014 een beperkte 
POR-regeling kunnen worden overwogen als extra stimulans voor 
mestverwerking/export/mestverbranding. Als additionele eis geldt dat voor de uitbreiding 
een integraal duurzame stal (MDV-stal) moet worden gebouwd. 
  
Voordelen: 
*  extra stimulans voor verwerking/export/verbranding t.o.v. de huidige optie 1 
*  lagere investering in dierrechten 
*  uitbreiding aantal dieren mogelijk zonder toename druk op de mestmarkt 
  
Nadelen: 
*  draagt t.o.v. de huidige optie 1 minder bij aan het realiseren van ammoniakdoelen 
(generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen (broeikasgassen, fijnstof) door de 
groeimogelijkheden in de productie cq. het aantal dieren.  
*  de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en exportspoor.  
  
Maatschappelijk en politiek draagvlak: 
*  T.o.v. de huidige optie groter draagvlak bij bedrijfsleven (vooral de intensieve 
sectoren). 
*  De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 
groeipotenties van de veehouderij en de potentiële toename van de milieuemissies. 
*  Handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van het 10-puntenplan van de 
coalitie. 
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Alternatief/uitwerking F binnen optie 1:  Dierrechten melkvee, varkens en pluimvee 
of schotten weghalen tussen diercategorieën? 
  
In plaats van aparte dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee is een alternatieve 
variant dat de dierrechten worden omgezet in mineralenrechten op basis van een 
forfaitaire fosfaatexcretienorm (1 varkenseenheid = 7.4 kg fosfaat). Dit houdt in dat de 
schotten tussen deze diercategorieën worden weggehaald en dat uitwisseling tussen 
sectoren mogelijk is. Groei van een sector gaat dan samen met de krimp van een andere 
sector. Deze uitwisselingsmogelijkheid geeft meer marktwerking, waarbij de 
productieruimte terecht komt bij ondernemers en secctoren die het meest 
(kosten)efficiënt mineralen kunnen produceren én kunnen afzetten binnen de 
milieugebruiksruimte.  
  
Voordelen: 
*  Goed ondernemerschap wordt beloond.  
*  Macro-economisch gezien optimale herverdeling van productiecapaciteit waarbij 
bedrijven met de laagste toegevoegde waarde het eerste afvallen 
  
Nadelen: 
*  nieuw stelsel, ook voor varkens en pluimvee.  
*  extra eenmalige uitvoeringslasten 
*  jojo-beleid: in het verleden was het mestproductiestelsel ook al opgebouwd uit niet-
grondgebonden mestproductierechten varkens/pluimvee en niet-grondgebonden 
mestproductierechten melkvee. Verschil met het oude stelsel is wel dat er geen 
grondgebonden mineralenrechten zijn.   
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Discussienota over “Grond” bij de optie Combi van dierrechten en grond. 
30-03-2011. 
 
In dit document wordt ingegaan op  de volgende twee zaken inzake tot het bedrijf behorende 
oppervlakte landbouwgrond: 

 eisen aan gebruikstitel van de grond 
 peildata voor berekening oppervlakte grond 

 
De huidige definitie van “Tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond” is: in Nederland 
gelegen oppervlakte landbouwgrond, die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het 
bedrijf in gebruik is 
  
Eisen aan gebruikstitel van de grond.  
Voor het stelsel van gebruiksnormen wordt bij de berekening van de plaatsingsruimte uitgegaan 
van landbouwgrond die bij het bedrijf feitelijk in gebruik is. Dit betekent dat zowel grond in 
“eigendom” als grond “mondeling” in gebruik een recht kan geven op het produceren van mest. 
Ook bij de berekening van de 70% grasland eis wordt hier vanuit gegaan. 
 
In voorliggende wetgeving werden de mestproductierechten alleen gekoppeld aan grond die in 
eigendom was, regulier was gepacht en waar een zakelijk recht op lag. Ik meen dat de 
belangrijkste reden hiervoor was dat deze gronden min of meer “structureel’ bij het bedrijf horen. 
 
De volgende keuzes moeten gemaakt worden. 

1. wel of geen eisen stellen aan de gebruikstitel van de grond. 
2. als er eisen gesteld worden, welke gebruikstitels komen daarvoor in aanmerking. 

 
1. Wel of geen eisen aan gebruikstitel. 
Hierna worden de voor- en nadelen genoemd als er wel eisen worden gesteld aan de gebruikstitel 
van de grond. Hierbij is uitgegaan dat alleen gronden met de gebruikstitels eigendom, reguliere 
pacht en zakelijk recht worden meegeteld 
 
Voordelen. 
 Deze gronden behoren min of meer structureel tot het bedrijf en bieden het bedrijf ook een 

bepaalde mate van zekerheid / continuïteit van grondgebruik. 
 Het bedrijf heeft veel beschikkingsmacht over deze gronden en daardoor ook zelf min of meer 

in de hand om deze wel of niet af te stoten. 
Grond op basis van een andere gebruikstitel geeft minder zekerheid voor het bedrijf en kunnen 
jaarlijks “makkelijk” fluctueren. Voor een bedrijf wordt het soms lastig om op basis van deze 
gronden jaarlijks de productie af te stemmen, 

 Deze gronden worden geregistreerd in openbare registers of bij de pachtkamer. 
 Voorkomen wordt dat allerlei gronden, al dan niet via constructies, mondeling (lees vrij 

makkelijk en moeilijk controleerbaar) worden gehuurd om extra rechten te verkrijgen. 
 Bij de berekening bij productierechten en bij de gebruiksruimte wordt niet met dezelfde grond 

gerekend waardoor er minder discussie kan ontstaan voor het feit dat er nog wel 
plaatsingsruimte is maar dat die niet zelf geproduceerd mag worden op het bedrijf. (Er is dus 
een verschil tussen grond in het kader van de productierechten en in het kader van het 
gebruiksnormenstelsel)  

 Als dezelfde grond wordt meegerekend als bij het gebruiksnormenstelsel, zit de sturing van de 
mestproductie min of meer op het gebruiksnormenstelsel waarvan gezegd is dat deze 
onvoldoende sturend is. 

 
Nadelen 
 Bevoordelen van bedrijven met relatief weinig grond in eigendom, reguliere pacht en zakelijk 

recht. Deze verkrijgen relatief meer niet-grondgebonden rechten. 
 Er komen twee soorten “landbouwgrond” bij het bedrijf. Eén voor de productierechten en één 

voor de bepaling van de gebruiksruimte. (maar is ook een voordeel) 
 Er ontstaan meer niet-grondgebonden productierechten bij de start van het stelsel. 
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 Productierecht kan vergroot worden door omzetten van mondelinge huur en korte pacht in 
reguliere pacht en eigendom. (nog even los van het feit of er nog aanvullende voorwaarden 
worden gesteld bij uitbreiding) 

 De beleving van de administratieve lasten kan groter zijn maar is dat niet omdat de titels nu 
ook al opgenomen moeten worden in de administratie en opgegeven bij de GDI opgave. 

 
De projectgroep wordt gevraagd om hierin een keuze te maken. 
 
2. Welke gebruikstitels komen in aanmerking. 
Als besloten is dat er eisen gesteld worden aan de gebruikstitel van de grond dan moet er een 
keuze gemaakt worden welke gebruikstitels er voor in aanmerking komen. 
Voorgesteld wordt om alleen die gebruikstitels te nemen waarbij gesteld kan worden dat die 
redelijk permanent bij het bedrijf in gebruik zijn. 
Dit zijn dan eigendom, regulier pacht en erfrecht. 
Bij de omschrijving van de voor- en nadelen voor wel of geen gebruikstitel eis, is uitgegaan van 
eigendom, reguliere pacht en zakelijk recht. 
 
De gebruikstitels die worden gehanteerd bij de opgave van de GDI staan, inclusief de omschrijving 
in bijlage. 
 
De projectgroep wordt gevraagd om aan te geven welke gebruikstitels in aanmerking komen. 
 
Peildata voor berekening oppervlakte grond 
Berekening van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. 
Het uitgangspunt blijft dat per kalenderjaar de oppervlakte wordt bepaald van de tot het bedrijf 
behorende oppervlakte landbouwgrond. 
 
Voor de berekening van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond kan uitgaan 
worden van verschillende berekeningen / peilmomenten.  
De twee uitersten voor de berekening van de oppervlakte per kalenderjaar zijn, één peildatum in 
het jaar of het gemiddelde van 365 peildata in het jaar. Daarbinnen  
 
Uitgangspunt. 
Voor welke optie er ook gekozen gaat worden de peildatum 15 mei, GDI opgave en peildata voor 
het gebruiksnormenstelsel zal altijd in de berekening worden meegenomen. 
Daarnaast is van belang of er wel of geen eisen worden gesteld aan de gebruiktitels. 
Zodra die keuze helder is, kunnen de voor- en nadelen meer of minder relevant worden. 
  
Hierna worden de volgende opties uitgewerkt. 
1. Eén peildatum, (15 mei) 
2. Maandelijkse peildata (12x) 
3. Vier peildata gedurende het bemestingsseizoen (15 februari, 15 mei, 15 juli, 15 september) 
 
Eén peildatum. 
Voordelen 
 Robuust. 
 Op deze datum wordt de GDI opgave gedaan. Alle percelen zijn dan in beeld incl. de 

gebruikstitels die opgegeven moeten worden. 
 Op deze datum zijn de meeste percelen wel in gebruik bij degene die ook de teelt van het 

betreffende jaar uitvoert. 
 
Nadelen 
 Blijft één moment opname van het jaar waar voor het bedrijf veel van afhangt. 

Is dus beslist geen gemiddelde oppervlakte landbouwgrond van dat kalenderjaar. 
 De druk in de sector (met name de veehouderij) zal groot zijn om juist op die datum de grond 

zelf in gebruik te hebben. Als gekozen wordt voor geen eisen te stellen aan de gebruikstitels 
dan zal deze druk nog groter worden om veel grond op die datum geregistreerd te krijgen bij 
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het bedrijf. Zeker bij mondelinge in gebruik zijnde percelen etc. (zie ook bij wel/geen eisen aan 
gebruikstitels). 

 Productie aan het begin van het jaar kan achteraf op 15 mei leiden tot een overschrijding die 
mogelijk niet voorzien was. Stel dat er geen of minder grond is op 15 mei maar de productie  
heeft al wel plaatsgevonden, komt deze mest wel op de markt. 

 Wordt mogelijk als “oneerlijk” ervaren. 
 
Maandelijks peildata (12x) 
Voordelen 
 Geeft een goed gemiddelde weer op jaarbasis van de tot het bedrijf behorende oppervlakte 

landbouwgrond. 
 Grond moet het hele jaar bij het bedrijf feitelijk in gebruik zijn. 
 Kan gezien worden als een “eerlijke” berekening van het gemiddelde. 
 
Nadelen 
 Lastiger (administratief) te berekenen.  
 Wijzigingen worden nu na 31-10 niet meer doorgegeven aan DR en als we dit willen registreren 

dan betekent dit een administratieve lasten verzwaring. 
 Meer uitvoeringskosten door meer mutaties te registreren. 
 De datum 01-01 is niet de datum waarop de meeste grondtransacties plaatsvinden. (toe of 

afname van aantal hectares grond komen dan praktisch nooit voor de 100% in aanmerking 
voor dat jaar) 

 
Drie tot vier peildata. 
Voorgesteld wordt om de volgende data hiervoor te nemen. 
15 februari, 15 mei, 15 juli (en mogelijk 15 september) 
De voor en nadelen zitten ten opzichte van de voorgaande opties er wat tussenin. 
 
Voordelen. 
 Grond is gedurende het mest- en teeltseizoen bij het bedrijf feitelijk in gebruik. (enkele teelten 

uitgezonderd). 
 Toewerken naar één bepaalde datum wordt hiermee voorkomen. 
 
Nadelen 
 Berekeningen zijn administratief moeilijker te maken dan bij één teldatum. 

o Meer uitvoeringskosten 
o Meer administratieve lasten omdat er gerekend moet worden. 

 
De projectgroep wordt gevraagd om een optie te kiezen. 
 
Nabrander. 
Tot slot kan nog onderzocht worden of er gewerkt kan worden met een soortgelijke verplichting als 
bij de derogatievoorwaarden. Hierbij geldt als peildatum voor grasland 15 mei en voor de eis van 
70% grasland geldt vervolgens dat deze van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken 
beteeld moet zijn met gras. 
Soortgelijke eis kan ook gesteld worden voor de productierechten mits dit ook juridisch houdbaar is 
voor dit stelsel. 
 
 
Bijlage 
Overzicht met gebruikstitels en codes voor de GDI opgave. 
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Puntsgewijze probleemomschrijving omschrijving 

• Wanneer we niks doen krijgen we last van 2 problemen: 
o  Door wegvallen dierrechten en melkquotering zouden sectoren kunnen groeien, 

daarmee zou dan het mestprobleem = overschot op de mestmarkt kunnen 
toenemen 

o Door aanscherpen gebruiksnormen zal de plaatsingsruimte mest afnemen, ook 
bij gelijkblijvende veestapel 

• Het 1e probleem is te tackelen met niet laten vervallen van dierrechten per 2015, 
eventueel aan te vullen met productierechten grond. 

• Het 2e probleem kan worden getackeld op 2 manieren, indirect of direct. De keuze 
tussen beide problemen heeft te maken met je visie op het mestprobleem: Gaat het om 
een probleem van individuele bedrijven (indirecte aanpak), of gaat het om een collectief 
probleem, waarbij alle bedrijven die bijdragen aan het collectieve mestoverschot hun 
steentje bijdragen aan de oplossing ervan (direct ingrijpen). 

o Indirect: zwaar inzetten op handhaven per bedrijf. Bedrijven die hun afzet 
uiteindelijk niet goed geregeld krijgen, worden geacht hun mest niet te gaan 
produceren, of tegen heel hoge kosten aan te bieden voor export of verwerking. 
Ieder voor zich, de markt moet het probleem oplossen. Doordat de fraudedruk 
hoog is zal de handhavingsinspanning veel groter worden dan nu het geval is. 

o  voordeel: de slimste bedrijven blijven over 
o  nadeel: in het systeem zit geen prikkel op individueel bedrijfsniveau die 

ondernemers stimuleert om nu uit hun stoel te komen, mogelijk met 
uitzondering van bedrijven die willen groeien (afromen bij verplaatsing 
teruggeven bij deelname mestverwerking). Het gros van de bedrijven zal echter 
afwachten en achterover hangen. Freeridersgedrag wordt niet op korte termijn 
afgestraft, instappers worden op korte termijn niet beloond. In essentie ontstaat 
een kopie van de patstelling van begin jaren 90. 

o Direct, door in te grijpen op de hoeveelheid mest die wordt geproduceerd of in 
ieder geval uit de markt wordt gehaald.  

 Mestplan LTO, geadopteerd door de TK, steekt in op de tweede 
mogelijkheid: de overheid verplicht elke veehouder met een overschot 
een deel van zijn mest aan te bieden voor duurzame mestverwerking.  

  maatregel grijpt niet direct op milieu aan, dus hoe zal de overheid dit 
legitimeren? Geen keuze meer mogelijk voor andere copingmechanismen, 
bijvoorbeeld gedeeltelijke leegstand voor stoppers. 

 Een andere mogelijkheid is generiek korten, eventueel gekoppeld aan 
teruggeven van rechten aan de ondernemers die aan kunnen geven dat 
ze hun gekorte rechten duurzaam zullen laten verwerken. 

  maatregel grijpt rechtstreeks aan op milieuprobleem, namelijk in 
evenwicht brengen mestmarkt en is in die zin te legitimeren. Geeft 
ruimte voor keuze op bedrijfsniveau, maar zorgt er tegelijk voor dat alle 
bedrijven hun steentje bijdragen aan het oplossen van het (collectieve) 
probleem. Vroeg instappen wordt beloond. 

 
Politieke duiding 
Politiek gezien lijkt het, gezien de filosofische marktoriëntatie van dit kabinet, opportuun om 
het mestprobleem te beschouwen als een probleem van individuele bedrijven, dus niet als een 
collectief probleem. En als het al een collectief probleem betreft, dan toch alleen voor de 
bedrijven in de overschotgebieden. Hier speelt ook de tegenstelling noord-zuid of zand-klei of 
grondgebonden-intensief een rol. De politieke implicatie is dan dat als ZLTO of 
marktintegraties, of andere collectieven zo nodig een collectieve oplossing na willen streven, 
dat ze dan vooral hun gang moeten gaan, maar zonder direct ingrijpen van de overheid. Om 
onze stassen zo ver te krijgen dat ze toch kiezen voor een collectieve oplossing, dan zal de 
sector ze daartoe moeten dwingen, waarbij ook de TK die oplossing zal moeten verdedigen.  
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Milieuopgave tbv kabinetsvisie mest- en volumebeleid 
Concept 1 april 2011 

 

Samenvatting 
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de milieuopgave die verderop in deze notitie 
uitgebreider wordt beschreven. Rood betekent dat doel niet is of wordt bereikt, groen betekent dat 
doel wel is of wordt bereikt, oranje betekent dat het twijfelachtig is of doel is of wordt bereikt.  

Benadrukt moet worden dat de gegevens in de tabel, voor zover ze betrekking hebben op de 
toekomst, uitgaan van een scenario waarin wordt uitgegaan van groei van de veestapel na 2015 
indien er dan geen volumebeleid voor varkens, kippen en melkvee zou zijn (= het huidige beleid). 
Een groei wordt verwacht op basis van de o.a. volgende gegevens: 
1. De varkens- en kippenrechten worden maximaal benut.
2. De melkquota worden maximaal benut, ook de recente uitbreiding van de melkquota wordt

maximaal benut.
3. Melkveehouders laten stallen bouwen die veel meer dieren kunnen huisvesten dan zij nu

huisvesten vanwege de melkquota.
4. Het aantal geiten, waarvoor geen quotum geldt, is de afgelopen jaren fors gegroeid.
5. De vraag naar vlees en melkproducten blijft toenemen.

Verder is de tabel gebaseerd op inschattingen van beleidsmakers en maatschappelijke partijen en 
voorhanden zijnde rapporten van deskundige instituten. Over de toekomst kan echter nooit 100% 
zekerheid worden gegeven. 

De juistheid van de kleuren in de onderstaande tabel is afgestemd met de diverse 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers. De notitie is, mede op verzoek van het PBL, ter 
commentaar naar het PBL gezonden. [Voor drinkwater, grondwater, ammoniakplafond, geur en 
broeikasgassen moet nog een check en aanvulling plaatsvinden] 

Milieuthema/ 
richtlijn 

Milieuopgave op 
hoofdlijnen 

Jaar 
waarin 
doel 
bereikt 
moet zijn 

Is doel 
in 
doeljaar 
al in 
2010 
bereikt? 

Wordt 
doel 
doeljaar 
in 2015 
bereikt? 

Wordt 
doel in 
doeljaar 
bereikt 
obv 
huidig 
beleid? 

Nitraatrichtlijn Waterverontreiniging door 
nitraten uit agrarische 
bronnen verminderen 

Afhankelijk 
van op-
stelling EC 

Na 2015 

Nitraatrichtlijn Bemesting in 
overeenstemming met 
gewasbehoefte 

Afhankelijk 
van op-
stelling EC 

Na 2015 

Nitraatrichtlijn 
derogatie 

Productie dierlijke mest blijft 
beneden 
mestproductieplafond 

Tot en met 
2013 en 
vermoedelijk 
ook daarna 

Na 2015 

Nitraatrichtlijn 
Vierde Actie-
programma 

Evenwichtsbemesting voor 
fosfaat 

2015 2015 

KRW 
nutriënten 

Goede ecologische toestand 2015, NL wil 
uitstel tot 
2027 

2027 

GWR 
nutriënten 

Realisatie normen 
waaronder 50 mg nitraat per 

2015, NL wil 
uitstel tot 

2027 

139.

5.1 tweede lid e
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liter in grondwater 2027 
KRW koper en 
zink 

Goede chemische toestand 2015, NL wil 
uitstel tot 
2027 

2027 

Drinkwater-
richtlijn 

Realisatie norm van 50 mg 
nitraat per liter in drink-
water 

doorlopend Na 2015 

Drinkwater pm 
check  

Realisatie concentratie van 
max 50 mg nitraat per liter 
in water dat gebruikt voor 
bereiding van drinkwater 

Niet vast-
gelegd 

Na 2015 

OSPAR en KRM Goede ecologische toestand 2020 Na 2015 
NEC-plafond 
ammoniak 
2010 

Ammoniakemissie maximaal 
128 kton per jaar 

2010 2010 

NEC-plafond 
ammoniak 
2020 

Ammoniakemissie beneden 
nog vast te stellen NEC-
plafond 2020 

2020 2020 

NEC-plafond 
NOx 

NOx-emissie beneden 260 
kton per jaar 

2010 2010 

NEC-plafond 
NOx 

NOx-emissie beneden nog 
vast te stellen NEC-plafond 
2020 

2020 2020 

Vogel- en 
Habitatrichtlijn 
Natura2000 
(PAS) 

Lidstaten zich moeten 
inspannen om de 
instandhoudingdoelstellingen 
van Natura2000 binnen een 
reële termijn te behalen. 

Reële 
termijn 

Reële 
termijn 

NSL fijn stof Veehouderijen moeten 
voldoen aan norm voor 
luchtkwaliteit mbt fijn stof 
(PM10) uit de EG-richtlijn 
luchtkwaliteit (2008/50/EG) 

2011 2011 

Geur Geurhinder per bedrijf blijft 
binnen normen van Wm en 
Wgv 

doorlopend Na 2015 

Geur Cumulatieve geurhinder is 
acceptabel voor omwonen-
den (geen beleidsdoel, maar 
wel relevant) 

doorlopend Na 2015 

Overige 
broeikasgassen 

Kyotoprotocol 2012 pm pm 2012 
pm 

Broeikasgassen 
Convenant 
schone en 
zuinige 
agrosectoren 

2% energiebesparing per 
jaar, 20% hernieuwbare 
energie en 20% CO2-
equivalentenreductie in 
2020 t.o.v. 1990 

2020 2020 

Biodiversiteit In 2020 in de EU het 
biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van 
ecosysteemdiensten te 
stoppen en waar mogelijk te 
herstellen en zich inspannen 
om het wereldwijde 
biodiversiteitsverlies tegen 

2020 
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te gaan. 
 
 
Bronnen en emissies naar het zoete oppervlaktewater: belang van landbouwemissies 

 

Bron:  (2010). Nutriënten in het Nederlandse zoete 
Oppervlaktewater: toestand en trends. Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven/Den Haag.  

Conclusie: De belangrijkste bron van nationale emissies naar het oppervlaktewater is 
momenteel de uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden, gevolgd door de emissies van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
De bovenstaande tabel en figuren laten zien dat Nederland zonder een volumebeleid veehouderij, 
waarin ook na 2015 sturing plaatsvindt van de omvang van de veestapel, niet kan voldoen aan een 
deel van de (Europese) milieudoelen die gelden voor de periode na 2015. Daarnaast is een 
volumebeleid na 2015 noodzakelijk voor het creëren van een situatie op lange termijn waarin 
dierlijke mest een product van waarde is in plaats van een afvalproduct. 
 
Inleiding 
Deze notitie bevat een overzicht van de milieuopgave die voor de veehouderij en de akkerbouw 
van belang is in het kader van de kabinetsvisie mest- en volumebeleid, die in april of mei 2011 aan 
de Tweede Kamer moet worden gezonden. Het overzicht is beperkt tot die milieuaspecten die van 
belang zijn voor de kabinetsvisie. De inhoud van de notitie dient als bijdrage aan de kabinetsvisie 
mest- en volumebeleid die in april/mei 2011 aan de Tweede Kamer moet worden gezonden. 
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T.a.v. bestrijdingsmiddelen, biociden, SO2 en vluchtige organische stoffen is ook sprake van een
milieuopgave, maar deze is niet direct gekoppeld aan de landelijke omvang van de veehouderij. Op
deze aspecten wordt in deze notitie niet ingegaan. Ook aspecten als effecten van de veehouderij op
de volksgezondheid, schaalgrootte en stank vormen geen onderwerp van deze notitie. Ze zijn wel
van belang voor het beleid ten aanzien van de veehouderij, maar niet zozeer voor de milieuopgave
in het kader van de kabinetsvisie. Deze aspecten spelen wel een rol bij de discussie over de
noodzaak tot sturing op de omvang van de veehouderij. Er is sprake van opkomende aandacht
voor de milieu- en gezondheidseffecten van antibiotica en (dier)geneesmiddelen die in de
veehouderij gebruikt en die in de bodem en het water terecht komen. Er is echter geen sprake van
een kwantitatieve milieuopgave voor antibiotica en (dier)geneesmiddelen in het milieu. Er is wel
een beleidsmatig doel dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2011 met 20% moet zijn
verminderd t.o.v. 2009 en in 2013 met 50% t.o.v. 2009.

Milieugebruiksruimte 
Het begrip ‘milieugebruiksruimte’ staat voor de mogelijke milieubelasting op ecosystemen die, uit 
oogpunt van risico’s voor het functioneren van die ecosystemen, maatschappelijk aanvaardbaar 
wordt geacht. Al in het eerste milieubeleidsprogramma (NMP1), eind jaren tachtig, werd 
geconstateerd dat de Nederlandse landbouw met de door haar veroorzaakte milieubelasting, de 
grenzen van haar milieugebruiksruimte overschrijdt. Sinds die tijd zijn we met het aanscherpen 
van tussentijdse milieunormen op weg om dit te saneren. Zoals uit de Milieubalans 2009 blijkt, zijn 
we er nog niet. Nog steeds komen er teveel mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grond- en 
oppervlaktewater, vindt er accumulatie in de bodem (en daardoor uitspoeling naar het water) van 
fosfaat en zware metalen plaats en is er een te hoge ammoniakuitstoot naar de lucht en daardoor 
depositie op natuur. Meer recent is daar ook de aandacht voor broeikasgassen en fijn stof 
bijgekomen. 

In feite wordt de landbouw voorlopig een grotere milieugebruiksruimte toegemeten, dan die 
uiteindelijk vanuit het belang van goed functionerende ecosystemen, beschikbaar is. Deze 
milieugebruiksruimte wordt in 2015 en daarna bepaald door de milieudoelen die dan gelden. Ook 
de veehouderij, als onderdeel van de landbouwsector, zal binnen deze milieugebruiksruimte 
moeten functioneren. Dit is ook geconcludeerd in KRW-rapportages aan de Tweede kamer en in de 
Stroomgebiedbeheerplannen (2009) aan Brussel. 

Motivering voor een overheidsinstrument lijkt het meest gerechtvaardigd door de krimpende 
milieugebruiksruimte waarbij in fasen wordt toegewerkt naar normen die de kwaliteit van bodem, 
water en lucht borgen. Op dit terrein bestaan internationaal bindende kwantitatieve doelen en 
verplichtingen, waarover verderop in deze notitie onder “Milieuopgave” meer informatie. 

Regeerakkoord 
Het Regeerakkoord van het kabinet bevat enkele passages die relevant kunnen zijn voor het beleid 
dat invulling moet geven aan de milieuopgave: 
• De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie en is onderdeel van de

oplossing voor de (inter)nationale uitdagingen rond voedselzekerheid, armoedebestrijding,
energie, water, klimaat, vrede en stabiliteit. De land- en tuinbouw verdienen versterking,
nationaal, Europees en mondiaal. Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de
agrofood-, tuinbouw- en visserijsector is nodig om de koppositie te behouden. Hierbij blijft een
goede wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid een sleutelfactor voor succes in
innovatie. Alle agrofoodsectoren (incl. tuinbouw en visserij) verdienen
ontwikkelingsperspectief, richting innovatie en verduurzaming. Het beleid versterkt de
economische kracht van ondernemers.

• Het behoud en de verbetering van een gezonde leefomgeving voor nu en later vraagt
duurzame antwoorden op de omgang met fossiele brandstoffen en de druk van milieuvervuiling
op lucht, water en bodem. Bij nieuwe regelgeving is een gelijk speelveld in de EU en de wereld
belangrijk.

• De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden.
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Milieuopgave 
In deze notitie komen achtereenvolgens de milieuopgave (een omschrijving van de milieudoelen en 
de mate waarin deze nog wel of niet zijn gerealiseerd) op de volgende gebieden aan de orde: 
1. Nitraatrichtlijn 
2. Kaderrichtlijn Water nutriënten (  
3. Grondwaterrichtlijn (  
4. Bescherming bodem en (grond)water in Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en Wet 

bodembescherming (zware metalen) ( ) 
5. Drinkwaterrichtlijn ( ) 
6. OSPAR ( ) en Kaderrichtlijn Mariene Strategie ( ) 
7. NEC-richtlijn (ammoniak;  
8. NEC-richtlijn NOx ( ) 
9. Natura 2000 (PAS) (EL&I /Natura 2000) 
10. Fijn stof (  
11. Geurhinder (uit rapport Cap-Gemini,  
12. Broeikasgassen (  
13. Biodiversiteit (  
 
In de beschrijving van de milieuopgave per onderwerp wordt uitgegaan van de huidige en voor 
zover bekend toekomstige Europese verplichtingen en bestaand beleid. Het jaar waarin het doel 
bereikt moet zijn, verschilt per onderwerp. Voor sommige onderwerpen is er geen duidelijk 
eindjaar. Voor het realiseren van goed functionerende ecosystemen is op termijn een verdergaande 
milieuopgave nodig, zoals beschreven is in het NMP4 uit 2001. Deze is niet in de onderstaande 
beschrijving opgenomen, omdat deze niet voor alle onderwerpen bekend is en omdat het NMP4 
niet voor alle onderwerpen in lijn is met het Regeerakkoord.  
 
Voor vrijwel alle onderwerpen is sprake van een milieuopgave. I&M is van mening dat een andere 
insteek van het mestbeleid met scherpere normen voor onbewerkte dierlijke mest en een flexibeler 
systeem voor overige mestsoorten waarin de bemesting moet zijn afgestemd op de gewasbehoefte 
met minimaliseren van verliezen van nutriënten zal bijdragen aan het realiseren van de 
milieuopgaven m.b.t. water. Een dergelijke vernieuwing van het mestbeleid verhoogt bovendien 
het draagvlak bij en naleving door de sector. [passage opgenomen op verzoek van de PG] 
 
Nitraatrichtlijn 
De belangrijkste verplichtingen van de Nitraatrichtlijn zijn: 
1. De Lidstaten stellen op basis van de onderstaande criteria vast welke wateren door 

verontreiniging door agrarische bronnen worden beïnvloed en welke wateren kunnen worden 
beïnvloed indien de maatregelen die zijn opgenomen in een actieprogramma achterwege 
blijven: 
• Of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruikt of bestemd voor de winning van 

drinkwater, een nitraatconcentratie van meer dan 50 mg/liter bevat of zou kunnen 
bevatten indien de maatregelen die zijn opgenomen in een actieprogramma achterwege 
blijven 

• Of grondwater meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten indien de 
maatregelen die zijn opgenomen in een actieprogramma achterwege blijven 

• Of natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwatermassa’s, estuaria, kustwateren en 
zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst eutroof zouden kunnen worden 
indien de maatregelen die zijn opgenomen in een actieprogramma achterwege blijven 

2. De Lidstaten wijzen alle hun bekende stukken land op hun grondgebied die afwateren in de 
onder 1 genoemde wateren en die tot verontreiniging bijdragen als kwetsbare zones aan. De 
Lidstaten zijn ontheven van deze verplichting indien zij overeenkomstig deze richtlijn 
actieprogramma’s opstellen en op hun hele grondgebied toepassen. 
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3. De actieprogramma’s hebben tot doel de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of
teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere
verontreiniging van dien aard te voorkomen.

De belangrijkste verplichtingen van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn 2010-2013: 
1. De maatregelen strekken er primair toe de doelstellingen te bereiken die de Nitraatrichtlijn

beoogt. In de uitwerking is gezocht naar samenloop met doelstellingen die andere Europese
regelingen en verdragen nastreven, in het bijzonder de Kaderrichtlijn Water, de Grondwater-
richtlijn en OSPAR.

2. In de klei- en veengebieden voldoet de kwaliteit van het grondwater op de meeste locaties aan
de nitraatnorm. Een aantal meetpunten, vooral in Zeeland en Flevoland, laat echter nog te
hoge waarden zien. Er wordt onderzocht wat hiervan de reden is. Dit onderzoek moet uiterlijk
in 2011 worden afgerond. Maatregelen die tot verbetering kunnen leiden, zullen zo mogelijk
nog gedurende de looptijd van dit actieprogramma ten uitvoer worden gebracht.

3. Voor de zand- en lössregio’s resteert er nog een opgave. De verdere aanscherping van de
stikstofwerkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest en de stikstofgebruiksnormen in combinatie
met de introductie van innovatieve technieken, zal ertoe leiden dat de gewenste
grondwaterkwaliteit onder een groot deel van het zandgebied binnen de looptijd van het vierde
actieprogramma zal zijn bereikt. Voor de zuidelijke zand- en lössregio’s blijft er na afloop nog
een opgave bestaan. Aan deze opgave zal binnen het vijfde actieprogramma moeten worden
voldaan, enerzijds door de inzet van innovatieve technieken die de komende jaren worden
ontwikkeld, anderzijds door verdere beleidsaanscherpingen. Deze combinatie moet ertoe leiden
dat in 2015 beleid geïmplementeerd is waarmee ook in de zuidelijke zand- en lössregio’s de
nitraatdoelstelling in het grondwater kan worden gerealiseerd. Hierna kan het nog wel een
aantal jaren duren voordat de grondwaterdoelstelling wordt gehaald omdat het bodemsysteem
enige tijd nodig heeft om te stabiliseren.

4. In 2012 zal in de (uiterlijk) voor dat jaar verplichte evaluatie van de Meststoffenwet worden
vastgesteld of de waterkwaliteit in de zand- en lössgebieden zich in de periode 2006-2010
heeft ontwikkeld overeenkomstig de verwachtingen. Tevens zal in die evaluatie op basis van de
dan genomen maatregelen aan de hand van modelberekeningen een voorspelling worden
gedaan over de te verwachten milieukwaliteit in latere jaren. Op basis van die evaluatie zal
worden bepaald welke dwingende maatregelen noodzakelijk zijn om te waarborgen dat de
gewenste grondwaterkwaliteit in de jaren daarna wordt bereikt. Die maatregelen zullen in het
vijfde actieprogramma worden geïmplementeerd. Per 2014 zullen in ieder geval maatregelen
van kracht worden die nodig zijn om ten minste 50 procent van het dan resterende verschil
tussen de, op basis van de hiervoor bedoelde evaluatie, geprognosticeerde milieukwaliteit en
de gewenste grondwaterkwaliteit te dichten. In de loop van het vijfde actieprogramma zal de
nog resterende taakstelling worden opgelegd. (In 2015 is dus nog niet aan de milieuopgave
voldaan).

5. Als gevolg van de te nemen maatregelen zal ook de kwaliteit van het oppervlaktewater
verbeteren. Aanvullende maatregelen zijn mogelijk nodig. Hiernaar vindt onderzoek plaats,
onder meer in het kader van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water . Als het gaat om het
oppervlaktewater is verspreid over het gehele land nog verbetering nodig. [Zie onder
Kaderrichtlijn Water stikstof en fosfaat]

6. In het Vierde actieprogramma zijn voor de jaren 2010-2013 fosfaatgebruiksnormen en voor
2014 en 2015 indicatieve waarden opgenomen voor de fosfaatgebruiksnormen. De waarden
voor 2015 representeren een situatie van evenwichtsbemesting.  Op langere termijn zal het
resultaat van dit beleid zijn dat het percentage gronden in de neutrale klasse toeneemt ten
koste van het aandeel gronden in de lage en hoge fosfaatklasse. Streven is dat
landbouwgronden uiteindelijk een fosfaattoestand bereiken zoals geadviseerd in de
bemestingsadviezen. Om dit te realiseren is het van belang dat op termijn bij de grenzen
tussen de verschillende fosfaatklassen van de bodem aansluiting wordt gezocht bij de
wetenschappelijke inzichten uit de bemestingadviezen en bij de dan beschikbare kennis over de
belasting van het oppervlaktewater door uit- en afspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. In
het vijfde actieprogramma zal hiervoor een volgende belangrijke stap gezet worden.



7 
 

7. Het stelsel van gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de productie van dierlijke 
mest niet te zeer afwijkt van de beschikbare afzetruimte, zowel binnen als buiten de 
Nederlandse landbouw. Wordt de mestproductie te hoog, dan stijgen de mestafzetprijzen tot 
een zodanige hoogte dat het stelsel van gebruiksnormen de mestafzet niet meer effectief kan 
reguleren. Om die reden garandeert Nederland, net als onder het derde actieprogramma, dat 
de nationale mestproductie, in termen van stikstof en fosfaat, lopende het vierde 
actieprogramma niet boven het niveau van 2002 zal groeien. Alleen door de mestproductie te 
begrenzen kan Nederland een doelmatig mineralenbeleid voeren. 

 
In de derogatiebeschikking die de Europese Commissie aan Nederland heeft verleend voor de 
perioden 2006-2009 en 2010-2013 is de voorwaarde opgenomen dat Nederland het mest-
productieplafond 2002 niet overschrijdt. Dit plafond is voor stikstof .. en voor fosfaat 173 miljoen 
kg per jaar. Nederland is gehouden aan dit plafond. Nederland heeft het mestproductieplafond voor 
fosfaat in 2008 (met 3 miljoen kg) en in 2009 (met 2 miljoen kg) overschreden. De Europese 
Commissie eist dat Nederland maatregelen neemt die moeten waarborgen dat Nederland het 
mestproductieplafond niet meer overschrijdt. Te verwachten valt dat de Europese Commissie deze 
voorwaarde ook voor de periode van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal 
willen handhaven. [toelichting voor PG: omdat dit een belangrijk element is in de discussie met de 
TK over een volumebeleid, vind ik dat we niet met 1 zin moeten volstaan] 
 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (1998) is de mineralenproductie 
door de Nederlandse veehouderij fors gedaald (stikstof -20%; fosfaat -11%). In dezelfde periode is 
de plaatsingsruimte voor mineralen1 nog veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). 
Gevolg is een overschot van met name fosfaat op de Nederlandse markt en een toenemende 
(fraude)druk op het mineralenbeleid. Zo kwam begin februari 2011 het bericht naar buiten dat er 
op grote schaal boetes zijn uitgedeeld voor fraude met mest. Bij een gelijkblijvende input en bij het 
huidige productieniveau (geen groei veestapel) ontstaat er in 2015 een overschot aan fosfaat uit 
dierlijke mest op de Nederlandse markt van circa 60 miljoen kg P2O5. Dit betekent dat voor circa 
35% van de nationale fosfaatproductie afzet buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te 
worden2. Deels kan dit overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 
2009 28 miljoen kg. P2O5), verbranding (in 2009 circa 4 miljoen kg. P2O5) en afzet naar niet-
landbouwbedrijven (in 2009 circa 7 miljoen kg. P2O5). De sector zet daarnaast in op het 
terugdringen van fosfaat in diervoeders waarmee op termijn een winst van 10 miljoen kg P2O5 
wordt verwacht. Export van dierlijke mest is sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors 
toegenomen. Er is echter een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en 
willen (insleep dierziekten, import Nederlands mestprobleem) ontvangen. De recente beperkingen 
die Duitse deelstaten hebben opgelegd aan de import van Nederlandse mest zijn hier een 
voorbeeld van, als gevolg waarvan de export van dierlijke mest naar Duitsland nagenoeg stil ligt en 
er signalen zijn dat de mestputten overvol zijn. Als het niet zou lukken de mestexport te hervatten, 
maakt dat een krimp van de Nederlandse mestproductie noodzakelijk. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid na 2015 worden de doelen van de Nitraatrichtlijn niet gerealiseerd. Zie de 
samenvattende tabel aan het begin van deze notitie. 
 
Het hierboven beschreven toenemende overschot aan dierlijke mest maakt niet alleen voortzetting 
van volumebeleid na 2015 noodzakelijk, maar ook het creëren van een situatie op lange termijn 
waarin dierlijke mest een product van waarde is in plaats van een afvalproduct. 
 
Kaderrichtlijn Water stikstof en fosfaat (  

 
1 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 2006 op basis van 
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
2 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram fosfaat. 
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Van de meeste wateren in Nederland is de waterkwaliteit onvoldoende, doordat er te hoge 
concentraties voedingsstoffen in het water aanwezig zijn: die staan een gezonde ecologische 
ontwikkeling in de weg.  De belangrijkste indicatoren voor vermesting zijn: te hoge concentraties 
stikstof en fosfor, te veel algengroei (gemeten aan de hand van het gehalte chlorofyl-a) en troebel 
water (gemeten als doorzicht) dat geen zonlicht doorlaat. Vermesting treedt op bij alle typen zoet 
oppervlaktewater in Nederland.  
Met de nieuwe normen van de Kaderrichtlijn Water – specifieke normen voor verschillende 
watertypen – wordt de kwaliteit van de meeste wateren beoordeeld als matig, ontoereikend of 
slecht.  Vermesting is hiervoor de belangrijkste oorzaak:  ca. 55% van de oppervlaktewateren 
voor stikstof (N) en 60% van de oppervlaktewateren voor fosfor (P) voldoet op dit 
moment niet aan de goede toestand, zie figuur 1.   

 
Figuur 1. 
 
Er zijn daarbij sterke verschillen tussen sloten, kanalen, beken, meren en grote rivieren. Zowel in 
de normstelling alsook in de factoren waardoor zij beïnvloed worden en daarmee ook de huidige 
toestand. 
De doelstellingen zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgelegd. De meeste beken zijn 
aangemerkt als sterk veranderde wateren. Deze wateren moeten voldoen aan het Goede 
Ecologische Potentieel (GEP). Dit is meestal gelijk aan de Goede Ecologische Toestand (GET), maar 
per waterlichaam kan een lager doel vastgesteld zijn. De Goede Ecologische Toestand (GET) is hier 
gebruikt en aangeduid als streefwaarde. De doelstelling voor de Goede Ecologische Toestand van 
beken is 0,14 mg P/l en 4,0 mg N/l. Kanalen en sloten zijn in de KRW als kunstmatige wateren 
aangemerkt, waarvoor het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) geldt, dat eveneens per waterlichaam 
kan verschillen. Voor de meeste waterlichamen geldt de standaard GEP van respectievelijk 0,15 en 
0,22 mg P/l en 2,8 en 2,4 mg N/l (de default GEP).  
Recent is uit internationale vergelijking (het Europese intercalibratieproces) duidelijk geworden dat 
de N-norm van 4 mg/l en de P-norm van 0,15 mg/l die voor veel  beken (regionale rivieren) 
worden gebruikt aan de hoge kant zijn: normen van 2,4 mg N/l en 0,11 mg P/l lijken nodig om de 
gewenste ecologische doelen te kunnen realiseren. Daarentegen is ook duidelijk geworden dat de P 
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en N normen  voor brakke wateren en andere dominant P kwel-gevoede wateren in laag Nederland 
erg streng zijn en soepeler zouden kunnen. (Bron: RWS, 10 feb 2011) 
De gemiddelde waterkwaliteit is vooral in de periode van 1990 tot 2000 verbeterd, maar daarna 
vlakt deze verbetering af (N) of lijkt verdere verbetering afwezig (P).  
De gemiddelde normoverschrijding van stikstof en fosfor was rond 1990 een factor 2,2 (N) en 3,5 
(P) en is afgenomen tot een factor 1,5 (N) en 2,5 (P) in 2008.
Invoegen: figuur 2:  Gemiddelde normoverschrijding van alle watertypen voor stikstof en fosfor

In tabel 1 is voor een aantal grotere rijkswateren (die relevant zijn als het gaat om de belasting 
naar het mariene milieu) aangegeven wat voor N en P de huidige concentratie, de beoogde 
doelstelling en de daarvoor benodigde aanvullende reductieopgave is. Hieruit blijkt dat voor N 
een aanvullende reductieopgave van ca. 30-45% en voor P van  40-55% nodig is om de 
gewenste doelen te realiseren.  

Tabel 1: huidige concentraties, doelen en reductieopgaven voor N en P voor een aantal grotere 
rijkswateren die relevant zijn voor de emissies naar het mariene milieu.  

Stikstof huidig KRW 
GET GEP 

Reductie 
Opgave 
(%) 

Hollandse kust (winter DIN) 0,83 0,46 45 

Nieuwe Maas 3,50 2,47 29 

Nieuwe Waterweg 3,38 2,47 27 

Hollandsche IJssel 3,54 2,50 29 

Fosfaat huidig GET GEP 
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Nederrijn-Lek  0,29  0,14  52  

Noordzeekanaal  0,18  0,11  39  

Hollandsche IJssel  0,31  0,14  55  

 
 
Uit het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: 
In de aanpak van eutrofiëring in het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt door de regionale 
waterbeheerders de volgende prioritering aangehouden in de SGBP’s: 
1. Brongerichte aanpak 

Dit betreft het generieke mestbeleid als opgenomen in dit actieprogramma en maatregelen in 
de waterketen zoals bronaanpak, rioleringsmaatregelen en aanpak van rioolwaterzuiverings-
installaties (RWZI’s) en riooloverstorten. Het generieke mestbeleid levert een bijdrage aan de 
realisatie van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water, maar is niet afdoende om de doelen op de 
langere termijn (2027) te realiseren. 

2. Effectgerichte aanpak van nalevering 
Hieronder wordt onder meer de aanpak van fosfaatbelasting van het oppervlaktewater door 
landbouwgronden met een hoge fosfaattoestand verstaan. Daarnaast wordt gedacht aan 
sanering van waterbodems waarin nutriënten zijn opgehoopt. Dit moet resulteren in het sneller 
bereiken van de doelen, vooral in hydrologisch geïsoleerde gebieden. 

3. Structurele aanpak van het watersysteem op inrichtingsniveau 
Inrichtingsmaatregelen kunnen positief bijdragen aan de ecologische kwaliteit. Te denken valt 
aan maatregelen gericht op het herstel van habitats en het wegnemen van hindernissen op 
migratieroutes. Zo zijn er ook inrichtingsmaatregelen die de eutrofiëring verminderen zoals 
plas-drasbermen met riet, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. 

4. Aanvullende beheersmaatregelen 
Voorbeelden zijn visstandbeheer en aangepast onderhoud. Deze effectgerichte maatregelen 
zullen incidenteel plaatsvinden en altijd aanvullend zijn aan brongerichte maatregelen. 

 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid na 2015 worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water met betrekking tot 
nutriënten waarschijnlijk niet gerealiseerd. Zie de samenvattende tabel aan het begin van deze 
notitie. 
 
Zie verder bovenstaande tekst. 
 
Grondwaterrichtlijn (  en ) 
De Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) bevat communautaire normen voor grondwater, waaronder 
voor nitraat. Lidstaten mogen drempelwaarden vaststellen beneden deze norm, maar niet 
daarboven. Per grondwaterlichaam moet worden onderzocht of de voorgestelde norm voldoende is 
om te voldoen aan de algemene doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn. Voor de Nederlandse 
situatie blijkt dat, vanwege de interactie met oppervlaktewater, de drempelwaarde voor stikstof 
(waaronder nitraat) aanzienlijk lager zou moeten zijn (Verweij et al., 2008). Beleidsmatig is echter 
besloten om vast te houden aan de norm van 50 mg/l voor nitraat in grondwater. Dit betekent dat 
de norm voor oppervlaktewater hierdoor op veel plaatsen niet zal worden gehaald. 
 
De Grondwaterrichtlijn sluit aan op de Drinkwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn (overweging 8 en 
15), met die toevoeging dat de Nitraatrichtlijn zich richt op de nutriëntgevoelige gebieden, terwijl 
de Grondwaterrichtlijn zich richt op alle grondwaterlichamen. Aangezien heel Nederland is 
aangemerkt als nutriëntgevoelig, maakt dit onderscheid voor ons land geen verschil.  
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Voor welke stoffen worden normen gehanteerd in de Grondwaterrichtlijn? 
- er zijn EU normen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. 
- daarnaast mogen lidstaten zichzelf aanvullende normen (drempelwaarden) opleggen als 
ze denken dat ecosystemen of drinkwater bedreigd wordt. Lidstaten bepalen zelf voor 
welke stoffen ze drempelwaarden willen vaststellen, en hoe hoog deze drempelwaarden 
moeten zijn. In Nederland zijn drempelwaarden (per grondwaterlichaam) vastgesteld 
voor arseen, cadmium, lood, nikkel en chloride. 
 
Wanneer moeten de doelen gehaald worden? 
Antw: in principe in 2015. Nederland zal in sommige situaties niet kunnen voldoen aan 
de doelen die de Europese KRW stelt en die in 2015 moeten zijn gehaald. In zo’n geval is 
het nodig een uitzonderingsbepaling toe te passen. Deze ruimte biedt de KRW en de 
Grondwaterrichtlijn. Twee belangrijke uitzonderingsbepalingen zijn: fasering en 
doelverlaging. Bij fasering wordt het moment waarop een doel moet zijn bereikt een of 
twee termijnen (2021 of 2027) uitgesteld. Bij doelverlaging wordt een doel naar beneden 
bijgesteld, zoals een minder goede kwaliteit van grondwater. Hoe moet worden 
omgegaan met deze uitzonderingsbepalingen is beschreven in het RIVM rapport 
'Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Drie 
casussen die in Nederland spelen'. 
 
Gaan we de normen in 2010 of in doeljaar 2015 halen? 
Antw: waarschijnlijk niet. Van de 23 grondwaterlichamen hadden er bij de KRW-
stroomgebiedbeheersplannen van 2009, 14 voor de chemische toestand een goede 
beoordeling. Een stroomgebied omvat meerdere grondwaterlichamen. Er zijn 
overschrijdingen in grondwaterlichamen   gevonden voor fosfaat in Eems en Rijn, 
chloride in Rijn, en arseen in Schelde en Eems. In de SGBPs wordt hiervan gezegd dat ze 
een natuurlijke oorzaak hebben en er daarom geen maatregelen voor zijn genomen. 
Daarnaast worden in Maas de norm voor nitraat overschreden, en in Eems en Schelde 
voor bestrijdingsmiddelen. 
Men verwacht in Maas de goede toestand in 2015 niet bereikt te hebben. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
 
 
Referenties 

 
 (2008). RIVM rapport 607300005. 

 
Bescherming bodem en (grond)water in Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en 
Wet bodembescherming (zware metalen) ) 
In de KRW gaat het primair om de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Of de doelstellingen 
van de KRW  worden bereikt hangt mede af van de chemische kwaliteit van het water. Voor wat 
betreft de bescherming van het grondwater is de grondwaterrichtlijn, een dochter van de KRW, 
belangrijk. Daarbij gaat het vooral om invulling van beginselen  als preventie  van 
verontreiniging,ombuigen van trends in de ontwikkeling van de kwaliteit en  geen achteruitgang . 
In de Wet Bodembescherming gaat het eveneens om preventie en geen achteruitgang.  
Voor oppervlaktewater geldt dat voor aquatische organismen bepaalde koperconcentraties geen 
probleem hoeven op te leveren, ondanks in eerste aanleg geconstateerde normoverschrijdingen, 
vanwege verminderde biologische beschikbaarheid. Echter door emissies vindt wel verdergaande 
accumulatie van zware metalen  in (water)bodem en grondwater  plaats. Er is sprake van een 
continue en voortgaande verontreiniging van in eerste instantie de bodem. Dit  levert problemen 
met geen achteruitgang/standstill op. Daarnaast zal na verloop van een aantal decennia 
verzadiging kunnen optreden, afhankelijk van de grondsoort, waardoor de biobeschikbaarheid vrij 
plotseling toeneemt. Dan nemen de risico’s voor het functioneren van de ecosystemen in bodem en 
water zeer toe en komt ook de bodemvruchtbaarheid in het geding. 
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Uit onderzoek volgt dat er in toenemende mate accumulatie plaatsvindt als gevolg van koper en 
zink in veevoer en in additieven. Verder is het gebruik van koperbaden in de veehouderij een bron 
van emissies. Die komen alle tot stand via bemesting. Voor de waterbodems betekent deze 
accumulatie een verhoging van de risico’s van het baggeren: voor zowel het water (vrijkomende 
metalen door roeren) en op het aangrenzende land (plotseling vrijkomen van de metalen). Met 
name het laatste kan de afzet van bagger (op termijn)  bemoeilijken en daardoor grote financiële 
gevolgen hebben. 
Cadmium komt uit kunstmest en is een probleem omdat het een prioritair gevaarlijke stof is 
waarvoor in de KRW is bepaald dat het doel op termijn (voor 2027 ) naar nul moeten. Het gehalte 
van Cadmium in kunstmest wordt  Europees geregeld. Nul-emissie is maatschappelijk/economisch 
niet haalbaar. Te bedenken valt dat de landbouw met kop en schouders boven de rest van de 
bronnen van emissies naar opp.water uit steekt. Conclusie: vanuit een preventief oogpunt is het 
wenselijk de emissies verder terug te dringen. Omdat vanuit het effectgerichte 
waterkwaliteitsspoor de risico’s op effecten nog niet  groot zijn (vanwege nu nog vaak geringe 
biobeschikbaarheid) is de druk op emissiereductie niet heel prioritair. Daarom: emissies moeten zo 
ver als maatschappelijk/economisch aanvaardbaar is worden teruggedrongen. Op vrijwillige basis 
gebeurt dit met de zware metalen via voorlichting en kennisoverdracht. En waar we aansluiting 
kunnen vinden gebeurt dit op EU-niveau in lopende herzieningen van productverordeningen.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Conclusie: voor de kabinetsvisie lijken de emissies van koper en zink en mindere mate Cadmium 
primair relevant. Behalve voor Cadmium  kan NL, zoals blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Diffuse 
bronnen Waterverontreiniging nog wel zelf het nodige doen,  Vooral voor zink zijn er bewezen 
mogelijkheden in de rundveehouderij om het met veel minder te doen. Voor koper is dit in veel 
minder mate het geval. Dat blijft in behoorlijke mate aan het mestvolume gekoppeld zolang er 
sprake is van toepassing op boerenland. 
 
Zie verder de samenvattende tabel aan het begin van deze notitie. 
 
Drinkwaterrichtlijn ( ) 
Drinkwaterproductie is één van de gebruiksfuncties van grondwater die worden beïnvloed door 
uitspoeling van mest naar de ondergrond. Mest van landbouwgronden spoelt uit naar het 
grondwater en belast dit grondwater met stikstofverbindingen zoals nitraat, fosfaat, sulfaat, 
metalen en resten van diergeneesmiddelen zoals antibiotica.  
 
De Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG overgegaan in 98/83/EG) bevat een norm voor nitraat in 
drinkwater van 50 mg/l NO3-. De normstelling in de Nitraatrichtlijn en ook de Grondwaterrichtlijn 
sluit hierop aan. De nitraatnorm voor drinkwater is in Nederland onveranderd geïmplementeerd in 
het Waterleidingbesluit. De waarde van 50 mg/l NO3- is gebaseerd op een gezondheidskundig 
advies van de WHO (World Health Organization) voor de bescherming van flesgevoede baby’s. Ook 
de lopende revisie van de Drinkwaterrichtlijn zal naar verwachting geen aanpassing van deze norm 
met zich meebrengen. 
 
De effecten van nitraat in drinkwater zijn het gevolg van de omzetting naar nitriet. Nitriet 
veroorzaakt oxydatiereacties en reduceert hiermee het zuurstoftransport van het bloed. Daarnaast 
kan nitriet in de maag carcinogene verbindingen vormen (Van Dijk-Looijaard, 1993).  
 
In geval van dreigende normoverschrijdingen heeft het drinkwaterbedrijf, afhankelijk van de 
omvang van de verontreiniging, verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan: sluiten 
en/of verplaatsen van de betreffende winputten, uitbreiden van de waterzuivering of ultimo het 
sluiten van de winning. Bij het opstellen van de eerste serie stroomgebiedbeheerplannen bleek 
nitraat bij 33 winningen (van ruim 200 grondwaterwinningen in Nederland) een probleem te 
vormen. Normoverschrijdingen van het gemiddeld per winning onttrokken water zijn in 2009 niet 
gerapporteerd. 
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In de periode 1990-2002 is de stikstofbelasting door vee gedaald van 691 miljoen kg N per jaar 
(1990) naar 460 miljoen kg N (2006). De stikstofbelasting door kunstmest bedraagt 336 miljoen 
kg N (2006). [vraag aan RIVM gesteld over recentere cijfers] In dezelfde periode nam de 
nitraatconcentratie van het bovenste grondwater af van circa 150 mg/l tot circa 50 mg/l. Met name 
in gebieden met klei- en veengronden lijkt de nitraatconcentratie te stabiliseren boven de norm 
van 50 mg/l NO3- (Zwart et al., 2008). [ , dit klopt volgens mij niet] Voor het diepere 
grondwater speelt de tijdschaal van processen een belangrijke rol: het effect van 
beleidsmaatregelen uit de afgelopen 20 jaar is daar nog lang niet altijd zichtbaar. 
Normoverschrijdingen van nitraat zullen daarom in het diepe grondwater in de komende decennia 
nog blijven voorkomen.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
 
Referenties 
• , 1993. Herziening Normen Waterleidingbesluit. KIWA Onderzoek en 

Advies (thans: KWR), Nieuwegein. KIWA-rapport SWO 93.340. 
• Versteegh,  2010. De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2009. 

RIVM-rapport 703719065/2010. VI-2010-21. 
•  

 2008. Agricultural practice and water quality in the 
Netherlands in the 1992-2006 period. RIVM-rapport 680716003. 

 
OSPAR ( ) en KRM ( ) 
OSPAR is een verdrag ondertekend door 15 verdragspartijen waaronder Nederland, en de EU. Het 
is de Regionale Conventie voor de Bescherming van de Noord-oost Atlantische Oceaan beoogt  de 
doelen van een aantal strategiën door middel van geëigende maatregelen te bereiken. Het betreft 
een 5-tal Strategiën, waaronder  Eutrofiëring: het bereiken van Non-problem Areas, waar 
eutrofiëring niet voorkomt, zoals bepaald door de Comprehensive procedure. Hierbij wordt 
rekening gehouden met natuurlijke variatie en een zekere mate van eutrioffiëring en 
gebiedsspecificiteit (kust versus offshore). Maatregelen aan de bron, te weten:  emissie reductie 
per bron van ca 50% t.o.v 1985 in stikstof en fosfaat naar (potentiële) probleemgebieden op zee. 
En, na het bereiken van 50% emissie reductie aan de bron,  een  reductie in nutriënten vrachten 
voor resterende individuele probleemgebieden.   
Naast Eutrofiëring betreft het de OSPAR-strategiën: Milieugevaarlijke Stoffen, Olie en Gaswinning 
op zee, Radioactiviteit, Biodiversiteit in relatie tot gebruik op zee. 
 
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft als doel m.b.t. eutrofiëring het bereiken van een 
Goede Milieu toestand van het kustwater. Samengevat is dat: Door de mens veroorzaakte 
eutrofiëring is tot een minimum beperkt. Deze wordt bereikt door vigerende afspraken, via KRW, 
IMO (scheepvaart) en OSPAR.  
 
De belasting van de Rijkswateren en de kustzone met de nutriënten fosfor en stikstof is voor circa 
tweederde afkomstig uit het buitenland. Nederland voldeed in 2005 met een reductie van 77 
procent ten opzichte van 1985 voor fosfor ruimschoots aan de emissiereductieafspraken die in het 
kader van OSPAR zijn gemaakt. In 2005 was voor stikstof een reductie gerealiseerd van 45 
procent, waarmee  nog niet volledig aan de 50%-reductiedoelstelling voor stikstof t.o.v. 1985 is 
voldaan. Recentere kwantitatieve gegevens dan 2005 zijn niet beschikbaar. 
 
Echter, uit het recent verschenen Quality Status Report 2010 van OSPAR (de Regionale Conventie 
voor de bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan) blijkt dat de ingezette reductie in 
stikstof vrachten naar zee stagneert, en hiermee ook de ingezette afname in stikstofconcentraties. 
Bovendien treedt er ook weer een toename op van fosfaatconcentraties in zee mede t.g.v 
nalevering van fosfaat uit de zoet waterbodems. Grote delen van de Noordzee, inclusief van het 
Nederlands deel van de Noordzee (“NCP”) zijn daardoor nog probleemgebieden m.b.t eutrofiëring, 
hetgeen betekent: overmaat plaagalgen en hiermee ook nadelige effecten voor zeemilieu en het 
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gebruik , zoals recreatie (schuim op stranden), consument en visserij (dichtslibben van netten en 
sterfte van bodemleven). Deze beoordeling  is tot stand gekomen volgens het internationaal 
afgestemd beoordelingssysteem de zgn. Comprehensive Procedure van OSPAR.  
Bij presentatie van het QSR tijdens de OSPAR ministerconferentie in september 2010 is overeen 
gekomen dat dit rapport als basis zal worden gebruikt voor de invulling van de Initiële Beoordeling 
bij implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene strategie. Eutrofiering  is één van de descriptoren 
van het Mariene Milieu, waar bij implementatie van de KRM van moet worden bepaald welk 
verbetering nodig is en hoe we dat willen bereiken.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Nederland verwacht met de uitvoering van het Vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
maatregelen uit stroomgebiedbeheerplannen Kaderrichtlijn Water in 2015 en uiterlijk 2027 (zie 
Stroomgebied Beheerplannen 2009) aan de 50% emissie reductiedoelstelling aan de bron, 
stroomgebied breed, voor stikstof te kunnen voldoen. De na te streven goede milieutoestand en 
bijbehorende emissiereductie doelen voor eutrofiëring onder de KRM moeten nog vastgesteld 
worden, maar momenteel is het uitgangspunt dat de huidige inzet op langere termijn ook de 
eutrofiëringproblematiek in de Noordzee voldoende zal verminderen.  
 
NEC-richtlijn (ammoniak; /  
De ammoniakemissie uit de landbouw is tussen 1990 en 2008 gehalveerd. Deze afname is het 
gevolg van krimp in de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm 
bemesten en emissiearme stallen. 
De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 130,2 miljoen kg, en ligt 
daarmee nog boven het vastgestelde NEC-plafond voor 2010 van 128 miljoen kg; de landbouw-
emissie bedroeg 114,5 miljoen kg (voorlopige cijfers; bron: Emissieregistratie). 

 
Figuur 11: Landbouw in en rond gevoelige natuur (bron: Emissieregistratie). 
   
Sinds 2000 neemt het aantal intensieve veehouderijbedrijven in zones rond kwetsbare 
natuurgebieden af. Tot 2005 nam ook de ammoniak die deze bedrijven uitstoten af. Deze afname 
verliep in de zones sneller dan daarbuiten. Ook buiten de zones rond kwetsbare natuur neemt het 
aantal van deze bedrijven af, maar hier is de afname kleiner. Sinds 2005 is de emissie niet verder 
gedaald. Tussen 2007 en 2008 is de emissie weer toegenomen in zowel de beschermingszones als 
daarbuiten. 
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De conclusie voor wat betreft ammoniak is dat de NEC-doelstellingen voor 2010 gehaald zullen 
worden, ook al ligt de emissie nu iets boven het NEC-plafond en zijn de onzekerheden in de 
emissiecijfers fors.  
 
Het NEC-plafond voor 2010 blijft tot 2020 gelden. Als de prognose over afname varkensstapel 
klopt, gaat het tot 2015 goed. Daarna kan de melkveestapel flink stijgen en navenant voor 
verhoging emissies ammoniak zorgen. Die overschrijden dan snel het plafond. 
 
Gezien de (Europese) juridische procedures rond de NEC in relatie met de electriciteitscentrales 
kan worden verwacht dat bij vergunningverlening voor veehouderijen ook aan de NEC getoetst zal 
moeten worden. Dat zou de boel dan ‘op slot’ zetten indien het NEC-plafond wordt overschreden. 
 
Er wordt gewerkt aan vervolg op de 2010 emissieplafonds uit de NEC, namelijk NEC-plafonds voor 
2020.  In het kader van het Göteborgprotocol worden in 2011 afspraken gemaakt over de hoogte 
van de NEC-plafonds in 2020. Voor de kabinetsvisie mest- en volumebeleid is het 
ammoniakplafond belangrijk. Verwacht mag worden dat de hoogte van het NEC-plafond voor 2020 
niet meer zal zijn dan 108 kton ammoniak (NEC-plafond 2010 is 128 kton). De Europese 
Commissie zal pas in 2013 een Richtlijn opstellen met de NEC-plafonds voor 2020. Naar 
verwachting zijn voor realisatie van de NEC-doelstelling voor 2020 verdergaande maatregelen 
nodig. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
 
 
 
NEC-richtlijn (NOx;  
 
Emissies die onder NEC-plafond vallen 
Het emissieplafond voor NOx in kader van NEC en Gotenburg (LRTAP) is vanaf 2010: 260 kt NOx 
per jaar. 
 
Uit de publicatie van de definitieve NEC cijfers voor Nederland door de  Emissie Registratie 
(december 2010), blijkt dat de emissie van NOx voor Nederland in 2009 op het niveau van 276 kt 
/jaar lag. Dit ligt nog 16 kt/jaar boven het niveau van het plafond van 260 kt /jaar dat vanaf 2010 
gaat gelden. Het landbouw aandeel bedroeg 14 kt /jaar 
 
Over 2009 werd voor de landbouw een emissie gemeld van 14 kt NOx, daar zou deze emissiepost 
van 25,5 kt eigenlijk bij opgeteld moeten worden (waarmee de landbouw op een emissie komt van 
39,5 kt NOx). 
 
Het PBL heeft een opwaartse correctie van de cijfers gepleegd vanwege het toevoegen van de NEC-
emissiebron “opslag van mest”. Deze bron was aanvankelijk niet meegenomen, omdat dat bij 
eerdere ramingen ook niet was gedaan. In de laatste definitieve cijfers van de ER (tot en met 
2009) is deze bron voor het eerst opgenomen (overigens nog met een omvang van 3,4 kton in 
2009, maar daar zijn geen goede emissiefactoren toegepast; wordt in volgende ER-ronde 
gecorrigeerd; de 7,4 is een indicatie bij toepassing van de juiste emissiefactoren). 
 
Dit betekend dat het cijfer bij emissie veeteelt in 2010 omhoog bijgesteld zal worden naar  ca. 7, 4 
kton/jaar. 
De op gegeven emissies in kader LRTAP en NEC 2010 over 2009 zijn als volgt te specificeren. 
 
Emissies die meetellen voor plafonds NEC & Gotenburg 
Naam Kton NOx / jaar 
Verbrandingsemissies landbouw werktuigen (offroad and other machinery)   10,5 
Emissie veeteelt (mestopslagen: dunne mest en vaste mest)     3,4 (wordt 7,4) 
Subtotaal   13,9 (wordt 17,9) 
  
Verbrandingsemissie uit stationaire bronnen (glastuinbouw)   10,7 
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Totaal   24,6 (wordt 28,6) 
 
Bovenstaande emissies worden opgegeven en tellen mee voor de nationale totalen tbv de plafonds. 
 
NOx-emissies door de landbouw die niet meetallen voor het NEC-plafond 2010 
Tevens werd begin 2011 een nog niet eerder gemelde emissie post gerapporteerd van 25,5 kt 
vrijwel geheel afkomstig vanuit de landbouw.  
 
De nieuw gevonden emissie cijfers worden vooralsnog gemeld als “natuurlijke”emissies. Deze 
emissies hebben een grote van ca 9% van het nationale totaal, ze worden (nog niet) meegenomen 
in het nationale totaal. 
 
Andere emissies van NOx uit de landbouw. 
Emissies die niet meetellen maar wel worden gemeld 
Naam Kton NOx / jaar 
Aanwending dierlijke mest  11,8 
Aanwending kunstmest    9,4 
Veestapel, alle weidedieren, weidemest    3,2 
Subtotaal  24,4 
     
Niet landbouwbodems    1,1 
Totaal 25,5 

 
Deze “andere emissies” uit de landbouw tellen op dit moment niet mee voor de nationale totalen in 
kader van NEC en LRTAP. Ze worden vooralsnog opgegeven als emissies uit natuurlijke bronnen.  
 
Duitsland is tot nu toe het enige land dat deze bronnen echt opgeeft met de beperking dat ze niet 
meetellen voor de huidige plafonds. Daarnaast zijn er nog twee andere landen die net als 
Nederland op een andere wijze deze bronnen vermelden. Op dit moment wordt internationaal 
bezien of deze bronnen voor 2020 moeten worden meegenomen. 
 
Samengevat: 

1) Het is nog niet helemaal zeker dat Nederland het emissieplafond voor NOx gaat halen. 
2) Er zijn nog niet eerder gerapporteerde emissies afkomstig uit de landbouw. Deze emissies 

hebben een grote van ca 9% van het nationale totaal. 
3) Deze emissies vallen niet onder het NEC 2010 plafond en behoeven waarschijnlijk niet 

meegeteld te worden in het nationale totaal.  
4) Voor de nieuw af te spreken NEC 2020 plafonds zullen ze wel gaan meetellen.  
5) Het is van belang deze emissies wel te melden, omdat anders het plafond voor 2020 wel 

eens veel lager uit kan vallen. 
6) Deze emissie zou moeten worden gemeld als emissie uit de landbouw in plaats van als 

natuurlijke emissie. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
De relatie met de NEC doelstelling 2020 is de volgende: als deze bronnen worden meegenomen in 
de procedure naar 2020 dan zal er een extra noodzaak zijn voor volumebeleid. 

1. Het effect van landbouw op de natuur in Nederland Via depositie van stikstof is (nog) groter 
dan gedacht. 

2. De bijdrage van de totale landbouw aan de NOx emissie wordt twee maal groter dan tot nu 
toe werd aangenomen. Ook dit lijkt een reden voor volumebeleid. 

 
Natura 2000 (PAS) (EL&I/ ) 
 
Wat is de ecologisch onderbouwde doelstelling voor de te nemen maatregelen? 
De Vogel en habitatrichtlijn schrijft voor lidstaten zich moeten inspannen om de 
instandhoudingdoelstellingen van Natura2000 binnen een reële termijn te behalen.  
 
Onderstaande figuur geeft een indicatie van de instandhouding van de Natura 2000-habitats. 
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1.1.7 Balans van de leefomgeving (PBL)

Staat van instandhouding Natura 2000-habitats (NB 75% NM is N2000)

Milieudruk (vermesting verzuring 
verdroging) is belangrijke oorzaak 
van biodiversiteitsverlies

Stikstofemissie daalt niet meer

 
 
De relatie tussen de PAS en mest en volumebeleid.  
Doel van de PAS is om duurzame economische ontwikkeling en herstel samen te laten gaan met 
het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 2000. Dit betekent dat de landelijke stikstofdeken 
moet afnemen en dat in ieder geval voorkomen moet worden dat de landelijke emissies toenemen 
en dat risico’s daarop (bijv. bij wegvallen dierrechten en melkquotum) moeten worden beheerd.  
 
De agrarische sector veroorzaakt de grootste nationale bijdrage aan de stikstofdepositie op Natura 
2000 gebieden. Na een halvering in de periode 1990 – 2010 wordt de uitstoot in de periode 2010 -
2030 met het vastgestelde beleid met 14 % teruggebracht. 
Gezien de grote bijdrage van de veehouderij en de beschikbaarheid van aanvullende maatregelen 
die qua kosteneffectiviteit verantwoord uitkomen is een aanvullend pakket generieke maatregelen 
ontwikkeld.  
Afgesproken is om de periode 2010-2030 de volgende aanvullende maatregelen te treffen: 

- Verbeteren van het uitrijden van dierlijke mest. Het gaat hierbij om het voorschrijven van 
de meest effectieve apparatuur (bijvoorbeeld op bouwland toepassen van mestinjectie) 

- Aanscherpen van de emissie-eisen van de AMvB huisvesting voor nieuwe stallen. Het 
streven is om aan te scherpen tot het niveau van Best Beschikbare Techniek +  (BBT+). 
Deze maatregel kan ingaan aansluitend op de overgangstermijn van het Actieplan 
Ammoniak. Voor bestaande stallen geldt een passende overgangstermijn.  

- Het opstellen van emissie-eisen en deze vastleggen in de AMvB huisvesting voor een aantal 
diercategorieën waar nu nog geen eisen voor gelden zoals melkvee, vleeskalveren.  

- Aanvullend op de stalinrichtingseisen worden emissiebeperkende maatregelen getroffen 
zoals voer- en andere managementmaatregelen, deze kunnen landelijk of gebiedsgericht 
worden ingezet. Deze maatregelen kunnen worden opgenomen in de Regeling Ammoniak 
en Veehouderij als aanvullende maatregelen naast de stalmaatregelen.  

De komende periode worden de maatregelen verder uitgewerkt en aanpassing van regelgeving 
voorbereid. Er wordt ook nog gekeken naar andere, innovatieve oplossingen. In dat kader zal ook 
een nadere berekening van de kosten worden opgesteld. 
 
Een voorlopige inschatting van het effect is dat 10 – 14 kiloton emissiereductie kan worden 
gerealiseerd. De reductie door de veehouderij komt daarmee op zo’n 25 %. 
 
Voor de veehouderij is het vraagstuk van de regulering van de omvang relevant. De afgelopen 20 
jaar is de omvang van de veehouderij op landelijk niveau gereguleerd geweest. De omvang van de 
veestapel is in deze periode afgenomen.  
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Door het vervallen van de Europese melkquotering en het expireren van de dierrechten voor 
varkens en pluimvee in 2015 is de vraag aan de orde of er vervangend instrumentarium nodig is 
om de omvang van de veestapel te reguleren. De PBL trendanalyse gaat bij het vervallen van beide 
instrumenten uit van kleine verschuivingen tussen diercategorieën, maar in het totaal nauwelijks 
groei. Deze stabiele omvang van de veestapel als geheel is een voorwaarde om de berekende 
reducties met de genoemde maatregelen te kunnen bereiken. De opgave voor de overheid is om te 
voorkomen dat het effect van de emissiebeperkende maatregelen weglekt door groei van 
veehouderijsectoren. Bij het ontbreken van effectief instrumentarium bestaat het risico dat er 
ongewenste groei ontstaat. Vanuit het vraagstuk van stikstofdepositie gezien is er behoefte aan 
een instrument om de omvang van de veestapel te kunnen reguleren. Immers, er zijn gegronde 
redenen om ernstig te twijfelen aan de conclusie van het PBL dat de veestapel na 2015 bij het 
vervallen van de dierrechten en melkquota nauwelijks zal groeien. Bovendien kunnen zonder een 
volume-instrument de aantallen dieren rondom Natura2000-gebieden toenemen. 
 
Per brief van 1 juli 2010 (Kamerstukken II, 30654, nr. 83) heeft de voormalig minister van LNV, 
mede namens de minister van VROM en in overeenstemming met opvattingen van de ministers 
van VWS en EZ, het Voorlopig Programma Stikstof aangeboden aan de Tweede Kamer. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
In de vPAS staat het volgende opgenomen over de omvang van de veehouderij: “Om het PAS tot 
een succes te maken is een pakket aanvullende maatregelen nodig. Welke omvang het 
maatregelenpakket zal moeten hebben, is nu nog niet exact aan te geven. In het definitieve PAS 
zal een totaalpakket worden gepresenteerd. Naast de vraag in hoeverre de technische eisen ten 
aanzien van ammoniakemissies nog verder kunnen worden aangescherpt, is hierbij ook het 
vraagstuk van de omvang van de nationale veestapel aan de orde. Op de technische maatregelen 
wordt hieronder ingegaan. Ten aanzien van de omvang van de veestapel blijkt uit de studie van 
Cap Gemini (Kamerstukken II, 28385, nr. 184) dat regulering noodzakelijk blijft om overschrijding 
van de milieugebruiksruimte te voorkomen. In het definitieve PAS worden beide sporen nader 
uitgewerkt”. 
 
Fijn stof (  
Het beleid voor fijn stof is vastgelegd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Hierin is uitgewerkt hoe Nederland gaat voldoen aan de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit.  
 
Veehouderijen dragen substantieel bij aan de landelijke emissie van fijn stof . Zij leveren in de 
veehouderijgebieden bovendien een belangrijke bijdrage aan de achtergrondconcentratie. 
 
Uit inventarisatie van vergunninggegevens is gebleken dat 145 veehouderijen waarschijnlijk de 
grenswaarden voor fijn stof  overschrijden. Dit zijn vooral pluimveehouderijen. Deze bedrijven 
moeten vóór medio 2011 emissiebeperkende maatregelen hebben getroffen. Dit geldt ook voor 
pluimveehouderijen die door omschakeling naar diervriendelijke huisvestingssystemen de normen 
zouden gaan overschrijden. 
 
Voor het terugdringen van de achtergrondconcentratie wordt het Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderij uitgebreid met grenswaarden voor fijn stof. Dit besluit heeft in beginsel 
betrekking op de hele veehouderij. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Veehouderijen dragen bij aan de landelijke emissie voor fijn stof en aan de 
achtergrondconcentratie. Met name in de reconstructieprovincies is de achtergrondconcentratie 
hoog. Een lager aantal dieren zal gunstig uitwerken op de landelijke emissie en op de 
achtergrondconcentratie. 
 
Geur 
Geurhinder en geluidsoverlast zijn de meest voorkomende milieuklachten in 
het landelijk gebied. In 2004 ondervond 11% van de personen ouder dan 18 
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jaar hinder van geur veroorzaakt door de landbouw 
(www.natuurenmilieucompendium.nl). Bij het verlenen van vergunningen 
aan agrarische bedrijven en bij het bestemmen en gebruik van het 
buitengebied is dit dan ook een wederkerend en wezenlijk thema. Kwetsbare 
functies als wonen en recreatie hebben belang bij een stankvrije omgeving. 
In veel landelijke gebieden treedt in de tijd geleidelijk een verschuiving op 
van voornamelijk monofunctioneel agrarische functies naar meer gemengde 
functies, waarbij wonen en recreëren in belang toenemen. 
Gedurende het productieproces op een veehouderij komt geur vrij. Geur 
komt in ieder geval vrij (kan vrijkomen) bij het opslaan van diervoer, het 
bereiden van diervoer, het houden van de dieren in de dierenverblijven, het 
opslaan van mest, het bewerken/verwerken van mest en het uitrijden van 
mest. De beoordeling van de meeste genoemde bronnen vallen onder de 
Wet Milieubeheer en kunnen door het treffen van redelijk eenvoudige 
maatregelen of voorzieningen (bijvoorbeeld afdekken en mestinjectie) 
worden voorkomen of tot een acceptabel niveau worden teruggebracht. 
Voor het huisvesten van dieren in de agrarische sector is in januari 2007 de 
wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze dient bij 
vergunningverlening als beoordelingskader. 
Voor de toets van de aangevraagde vergunning aan de normstelling volgens 
de Wgv wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks. Dit 
model berekent de geurbelasting van het bedrijf op zijn omgeving 
(woningen). De geurbelasting wordt berekend in Odour Units per kubieke 
meter lucht als 98-percentielwaarde, dat wil zeggen dat in 2% van de tijd 
deze waarde wordt overschreden. Voor woningen in het buitengebied geldt 
dat de norm van 8 (of 14 in concentratiegebieden) OU/m3 voor de 
individuele bijdrage van iedere veehouderij niet mag worden overschreden. 
Voor de woningen binnen de bebouwde kom (kernen) is deze norm strenger, 
te weten 2 (of 3 in concentratiegebieden) OU/ m3. Voor de cumulatieve 
geurbelasting (van alle veehouderijen samen), die uiteindelijk bepalend is 
voor de geurhinder, zijn in Wgv geen normen opgenomen. In 
vergunningverlening wordt daar dan ook niet op getoetst. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Doordat voor de cumulatieve geurbelasting van alle veehouderijen samen in de Wgv geen normen 
zijn opgenomen, kan in veeconcentratiegebieden een enorme geurbelasting optreden. Dit is een 
van de factoren voor verzet vanuit de bevolking tegen hoge concentraties van vee in de vorm van 
megastallen of meer middelgrote stallen vlakbij elkaar. Geurhinder is daarmee geen aspect dat 
relevant is voor de discussie over de landelijke omvang van de veestapel, maar wel voor sturing 
van de regionale en plaatselijke omvang van de veestapel. 
 
Broeikasgassen (  
Landbouw (exclusief glastuinbouw) draagt bij aan de emissie van overige broeikasgassen lachgas 
en methaan. Lachgas ontstaat vooral bij toediening van (kunst)mest en voor een klein deel uit de 
mest in kelder en opslag. De relatie met mestbeleid ligt dus met name in de hoogte van de 
stikstofgebruiksnorm. Methaan komt vrij bij pensfermentatie en uit de mest van varkens en met  
name rundvee. Methaanemissie is dus direct gekoppeld aan de omvang van voornamelijk de 
rundveestapel.  
 
Sinds 1990 is door ondermeer de verlaging van de stikstofgebruiksnorm de lachgasemissie met 35 
% gedaald tot 7 Mton CO2-equivalenten in 2009. Ook de methaan emissie is gedaald, met 10% tot 
10 Mton CO2-eq. in 2009. Het melkquotum is met steeds minder koeien volgemelkt, waardoor de 
melkveestapel is gekrompen. De laatste jaren stijgt de methaanemissie echter, gekoppeld aan een 
geleidelijke uitbreiding van het melkquotum en stuks melkvee.  
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In 2008 is het convenant Schone en Zuinige (S&Z) agrosectoren afgesloten, waarin de 
landbouwsector het doel van S&Z voor 2020 onderschrijven (2% energiebesparing per jaar, 20% 
hernieuwbare energie en 30% [ : jullie corrigeren dit in de samenvattende 
tabel tot 20%, maar hier niet. Ik merk dat de sector in Koeien en Kansen uitgaat van 
30%. Hoe kan dat?] CO2-equivalentenreductie in 2020 t.o.v. 1990). Inmiddels is de ambitie van 
het kabinet naar het EU-doel van 20% broeikasgasemissiereductie bijgesteld. De sector houdt 
vooralsnog vast aan de oorspronkelijke S&Z-doelstelling. [ : de voorgaande 2 zinnen 
hangen in de lucht als doel 20% is] Precisielandbouw, veevoer en mestvergisting nemen een 
belangrijke plaats in het convenant in. De ontwikkeling van de melkveestapel na afschaffing van 
het melkquotum in 2015 heeft een grote invloed op het al dan niet halen van de doelen in 2020. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Voor het halen van de 2020 broeikasgasreductie doelen is beheersing van de omvang van de 
rundveeveestapel van direct belang. Om bij de huidige omvang van de rundveestapel de 2020 
doelen te halen is ingezet op vermindering van de methaanemissie via het voerspoor. De ingezette 
stijging van de dieraantallen brengt realisatie van het convenantdoel in gevaar. 
 
Biodiversiteit (  
Voor de veehouderij is er zowel een nationale als een internationale relatie met biodiversiteit. De 
PAS heeft betrekking op Natura 2000-gebieden in Nederland, maar emissies van de veehouderij 
hebben ook effecten op de biodiversiteit in de bodem en het water. De KRW stelt ecologische 
randvoorwaarden ter bescherming van de biodiversiteit in het water. De emissies verstoren ook de 
bodembiodiversiteit en kunnen ervoor zorgen dat een aantal maatschappelijke functies van de 
bodem (ecosysteemdiensten) niet goed kan functioneren. In het VN-biodiversiteitsverdrag worden 
in paragraaf 14 van het besluit over agrobiodiversiteit (UNEP/CBD/COP/DEC/X/34) landen 
opgeroepen om verdere acties te ondernemen om de nutriëntenbelasting van sommige 
landbouwkundige praktijken te verminderen ten behoeve van de behoud van biodiversiteit. 
 
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’ van het PBL “beslaat het ruimtegebruik als gevolg 
van de Nederlandse consumptie – de Nederlandse ecologische voetafdruk- ongeveer 3 keer het 
Nederlandse grondgebied en vindt overwegend in het buitenland plaats. De vraag naar dierlijke 
eiwitten en de behoefte aan papier zorgen voor bijna de helft van de benodigde ruimte buiten de 
landgrenzen. Ongeveer 10% van het ruimtegebruik voor dierlijke eiwitten komt van de 
sojaproductie in Zuid- en Noord –Amerika, dat fungeert als veevoer voor de intensieve veehouderij 
in Nederland. Grootschalige aaneengesloten gebieden van hoog productieve monoculturen zoals 
soja zorgen voor het grootste verlies aan biodiversiteit op en rond het perceel”. Het 
Beleidsprogramma Biodiversiteit werkt 2008-2011 zet in op verduurzamen van diverse 
handelsketens, waaronder soja. In de Round Table on Responsible Soy (RTRS) zijn criteria 
opgesteld over een verantwoorde toename van de sojaproductie. Hier wordt meer dan vroeger 
rekening gehouden met de biodiversiteit.  
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’van het PBL “treedt er ook buitenlands 
ruimtegebruik op door importen voor de exportproductie in Nederland. Zo is het buitenlands 
ruimtebeslag van de Nederlandse dierlijke exportproductie ongeveer 17 duizend km2, ofwel 
driekwart van het Nederlands landbouwareaal”. 
Dat betekent dat de milieugebruiksruimte van de veehouderij ook een nog internationale 
component kent. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Nutriëntenemissies hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Zonder beheersing van het 
volume van de veestapel is het niet mogelijk de biodiversiteitsdoelstellingen te realiseren. 
 
Ook de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. 
Daarbij gaat het niet om de Nederlandse biodiversiteit, maar om de internationale biodiversiteit en 
dan voornamelijk in de soja-producerende  landen. 
 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



bijlage 3.1 Opties instrument 
beheersing omvang veehouderij 

1 

Legitimatie en invulling instrument beheersing omvang 
veehouderij 

Versie stuurgroep 29 maart 2011 

1. Inleiding
In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de legitimatie van volume sturing na 
2015 (§2) mogelijke aangrijpingspunten voor beheersing/sturing van de omvang van de 
veehouderij/mestproductie (§3), beoordelingscriteria voor die mogelijke invullingen (§4), 
de reikwijdte van een eventueel instrumentarium (§5) en tot slot, in §6 een aantal 
mogelijke opties voor invulling van een dergelijk instrumentarium. In de notitie zijn waar 
nodig beslispunten weergegeven.  

2. Legitimatie volume sturing na 2015
Voor het realiseren van het streefbeeld in 2025 blijft gedurende de transitieperiode 
vanuit een oogpunt van risicobeheersing een volumebeheersingsinstrument nodig na 
2015 om de veehouderijsectoren binnen de steeds scherper wordende wettelijke 
milieunormen te kunnen laten produceren. Argumenten voor een dergelijk instrument na 
2015 zijn: 
• De milieugebruiksruimte voor o.a. fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen en fijn

stof krimpt, mede op basis van EU-afspraken, de komende jaren om de
milieukwaliteit (bodem, water, lucht) te verbeteren en de biodiversiteit te
beschermen. De milieuopgaven voor de landbouw zijn het grootst in de veedichte
gebieden in Zuid- en Oost- Nederland.

• Na afschaffen van de melkquotering en expireren van de dierrechten in 2015 wordt
groei verwacht van de zuivelproductie en de pluimveehouderij. In de varkenshouderij
wordt door de aanscherping van de milieu- en welzijnseisen per 2013 en de zwakkere
positie op de mestmarkt de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp verwacht.

• Dierlijke mest heeft nu al een negatieve waarde. Scherpere fosfaatgebruiksnormen
leiden de komende jaren tot een forse verkleining van de plaatsingsruimte voor
dierlijke mest in Nederland. Verdringing van fosfaatkunstmest zal onvoldoende ruimte
opleveren omdat het gebruik van kunstmestfosfaat al sterk is afgenomen. Veevoer-
maatregelen kunnen de druk verminderen maar er is hoe dan ook een substantiële
extra verwerkings- en exportcapaciteit nodig om dierlijke mest buiten de Nederlandse
landbouw af te kunnen zetten en evenwicht op de mestmarkt te behouden.

• Hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk. Het stelsel van
gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de fraudedruk niet te hoog oploopt.

• Het ammoniakinstrumentarium van wettelijke emissienormen per dierplaats kan niet
zonder een volumeinstrument om te kunnen sturen op de ammoniakdoelstellingen,
zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal (Natura 2000). Een volumeinstrument is
nodig om ontwikkelingsruimte te kunnen garanderen rond de Natura2000-gebieden;
zonder volumeinstrument valt de bodem weg onder de juridische onderbouwing van
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

0. toelichting en beslispunten
Opmerking vooraf: herziene versie, met verwerking van de opmerkingen van de
stuurgroep van 15 maart 2011.

Beslis- en aandachtspunten: 
1. zijn de argumenten voor een volumbeheersingsinstrument voldoende beschreven?
2. zijn de beoordelingscriteria voldoende beschreven?
3. zie de uitwerkingen van de opties en de ‘uitwerkpunten’ die daar staan. Graag

expliciete aandacht voor de beslispunten onder de opties (zie kaders).

140.
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• Bij de verwachte groei van de veehouderij krijgen bedrijven te maken met hogere 
mestafzetkosten en grotere investeringen in duurdere technische maatregelen om de 
emissies vergaand terug te dringen om binnen de milieugebruiksruimte te kunnen 
produceren. 

• Zonder een volumeinstrument is er geen directe sturing op het realiseren van het 
mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn. In 
2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland het 2002-plafond 
overschreden. Blijvende overschrijding van het 2002-plafond kan gevolgen hebben 
voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn.  

• Er is in toenemende mate discussie in de samenleving over de wijze waarop 
landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit bij het houden, de wens van de 
‘menselijke maat’ en de gerichtheid op kostprijsconcurrentie heeft geleid tot 
maatschappelijke discussies over de schaalgrootte van veehouderijbedrijven, de 
regionale concentratie van veehouderijbedrijven en het houden van veel dieren in het 
dichtbevolkte Nederland. Verder roepen de recente uitbraak van Q-koorts en de 
problemen met antibioticaresistentie de vraag op of de veehouderij geen gevaar 
vormt voor de volksgezondheid. Met een volumebeheersingsinstrument kan de 
overheid inspelen op andere maatschappelijke wensen dan milieu. 

• Impliciet dan wel expliciet lijken zowat alle relevante maatschappelijke actoren uit te 
gaan van een vorm van volumebeheersing: ook de coalitiepartijen gaat uit van een 
sturingsmechanisme namelijk grond en mestafzetmogelijkheden.  

 
 
3. Mogelijke aangrijpingspunten voor een volumebeheersingsinstrumentarium 
Aangrijpingspunten in de opties voor volumesturing zijn het aantal dieren (‘staarten’) en 
koppeling aan grond (en/of mestafzetmogelijkheid).  
Volumesturing op basis van productquotering (melkquotum, vleesquotum) is een derde 
mogelijkheid. Dit is niet verder uitgewerkt omdat dit al snel zal wringen met regels over 
marktordening en het principe van een vrije markt. Bovendien is de link tussen 
sturingseenheid en de te reguleren problematiek (milieuemissies) zeer indirect. Dat 
maakt sturing ook erg indirect (inclusief problemen rond vaststellen van de juiste 
verhouding tussen eindproduct en emissies).   
Een vierde mogelijke aangrijpingspunt is sturen op emissies. Dit sluit direct aan op de 
reden voor een sturingsinstrument, beperken van het risico van milieuverontreiniging. 
Echter, in de praktijk zal dit instrument op de korte en middellange termijn op de nodige 
problemen stuiten: Capgemini concludeert dat sturen op basis van werkelijke emissies in 
2015 niet haalbaar is. De benodigde technieken om op bedrijfsniveau op betrouwbare 
wijze emissies te meten dan wel te modelleren zijn nog niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar; het alternatief werken op basis van forfaits, rekenmodellen en aannames 
leidt in de praktijk waarschijnlijk tot veel problemen (zie problemen rond MINAS). Door 
inbrengen van werkelijke of forfaitaire waarden voor fosfaat of stikstofexcretie in de 
rekensystematiek gehanteerd in een sturingsinstrument gebaseerd op dieren of grond, 
gaat het aangrijpingspunt emissie alsnog een rol spelen in het gekozen instrument.   
 
 
4. Beoordelingscriteria opties invulling volumebeheersingsinstrumenten 
Elke optie is getoetst op de volgende criteria: 
- doeltreffendheid: mate waarin de optie bijdraagt aan het beheersen van de omvang 

van de veehouderij in relatie tot de milieuemissies en waarin optie de uitvoering 
ondersteunt van andere milieuregelgeving (ammoniak, fijnstof, geur); 

- doelmatigheid: gevolgen van de optie voor de kosten voor het bedrijfsleven 
(bedrijfsniveau,en macroniveau) en voor de bedrijfsontwikkeling (ook op 
sectorniveau); 

- innovatie: de mate waarin de optie innovaties op bedrijven stimuleert gericht op het 
verminderen van de negatieve effecten van de veehouderij. Relevant in dit verband is 
de motie Koopmans–Snijder-Hazelhoff. 
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- maatschappelijk draagvlak: mate waarin de optie op steun kan rekenen in de 
samenleving, en dan met name bij invloedrijke belangenorganisaties; 

- uitvoerbaarheid/controleerbaarheid/handhaafbaarheid: mate waarin optie eenvoudig, 
met lage kosten, voor de overheid uit te voeren, te controleren en te handhaven is;   

- administratieve lasten: mate waarin de optie kosten met zich meebrengt voor 
voldoen aan wettelijke verplichtingen door bedrijven; 

- EU-conformiteit: mate waarin optie past binnen bestaande (en verwachte) EU-regels. 
 
 
5.  Reikwijdte volumeinstrument 
De vraag is voor welke sectoren een instrument van volumesturing zou moeten gelden.  
Daarbij is er een wisselwerking met het volumeinstrument dat gekozen wordt. Voor een 
instrument gebaseerd op grond/mestafzetmogelijkheid is goed te verdedigen dat elke 
mestproducent onder een dergelijk stelsel moet vallen aangezien voor elke mest-
producent dat hij de algemene (morele en uit gebruiksnormenstelsel voortvloeiende) 
plicht heeft mest netjes af te zetten. In geval van een volumeinstrument dat aangrijpt op 
dieren, vereist een afweging voor welke dieren een dergelijk instrument moet worden 
opgelegd. Ook in dat geval zal in het politieke debat een afweging gemaakt moeten 
worden tussen rechtvaardigheid en doeltreffendheid/doelmatigheid.  
 
Mogelijke opties voor de reikwijdte van volume-instrumentarium zijn: 
Optie 1:De drie grote veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee) 
Afweging: 
• Melkvee, varkens en pluimvee (incl. kalkoenen) produceren ongeveer 89% van de 

totale fosfaatproductie; 
• De melkveehouderij en de pluimveehouderij hebben op korte termijn groeipotenties. 

De groeipotentie van de varkenshouderij is op korte termijn gering en voor de 
middellange termijn aanwezig. De overige diercategorieën zijn sinds 2005 stabiel in 
omvang of gegroeid. 

• Voor melkgeiten is er op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en 
uitbreidingsverbod ingesteld vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.  

 
Optie 2: De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die een bijdrage leveren van 
meer dan 2.5% aan de totale mestproductie (schapen en melkgeiten, vleeskoeien, 
vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 94 à 95% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één. 
• Het is rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen.  
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven.  
• Komt over als jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren 

afgeschaft en nu worden ze deels weer ingevoerd. 
 
Optie 3: De drie grote veehouderijsectoren plus de sectoren die sinds 2005 zijn gegroeid 
(melkgeiten, eenden, vleeskalveren) 
Afweging: 
• Gezamenlijk produceren deze categorieën 92 à 93% van de totale fosfaatproductie. 

Elke miljoen kg fosfaat is er één; 
• Rechtvaardig om ook producenten in andere sectoren te begrenzen. 
• Extra uitvoerings- en administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven, zij 

het minder dan bij optie 2 omdat er minder bedrijven onder vallen; 
• Jojo-beleid: in 2005 zijn de productierechten voor kleinere sectoren afgeschaft en nu 

worden ze deels weer ingevoerd omdat de productie in deze sectoren sinds 2005 is 
toegenomen. Overigens is de omvang van deze sectoren de laatste jaren stabiel. 
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6.  Opties voor volume instrumenten 
 
6.1 Opmerkingen vooraf 
a. De eerder gepresenteerde optie ‘Dierrechtenbank’ is komen te vervallen op basis van 
de overweging van de stuurgroep dat de in die optie veronderstelde grote rol van de 
overheid op weinig politieke steun kan rekenen en het risico dat constructies om de 
overheid te slim af te zijn fors opgeld doen. Informatie over deze optie zal wel worden 
opgenomen in het dossier. 
 
b. In de hieronder beschreven opties zijn geen subvarianten opgenomen. Ook zijn op 
basis van de vorige stuurgroepvergadering door de projectgroep een aantal keuzes 
gemaakt bij verdere invulling van de resterende opties. Al met al bevat elke optie een 
groot aantal keuzes die elk ter discussie kunnen worden gesteld. Op cruciale onderdelen 
zullen subvarianten en belangrijke keuzemomenten worden voorbereid ten behoeve van 
terugvalopties en het dossier voor de Kamerbehandeling en voorbereiding wetsvoorstel.  
Aan het einde van elke optie wordt voor belangrijke onderdelen een (deels eerste) aanzet 
van uitwerking van alternatieven met voor- en nadelen gegeven. Volledige uitwerking 
volgt in de volgende vergadering. 
 
c. In elke optie is gezocht naar stimulansen voor mestverwerking, waarmee invulling 
wordt gegeven aan de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff die vraagt om in de voorstellen 
ter uitwerking van de compartimentering en dierrechten met een uitwerking te komen 
van een prikkel voor mestbe- en verwerking, o.a. met afzet buiten de Nederlandse 
landbouw.  
 
d. Verondersteld wordt dat het volumeinstrument naast een (mogelijk op onderdelen 
aangepast, afhankelijk van uitkomsten Evaluatie Meststoffenwet 2012 en vijfde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn) stelsel van gebruiksnormen zal functioneren. 
 
 
6.2 Opties 
Optie 1:  Dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee 
 
Kenmerken: 
• sturing op het aantal dieren (plafond dieraantallen) en de voorkant (productie) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 
• geen koppeling met grond en houdt geen rekening met grondgebondenheid 

 
Omschrijving: 
• handhaven huidige stelsel van dierrechten voor varkens en pluimvee, invoeren van 

soortgelijk stelsel voor melkvee (inclusief jongvee). Dierrechten expireren in 2025; 
• invoeren van een dierrechtenstelsel voor melkvee op basis van het aantal 

gehouden dieren op een peilmoment in het verleden (keuze tussen 
meitellingsgegevens 2011, 2010 en 2009); 

• handhaven van drie compartimenten (Zuid, Oost, overig) om verdere ruimtelijke 
concentratie van veehouderij te voorkomen in de veerijke gebieden, waar de 
milieuopgaven het grootst zijn; 

• om mestverwerking en integraal duurzame stallen te stimuleren wordt bij 
verplaatsing van dierrechten 25% van de verhandelde rechten afgeroomd. 
Deze afroming vindt niet plaats indien: 

o het geproduceerde bedrijfsoverschot, dat volgens de gebruiksnormen niet op 
het eigen bedrijf kan worden afgezet, in zijn geheel (wordt verwerkt én) 
buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet op basis van langjarige 
contracten (tenminste 3 jaar). Dit wordt achteraf gecontroleerd op basis van 
de huidige systematiek van het gebruiksnormenstelsel; 

o de uitbreiding van de stallen moet integraal duurzaam zijn en voldoen aan de 
Maatlat duurzame veehouderij.  
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• De dierrechten worden vanuit een oogpunt van beperking van de uitvoerings- en 
administratieve lasten gebaseerd op forfaitaire excretienormen. Deze normen 
worden regelmatig geactualiseerd op basis van gemiddelde werkelijke excretiecijfers.  

• Voor biologische varkens- en pluimveebedrijven geldt een uitzondering op de 
eis tot mestverwerking bij verhandeling van dierrechten vanwege de voorwaarden in 
de Europese biologische verordening met betrekking tot grondgebondenheid van deze 
bedrijven (systeem van lokale afzet van mest van biologische veehouderijbedrijven 
naar biologische akkerbouwbedrijven en de eisen aan verwerkte mestproducten).  

 
Voordelen: 
1. sturing op aantal dieren mogelijk, borging 2002-plafond derogatiebesluit1; 
2. draagt bij aan realiseren van ammoniakdoelen (generiek, gebiedsgericht Natura 

2000/PAS); 
3. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse 

landbouw (invulling motie Koopmans/Snijders). Deze stimulans kan minder effectief 
zijn wanneer veehouders kiezen voor de afroming bij aankoop van dierrechten2. Dit 
leidt wel tot een afname van het aantal dieren en minder druk op de mestmarkt; 

4. gerichte stimulans voor integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023). Deze 
stimulans kan minder effectief zijn wanneer veehouders kiezen voor de afroming bij 
aankoop van dierrechten; 

5. robuust en goed handhaafbaar.  
 
Nadelen: 
1. geen/beperkt politiek draagvlak bij de coalitie, dierrechten zijn geen onderdeel van 

10-puntenplan coalitie; 
2. geen draagvlak bij de melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond en 

grondgebonden bedrijven onder hetzelfde regime vallen; 
3. bij bedrijfsontwikkeling moet er geïnvesteerd worden in dierrechten (‘lucht’). Door de 

afroming met 25% bij verplaatsing van dierrechten zal de prijs voor dierrechten 
toenemen vanwege de toenemende schaarste;  

4. De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van de 
concurrentiepositie van de sectoren. N.B.: de kostprijsverhoging van de Nederlandse 
varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 3 tot 5 cent per kg. 
 

Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Sturing op het maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en 

regionaal (de drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse 
en regionale omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, 
CO2);  

• Stimuleert – in beperkte mate - oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot 
(mestverwerking, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen); 

• Ondersteuntn de uitvoering van overige milieuregelgeving (ammoniak, fijnstof, geur).  
 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  

-  kosten voor dierrechten, hogere kosten voor bedrijfsontwikkeling, verslechtering 
concurrentiekracht sector, opbrengstenpost voor stoppende ondernemers 
-  geen verdringingseffecten tussen sectoren; 
-  bij de keuze voor de afroming met 25% worden dierrechten schaarser en duurder.  

 
1 Mits totaal aantal toegekende rechten in balans is met de excretie. Dat was in de jaren 
2008, 2009 en waarschijnlijk ook 2010 niet het geval. Als voermaatregelen onvoldoende 
opleveren, blijft dit probleem bestaan. 
2 Deze afweging zal mede gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische afweging van de 
veehouder. 
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-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten terecht komen 
bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst produceren 
(optimale herverdeling van productiecapaciteit). 
- instrument limiteert de druk op de mestmarkt en ongehinderde toename van 
milieuemissies en beperkt daarmee de kosten van en investeringen in mestafzet en 
milieumaatregelen. 
- indien het verschil tussen de totale mestproductie binnen het systeem van rechten 
en de mestgebruiksruimte in Nederland oploopt, zal dit ook een effect hebben op de 
prijs van mestafzet. 
 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als deel bedrijfsleven met het instrument: 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR). 
 
c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanuit LTO vakgroep Melkveehouderij is weerstand te verwachten bij de introductie 

van dierrechten melkvee. De LTO vakgroepen varkenshouderij en 
pluimveehouderij/NOP nemen een genuanceerd standpunt in t.a.v. het nog een 
periode voortzetten van dierrechten. De NVV is voor behoud van een systeem van 
productierechten (mineralenrechten op basis van fosfaat of stikstof voor alle 
diercategorieën en zonder schotten tussen diercategorieën). 

• De natuur- en milieuorganisaties zullen deze optie ondersteunen vanwege het 
absolute plafond op dieraantallen3. 

 
d. Innovatie 
• Kleine stimulans voor mestverwerking/export en duurzame stallen. 
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten i.v.m. de registratie van veranderingen van eigendom 

van verhandelde dierrechten.  
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de voorwaarde van mestverwerking en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; deze 
moet echter wel opgeschaald worden; 

• Handhaafbaarheid van een dierplafond per bedrijf is gebaseerd op een dagplafond en 
een jaarplafond en relatief eenvoudig.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door leges te heffen. 
 
f.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Voldoet aan de voorwaarden van de Nitraatrichtlijn, waaronder sturing op het 

mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking.  
 

 
3 hoewel Stichting Natuur en Milieu ook niet per se tegen een vorm van optie 3 zal zijn. 
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Alternatieven/uitwerkingen 
 
A. Vaststelling uitgangssituatie 
Zeker voor sectoren die nieuw onder een dierrechtenstelsel worden gebracht is het 
vaststellen van de uitgangssituatie van belang. Hiervoor opgenomen is een rechttoe-
rechtaan variant die al vast geen recht doet aan het gegeven dat ten opzichte van de 
gekozen jaren er al een groei van de melkveestapel heeft plaatsgevonden. Bovendien 
kunnen discussie sontstaan over de rechtvaardigheid van een verdeling aan de hand van 
het verschil tussen bijvoorbeeld ‘efficiënte’ melkveehouders die met weinig vee hun 
quotum hebben volgemolken en minder efficiënte melkveehouders. Tot slot kan zich ook 
nog het probleem voordoen dat het melkquotum op zich niet keihard limiterend is voor 
het aantal koeien in die zin dat te veel melkproductie in een jaar kan worden afgekocht.   
 
Er wordt een juridische analyse gemaakt van welke problemen hierbij kunnen optreden 
en hoe deze problemen te minimaliseren zijn. 
 
B. Mogelijkheid van prikkels door middel van maatwerk.  
Denkbaar is een stelsel waarin veehouders extra rechten kunnen verdienen door minder 
emissies te veroorzaken (vgl. bedrijfsspecifieke excretie in het gebruiksnormenstelsel). 
In de uitwerking maakt dit een rechtenstelsel echter mogelijk veel complexer en 
bewerkelijker. Daarom is dit in de hiervoor uitgewerkte optie geschrapt. 
 
Bij keuze voor een dierrechtenstelsel is roep voor dergelijke prikkels bij het bepalen van 
het recht wel te verwachten. Opties daarvoor en consequenties worden uitgewerkt. 
 
C. Uitbreiding rechten bovenop bestaande rechten (POR-variant). 
In 2005 is de zogenoemde POR-regeling eenmalig opengesteld. Varkens- en 
pluimveehouders die hun bedrijf verder wilden ontwikkelen konden 50% van de 
benodige dierrechten gratis krijgen van de overheid als zij via 3-jarige contracten het 
gehele bedrijfsoverschot buiten de Nederlandse landbouw afzetten (verwerking en 
export of verbranding). De hoeveelheid gratis dierrechten was geplafonneerd op 
maximaal 2 miljoen kilogram fosfaat. Doelstelling van deze regeling was het stimuleren 
van mestverwerking en afzetten van mineralen buiten de NL landbouw. Als 'beloning' 
hoefden de ondernemers slechts voor 50% van de uitbreiding dierrechten te kopen. 
Deze regeling was mogelijk omdat de totale fosfaatproductie in de veehouderij jarenlang 
onder het derogatieplafond 2002 lag. De gratis dierrechten volgens de POR hebben een 
looptijd van 10 jaar.  
  
Het totale fosfaat- en stikstofproductieplafond 2002 in de huidige derogatie 
verhindert tot en met 2013 het inzetten van een POR-achtige regeling omdat dit plafond 
al een aantal jaren wordt overschreden. Het beleid is erop gericht om via 
veevoermaatregelen zo snel mogelijk weer onder het 2002-plafond te komen. De 
Europese Commissie zit op dit punt op het vinkentouw. 
  
Wanneer de totale veehouderijsector erin slaagt om structureel onder het 2002-plafond 
te blijven en ervan uitgaande dat het productieplafond 2002 ook in het Vijfde 
Actieprogramma onderdeel zal uitmaken van de derogatie, zou vanaf 2014 een beperkte 
POR-regeling kunnen worden overwogen als extra stimulans voor 
mestverwerking/export/mestverbranding. Als additionele eis geldt dat voor de 
uitbreiding een integraal duurzame stal (MDV-stal) moet worden gebouwd. 
  
Voordelen: 
*  extra stimulans voor verwerking/export/verbranding t.o.v. de huidige optie 1 
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*  lagere investering in dierrechten 
*  uitbreiding aantal dieren mogelijk zonder toename druk op de mestmarkt 
  
Nadelen: 
*  draagt t.o.v. de huidige optie 1 minder bij aan het realiseren van ammoniakdoelen 
(generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen (broeikasgassen, fijnstof) door de 
groeimogelijkheden in de productie cq. het aantal dieren.  
*  de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en exportspoor.  
  
Maatschappelijk en politiek draagvlak: 
*  T.o.v. de huidige optie groter draagvlak bij bedrijfsleven (vooral de intensieve 
sectoren). 
*  De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 
groeipotenties van de veehouderij en de potentiële toename van de milieuemissies. 
*  Handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van het 10-puntenplan van de 
coalitie. 
 
D. Vergroten stimulans mestverwerking en beperking prijzen dierrechten?  
De in deze optie beschreven variant (25% afroming tenzij) biedt de mogelijkheid dat 
veehouders om bedrijfseconomische redenen kiezen voor afroming van aangekochte 
dierrechten met 25% in plaats van dat zij investeren in mestverwerking en integraal 
duurzame stallen. Daarmee wordt de stimulans voor mestverwerking en de bouw van 
integraal duurzame stallen ondermijnd. Een ander nadeel is dat door de afroming met 
25% dierrechten schaarser worden en de prijs voor dierrechten zal stijgen. Dit is één 
van de redenen geweest om afroming in 2006 te laten vervallen.  
Alternatieve variant om mestverwerking en integraal duurzame stallen te stimuleren is 
dat, in plaats van een afroming van 25%, bij elke verplaatsing/aankoop van dierrechten 
als voorwaarde wordt gesteld dat het bedrijfsoverschot geheel op basis van langjarige 
contracten moet worden verwerkt en buiten de Nederlandse landbouw moet worden 
afgezet en de uitbreiding van de stallen moet voldoen aan de Maatlat duurzame 
veehouderij. 
Voordelen: 
• een veel sterkere stimluans voor mestverwerking en de bouw van integraal 

duurzame stallen; 
• een daling van de prijzen voor dierrechten omdat voor het realiseren van elke 

nieuwe dierplaats moet worden geinvesteerd in mestverwerking en een MDV-stal en 
de totale financieringsruimte voor een dierplaats aan grenzen gebonden is. 

Nadeel: 
• Hogere uitvoeringslasten. Deze zijn af te dekken door leges te heffen.  
Advies: 
• Vanwege de sterkere stimulans voor mestverwerking en MDV-stallen en de 

verwachte daling van de prijzen van dierrechten (een belangrijk bezwaar van 
bedrijfsleven en coalitie) kiezen voor de alternatieve variant. Indien hiervoor 
gekozen wordt, is deze variant ook van toepassing bij optie 2. 

• De variant ‘25% afroming, tenzij’ als terugvalpositie/wisselgeld inzetten in het debat 
met de Tweede Kamer. 

 
E. regionale differentiatie van % verplichte mestverwerking bij verplaatsing? 
In deze optie wordt voorgesteld dat bij aankoop en verplaatsing van dierrechten de 25% 
afroming kan worden voorkomen bij verwerking en export van het gehele 
bedrijfsoverschot. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen regio’s. Alle bedrijven 
met een bedrijfsoverschot hebben dezelfde opgave terwijl de omvang van de 
mestoverschot- en ammoniakproblematiek regionaal verschillend is.  
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Een alternatieve variant om het draagvlak voor de mestverwerkings- en exporteis te 
vergroten is een regionale differentiatie van het percentage verplichte mestverwerking 
bij handel en verplaatsing van dierrechten. Bijvoorbeeld: 75% van het bedrijfsoverschot 
voor bedrijven gelegen in compartiment Zuid, 50% in compartiment Oost en 15% in het 
compartiment ‘overig’. Deze regionale differentiatie sluit aan bij de insteek van LTO. 
Advies:   
• Een regionale differentiatie van de mestverwerkingseis als terugvalpositie/wisselgeld 

inzetten in het debat met de Tweede Kamer. 
• Indien hiervoor gekozen wordt, is deze variant ook van toepassing bij optie 2. 
 
F. Vaststelling uitgangssituatie 
In plaats van aparte dierrechten voor melkvee, varkens en pluimvee is een alternatieve 
variant dat de dierrechten worden omgezet in mineralenrechten op basis van een 
forfaitaire fosfaatexcretienorm (1 varkenseenheid = 7.4 kg fosfaat). Dit houdt in dat de 
schotten tussen deze diercategorieën worden weggehaald en dat uitwisseling tussen 
sectoren mogelijk is. Groei van een sector gaat dan samen met de krimp van een 
andere sector. Deze uitwisselingsmogelijkheid geeft meer marktwerking, waarbij de 
productieruimte terecht komt bij ondernemers en secctoren die het meest 
(kosten)efficiënt mineralen kunnen produceren én kunnen afzetten binnen de 
milieugebruiksruimte.  
  
Voordelen: 
*  Goed ondernemerschap wordt beloond.  
*  Macro-economisch gezien optimale herverdeling van productiecapaciteit waarbij 
bedrijven met de laagste toegevoegde waarde het eerste afvallen 
  
Nadelen: 
*  nieuw stelsel, ook voor varkens en pluimvee.  
*  extra eenmalige uitvoeringslasten 
*  jojo-beleid: in het verleden was het mestproductiestelsel ook al opgebouwd uit niet-
grondgebonden mestproductierechten varkens/pluimvee en niet-grondgebonden 
mestproductierechten melkvee. Verschil met het oude stelsel is wel dat er geen 
grondgebonden mineralenrechten zijn. 
 
G. Zorg nakomen verplichtingen mestverwerking/mestafzet 
Voor alle opties geldt dat door grotere druk op mestverwerking/mestafzet dat bezien 
moet worden hoe garanties kunnen worden ingebouwd dat dit ‘netjes’ gebeurt. 
Mogelijkheden daartoe (erkenningsregeling, garantstelling, andere mogelijkheden) 
worden verkend. 
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 Optie 2:  Combi van dierrechten en grond  
 
Kenmerken: 
• Sturing op de voorkant (productie) (combinatie van dierrechten en dieraantallen op 

basis van grond) 
• vrije verhandelbaarheid van dierrechten 

 
Omschrijving: 
• Op de grond die een bedrijf feitelijk en langjarig in gebruik heeft en dat jaarlijks bij 

de Gecombineerde Opgave wordt opgegeven kan een mineralenproductie uit 
melkvee, varkens of pluimvee plaatsvinden dat overeenkomt met een gebruiksnorm 
van 170 kg N per hectare (of 250 kg N per hectare voor de derogatiebedrijven). 
Hiervoor zijn geen dierrechten nodig.  

• Tot de feitelijk en langjarig in gebruik zijnde grond bij de Gecombineerde Opgave 
behoort grond in eigendom en (langjarige/6-jarige) pachtcontracten. Kortdurende 
pacht en mondelinge overeenkomsten over grondgebruik houden het risico in van 
constructies (tijdelijk verzamelen van losse grond om meer dieren te kunnen 
houden). Omdat het areaal grond in eigendom en langjarige pachtgronden gedurende 
een jaar geen grote schommelingen vertoont, kan volstaan worden met één 
ijkdatum.  

• Als een bedrijf meer mest produceert dan op de ‘eigen’ grond kan worden afgezet (en 
van het bedrijf moet worden afgevoerd), dient het bedrijf voor deze dieren 
dierrechten te hebben.  

• Om constructies met gebruiksrechten van grond te voorkomen en om te voorkomen 
dat er geen relatie meer is tussen de mestafzet en het gebruik van de 
voedergewassen voor de veehouderijproductie wordt een afstandscriterium 
ingebouwd voor grond die meetelt (bijvoorbeeld alleen grond meetellen op maximaal 
10 km (conform afstand boer-boer mesttransport) of 25 km van het bedrijf). 

• Voor melkveebedrijven wordt op basis van een peilmoment in het verleden een 
productierecht vastgesteld: 
-  aantal gehouden stuks melkvee inclusief jongvee op basis van meitellingen 2011, 
2010 of 2009 (keuze veehouder); 
-  aantal hectares grond in eigendom of met langjarig pachtcontract volgens de 
Gecombineerde Opgave; 
-  per hectare grond mag op basis van een simpele forfaitaire stikstofproductienorm 
per dier, een aantal melkkoeien inclusief jongvee gehouden worden dat overeenkomt 
met 170 kg N of 250 kg N voor derogatiebedrijven; 
-  het deel van de dieren waarvan de forfaitaire productie overeenkomt met de totale 
mestafzetruimte op de eigen grond (aantal hectares * 170 of 250 kg N) wordt 
grondgebonden gehouden; 
-  voor de rest van de melkkoeien inclusief jongvee dat op het peilmoment aanwezig 
is, krijgt het bedrijf dierrechten melkvee. Deze dierrechten zijn dus niet aan grond 
gekoppeld. 

• Om grondgebondenheid in de melkveehouderij te stimuleren en verdere intensivering 
van de melkveehouderij in Nederland te voorkomen, kunnen dierrechten melkvee niet 
verplaatst en verhandeld worden. Dit heeft als voordeel dat dierrechten melkvee geen 
of een beperkte economische waarde krijgen (belangrijk bezwaar van het 
bedrijfsleven tegen dierrechten melkvee). Bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij 
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is alleen mogelijk door vergroting van areaal grond in eigendom of gronden met 
langjarige pachtcontracten. 

• Voor varkens- en pluimveebedrijven met eigen grond kan op een vergelijkbare wijze 
een deel van de dieren gekoppeld aan de grond worden gehouden. Omdat dit de 
productieruimte vergroot, moeten de huidige dierrechten varkens en pluimvee 
eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren dat op de hectares grond 
gehouden kan worden. Voor het overige gelden voor de dierrechten varkens en 
pluimvee dezelfde voorwaarden als bij optie 1 (dierrechten vrij verhandelbaar, 25% 
afroming van de verhandelde dierrechten tenzij het bedrijfsoverschot wordt verwerkt 
en voor de uitbreiding een MDV-stal wordt gebouwd). 

 
Voordelen: 

1. sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij 
mogelijk; 

2. levert een bijdrage aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, 
gebiedsgericht Natura 2000/PAS) maar minder dan optie 1; 

3. melkveebedrijven die voldoende grond in gebruik hebben, krijgen niet te maken 
met dierrechten;  

4. dierrechten melkvee krijgen geen of nauwelijks economische waarde; 
5. intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op 

dezelfde wijze behandeld; 
6. gerichte stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de NL landbouw 

voor varkens- en pluimveebedrijven met een mestoverschot (invulling motie 
Snijders/Koopmans) en de bouw van integraal duurzame stallen in de varkens- en 
pluimveehouderij. Deze stimulans kan minder effectief zijn wanneer veehouders 
kiezen voor de afroming bij aankoop van dierrechten varkens en pluimvee; 

7. redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek.  
 
Nadelen: 

1. de totale omvang van de veehouderij en bijgevolg de totale mineralenproductie en 
de ammoniakemissie in Nederland kan toenemen door het vergroten van het 
areaal eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij; 

2. door productieuitbreiding op basis van grond (vooral in de melkveehouderij) 
ontstaat er bij gelijkblijvende productie op basis van de dierrechten een extra 
druk op de mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen omdat de afzetruimte 
voor dierlijke mest in Nederland afneemt; 

3. handhaven dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-puntenplan coalitie; 
4. lichte stijging (pacht)grondprijzen. 

 
Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Toename mineralenproductie en ammoniakemissie mogelijk door uitbreiding van de 

veestapel die op basis van grond wordt gehouden;  
• Voor de niet-grondgebonden veehouderijproductie is sturing mogelijk op het 

maximum aantal dieren (melkvee, varkens, pluimvee) in Nederland en regionaal (de 
drie compartimenten) en daarmee samenhangend op de Nederlandse en regionale 
omvang van de mineralenexcretie en milieuemissies (ammoniak, fijnstof, CO2);  

• Stimuleert – in beperkte mate - oplossingsrichtingen voor het mineralenoverschot 
(mestverwerking, afname aantal dieren) en integrale duurzaamheid (MDV-stallen) in 
de varkens- en pluimveehouderij; 

• Gedeeltelijke ondersteuning van de uitvoering van overige milieuregelgeving (alleen 
voor varkens- en pluimveebedrijven).  

 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  
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-  voor niet-grondgebonden bedrijven: kosten voor dierrechten, hogere kosten voor 
bedrijfsontwikkeling, verslechtering concurrentiekracht, opbrengstenpost voor 
stoppende ondernemers; 
-  grondgebonden bedrijven (die geen mest hoeven af te voeren) geen directe 
gevolgen; 
-  verdringingseffecten worden vooral verwacht in de akkerbouw ten gunste van de 
melkveehouderij. Dit zal mede worden beïnvloed door de effecten van wijzigingen van 
het GLB beleid na 2013 (de vormgeving van het stelsel van toeslagrechten). 
-  bij de keuze voor de afroming van verhandelde dierrechten varkens en pluimvee 
met 25% worden dierrechten varkens en pluimvee schaarser en duurder.  
-  macro-economisch: marktwerking zorgt ervoor dat de dierrechten en grond terecht 
komen bij die ondernemers die technisch en economisch gezien het efficiëntst 
produceren (optimale herverdeling van productiecapaciteit) 
- licht prijsopdrijvend effect voor grond. 

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument. 
Combinatie van bestaande instrumenten (dierrechten, MDV, POR, Gecombineerde 
Opgave). 

 
c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Vanwege de koppeling met grond en het niet verhandelbaar zijn van dierrechten 

melkvee (geen economische waarde) zal het draagvlak voor deze optie bij LTO 
vakgroep melkveehouderij groter zijn dan optie 1. Voor de overige sectoren zal het 
draagvlak voor deze optie vergelijkbaar of iets groter zijn dan voor optie 1. 

• De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 
groeipotenties van de melkveehouderij en de potentiële toename van de 
milieuemissies (ammoniak, broeikasgassen). 

 
d. Innovatie 
• Kleine stimulans voor mestverwerking/export en duurzame stallen. 
• Door het honoreren van grondgebondenheid wordt innovatie bevorderd (techniek, 

teelt- en bemestingsmaatregelen). 
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Eenmalige uitvoeringslasten bij het invoeren van dierrechten voor melkvee; 
• Eenmalige uitvoeringslasten voor de correctie van de dierrechten varkens en 

pluimvee; 
• Extra uitvoeringslasten bij het registreren van transacties van dierrechten vanwege 

de mestverwerkingsvoorwaarde en van de MDV-stal. Voor MDV bestaat al een 
uitvoeringsstructuur (SMK, AgentschapNL) waarbij aangesloten kan worden; 

• Handhaafbaarheid van dierplafond is relatief eenvoudig, maar wordt gecompliceerd 
t.o.v. optie 1 door de introductie van ‘grondgebonden rechten’ in de bepaling van het 
totale recht op het houden van dieren.  

• Uitvoeringslasten voor de overheid zijn af te dekken door kostendekkende leges. 
 
f.  Administratieve lasten 
• Kosten van bedrijven voor administratieve handelingen van rechten (bij verkrijging 

en verhandeling). 
• Administratieve lasten voor een erkennings- en garantieregeling voor 

mestverwerkers. 
 
g.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn. 
 
Alternatieven/uitwerkingen 
 
 A. IJkmoment vaststellen grond 
De stuurgroep heeft opgemerkt te bezien of vaststellen van het moment van 
vaststellen oppervlak grond niet variabel kan zijn. De projectgroep ziet het probleem 
niet zo van een vaste ijkdatum per jaar. 
Is uitwerking van meerdere momenten per jaar nodig? 
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C. Productie op basis van grond alleen voor grondgebonden sectoren 
(melkveehouderij)? 
Hiervoor is beschreven dat productie mogelijk is op grond die feitelijk en langjarig in 
gebruik is bij bedrijven, ongeacht de sector. Dit vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid 
en gelijke behandeling van vergelijkbare situaties. Om te voorkomen dat er een toename 
van de omvang van de varkens- en pluimveestapel optreedt, moeten de huidige 
dierrechten varkens en pluimvee eenmalig gecorrigeerd worden voor het aantal dieren 
dat op de hectares grond gehouden kan worden. Dit vraagt een extra eenmalige 
uitvoeringsactie. 
Een alternatief is dat productie op basis van grond alleen mogelijk is voor melkvee en dat 
voor varkens en pluimvee het huidige stelsel van dierrechten blijft gelden. Motivatie 
hiervoor is dat de melkveehouderij min of meer als een grondgebonden sector wordt 
gezien. In verreweg de meeste gevallen zijn de varkens- en pluimveebedrijven niet-
grondgebonden en kunnen zij slechts een gering deel van de mest op de eigen grond 
afzetten en maakt de eigen voederproductie slechts een gering deel van het 
veevoerpakket uit. Verder wordt er geen risico gelopen op constructies met grond en 
worden extra uitvoeringslasten vanwege de eenmalige correctie van de dierrechten 
voorkomen.  
Nadeel is dat individuele varkens- en pluimveebedrijven met een areaal grond het beeld 
kunnen hebben dat zij anders behandeld worden dan melkveebedrijven. Daar kan tegen 
in gebracht worden dat het geen gevolgen heeft voor de productieruimte van het bedrijf 
vanwege de eenmalige correctie van de huidige dierrechten. De verwachting is dat 
varkens- en pluimveebedrijven niet of nauwelijks zullen investeren in grond om de 
productieruimte van hun bedrijf te vergroten.  
Advies:    
De alternatieve variant (productie op grond alleen voor melkvee) als inzet voor deze 
optie hanteren. De huidige variant als terugvaloptie/wisselgeld inzetten in het debat met 
de Tweede Kamer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. groeimodel richting grondgebondenheid? 
Als groeimodel kan overwogen worden om de dierrechten melkvee geleidelijk aan af te 
bouwen om op de langere termijn (10 tot 15 jaar) een volledig grondgebonden 
melkveehouderij te krijgen. Dit zal forse inspanningen vragen van de intensieve 
melkveebedrijven in Zuid- en Oost-Nederland.  
Vorm, voor- en nadelen van een dergelijke variant zullen uitgewerkt worden. 

B. soepeler definitie van mee te tellen grond: aantal jaren gebruik en 
afstandscriterium 
In de uitwerking in de optie is gekozen voor een strenge definitie van grond die 
meegeteld mag worden (6 jarig gebruik) (afstandscriterium 25 km). Uitgewerkt worden 
de voor- en nadelen daarvan en van (soepeler) alternatieven. 

E. grondgebondenheid op basis van N of P 
In optie wordt uitgegaan van grondgebondenheid op basis van N. Uitgewerkt voor dossier 
wordt ook de optie om dit op basis van P of een combi te doen.  
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Optie 3: Mestovereenkomsten 
 
Kenmerken: 
• de gecontracteerde hectares grond in Nederland en de gecontracteerde afzetruimte 

buiten de Nederlandse landbouw bepalen de productieruimte 
• geen absoluut plafond in dieraantallen 
 
Omschrijving: 
• De omvang van de mestproductie (uitgedrukt in fosfaat) is direct gerelateerd aan de 

bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond én voorafgaand aan een 
kalenderjaar gecontracteerde grond buiten het bedrijf en de gecontracteerde 
afzetruimte buiten de Nederlandse landbouw (verwerking, verbranding, export).  

• De omvang van de bij een veehouderijbedrijf feitelijk in gebruik zijnde grond volgt uit 
de jaarlijkse Gecombineerde Opgave aan DR. 

• De gecontracteerde productieruimte buiten het bedrijf betreft: 
-  landbouwgrond in Nederland. Via de perceelsregistratie wordt geborgd dat een 
perceel maar één keer benut wordt; 
-  een intermediair, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, een mestverwerker of naar partijen buiten de Nederlandse landbouw 
(particulieren, natuurterreinen, export) of 
-  een mestverwerker, die op zijn beurt afzetcontracten heeft naar landbouwgrond in 
Nederland, naar partijen buiten de Nederlandse landbouw (particulieren, 
natuurterreinen, export, verbrandingsinstallaties); 

• De mestovereenkomsten zijn langjarig (tenminste 3 jaar);  
• De bepaling van de mestproductie per dier kan forfaitair plaatsvinden of op basis van 

werkelijke excreties op basis van de stalbalans of BEX-graasdierenberekening; 
• De productieruimte op de bij een veehouderijbedrijf in gebruik zijnde grond en op de 

in Nederland gecontracteerde landbouwgronden wordt bepaald door de wettelijke 
gebruiksnormen (kg fosfaat en kg stikstof uit dierlijke mest per hectare); 

• Het stelsel van mestovereenkomsten heeft, evenals mesttransporten onder andere 
stelsels, een zeker risico in zich dat mest niet in alle gevallen netjes wordt afgezet. 
Dit risico is vooral aanwezig bij afzet naar en via mestverwerkers/exporteurs. Om de 
risico’s te verkleinen is een erkennings- en garantieregeling nodig (bijv. een 
bankgarantie van € 10,- per gecontracteerde kuub mest).  

• Vanuit een oogpunt van handhaving moet per bedrijf een dag- en jaarplafond worden 
vastgesteld zoals dat bij het huidige dierrechtenstelsel ook het geval is. Het 
dagplafond dwingt de veehouder zich ervan te verzekeren dat hij voorafgaand aan de 
feitelijke productie van de mest voldoende productieruimte heeft. Hierbij moet een 
zekere marge worden aangehouden tussen de mestproductie op een bepaald moment 
en de dan gecontracteerde productieruimte. Het jaarplafond is nodig om zeker te 
stellen dat gemiddeld in het jaar de omvang van de mestproductie in 
overeenstemming is met de gecontracteerde productieruimte.  

 
Voordelen: 
1. koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van grond 

(eigen grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met voldoende eigen 
grond in relatie tot de omvang van de mestproductie, worden niet onnodig belast.  

2. stimuleert ondernemerschap en beloont ondernemers die er in slagen om 
afzetmogelijkheden voor dierlijke mest vast te leggen; 

3. management- en voermaatregelen die leiden tot een lagere mineralenexcretie worden 
beloond; 

4. contracten van landbouwgronden in Nederland zijn relatief eenvoudig te controleren 
via de perceelsregistratie. Contracten voor afzet van mest buiten de Nederlandse 
landbouw via intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te controleren, risico 
op loze contracten in geval van export van (verwerkte) mest. Afspraken met 
buitenlandse autoriteiten over toepassen transportregels kunnen dit risico verkleinen.  
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5. stimulans voor mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw. 
 

Nadelen: 
1. ontbreken van absoluut dierplafond, geen directe sturing mogelijk (zowel landelijk als 

regionaal) op de omvang van de veestapel, de omvang van de mestproductie en de 
mestmarkt, geen borging 2002-plafond derogatiebesluit; 

2. draagt t.o.v. een stelsel van dierrechten minder bij aan het realiseren van 
ammoniakdoelen (generiek, Natura 2000/PAS) en andere emissiedoelen 
(broeikasgassen, fijn stof) door de groeimogelijkheden in de productie c.q. het aantal 
dieren; 

3. geen gerichte sturing op integraal duurzame veehouderij (ambitie 2023); 
4. omdat de afzetruimte voor mestmineralen schaars is en de omvang van de productie 

bepaalt, zal er extra betaald moeten gaan worden voor het afsluiten van 
mestovereenkomsten. In plaats van investeringen in dierrechten zal een 
mestproducent moeten investeren in mestovereenkomsten. Kapitaalstroom vanuit 
veehouderijsectoren naar akkerbouw, structuurversterking in de veehouderij wordt 
afgeremd; 

5. de potentiële productiegroei legt extra druk op het mestverwerkings- en exportspoor 
en veronderstelt stevig ingrijpen van de overheid bij productie zonder 
mestovereenkomsten. Bij uitblijven daarvan groeit de fraudedruk op het 
gebruiksnormenstelsel; 

6. nieuw stelsel, dat de eerste jaren na de invoering mogelijk verstorend werkt op de 
structuurontwikkeling in de sectoren (eerste jaren hoge contractprijzen o.a. door 
risicoafdekking door mestafnemers, weinig transparante markt).  
 

Beoordeling: 
a.  Doeltreffendheid (sturing omvang veehouderij, omvang emissies, ondersteuning 
overige milieuregelgeving) 
• Relatie tussen productiemogelijkheden en afzetmogelijkheden van mest. Geen harde 

bovengrens aan de omvang van de veestapel en de omvang van de emissies; 
• Milieu: nitraat- en fosfaatkwaliteit wordt positief beïnvloed door de koppeling vooraf 

tussen grond (gebruiksnormen) en mestproductie. De emissies van ammoniak en 
broeikasgassen worden mogelijk negatief beïnvloed door het ontbreken van een 
harde bovengrens in dieraantallen. Verdergaande regionale concentratie van 
veehouderij in gevoelige gebieden wordt niet tegengegaan door het wegvallen van de 
compartimentering; 

• Geen/beperkte ondersteuning van de uitvoering van de overige milieuregelgeving.  
 
b.  Doelmatigheid (kosten voor bedrijfsleven, gevolgen voor bedrijfsontwikkeling) 
• Kosten bedrijven:  

-  geen kosten voor dierrechten, in plaats daarvan toename van de kosten voor het 
afsluiten van mestovereenkomsten of grondaankoop vanwege de steeds schaarser 
wordende afzetruimte door de aanscherping van de gebruiksnormen. Met bijgevolg 
vergelijkbare effecten voor de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor de 
concurrentiekracht; 
-  macro-economisch: marktwerking zorgt voor economisch gezien optimale 
benutting van de schaarse mestafzetruimte. 
-  verdringingseffecten: uitgaande van de toegevoegde waarde per kg fosfaat en de 
positie op de mestafzetmarkt wordt vooral verdringing verwacht van vleesvarkens en 
in mindere mate pluimvee door melkvee en fokzeugen. Dit heeft ook gevolgen voor 
de agribusiness.   

• Bekendheid / ervaring van zowel overheid als bedrijfsleven met het instrument: 
Een stelsel van mestafzetovereenkomsten is in 2002-2004 van kracht geweest. 
Bekendheid is er ook met het fenomeen dat voldoende mestafzetruimte beschikbaar 
om te kunnen verantwoorden in kader van gebruiksnormen. Desalniettemin gaat het 
om een systeem dat in begin onzekerheid met zich mee zal brengen, wat de werking 
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niet ten goede zal komen. 
 

c.  Maatschappelijk draagvlak 
• Sluit aan bij de plannen van LTO-Nederland vanwege de koppeling van mestproductie 

aan grond of aan verwerking/export gevolgd door afzet van mestmineralen naar het 
buitenland.  

• Politiek draagvlak bij de coalitie (10-puntenplan).  
• De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie vanwege de 

groeipotenties van de omvang van de veehouderij en de potentiële toename van de 
milieuemissies.4 

 
d. Innovatie 
• Stimulans voor mestverwerking/export, veervoer- en managementmaatregelen die 

leiden tot lagere mineralenexcreties.  
 
e.  Uitvoerbaarheid / controleerbaarheid / handhaafbaarheid 
• Het stelsel van mestovereenkomsten is uitvoerbaar voor de afzet in Nederland 

(perceelsregistratie, mestverwerkers) maar brengt door de wisselingen in de relaties 
tussen mestproducenten, verwerkers en mestafnemers in potentie veel werk met zich 
mee voor de overheid. Voor de afzet naar bestemmingen buiten de Nederlandse 
landbouw (export) is de uitvoerbaarheid moeilijker door de risico’s op loze contracten, 
hoewel dit voor een deel afgedekt kan worden door afspraken met de buurlanden 
over uitwisseling van gegevens; 

• Hogere uitvoeringslasten in vergelijking met dierrechten omdat de registratie en 
controle van mestovereenkomsten regelmatig terugkeert.  

• De overheid moet in principe alle overeenkomsten registreren en controleren. 
Hiervoor kan de overheid kostendekkende leges in rekening brengen. 

 
f.  Administratieve lasten 
• Afsluiten en laten registreren van mestovereenkomsten één keer in de drie jaar. 
• Extra administratieve lasten zijn verbonden aan de erkennings- en garantieregeling 

voor intermediairen en mestverwerkers. 
 
f.  EU-conformiteit 
• Geen borging van het productieplafond 2002 in het derogatiebesluit. 
• Koppeling met grond sluit aan bij de uitgangspunten van de Nitraatrichtlijn.  
 
 
Alternatieven/uitwerkingen 
A: Wel of geen afnameplicht en leveringsplicht?  
 
In de laatste stuurgroepvergadering is op advies van de projectgroep besloten om af te 
zien van een afname en levierngsplicht. Dit heeft tot flinke discussie geleid in de 
projectgroep. Aanleiding is de vrees dat zonder een vorm van verplichtingen vooraf het 
mestafzetstelsel te weinig sturend zal zijn en zeker in de eerste periode na de introductie 
te veel druk op het gebruiksnormenstelsel komt te liggen. Derhalve het verzoekom 
opnieuw naar deze materie te kijken en de beslissing te heroverwegen:  
  
Om er voor te zorgen dat mest ook daadwerkelijk daar wordt afgezet waar 
productieruimte is gecontracteerd en de controle en handhaafbaarheid van het huidige 
stelsel van gebruiksnormen te versterken, heeft opname van een afname- en 
leveringsplicht daarom bij nader inzien de voorkeur. In het stelsel van 
mestafzetovereenkomsten zoals dat in 2002-2004 heeft gefunctioneerd, was wel een 
afnameplicht maar geen leveringsplicht opgenomen.  

 
4 Natuur en Milieu lijkt hier iets genuanceerder in te zitten. 
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Een afnameplicht garandeert dat de mestproducent een reële afzetmogelijkheid heeft 
voor de mest die hij heeft geproduceerd. Een afnameplicht is daarnaast gewenst om de 
relatie tussen de productieruimte en de afzetruimte in Nederland te versterken. Het risico 
is aanwezig dat er voor meer hectares akkerbouwgrond mestovereenkomsten worden 
afgesloten voor het creëren van productieruimte op de veehouderijbedrijven dan het 
aantal hectares akkerbouwgrond waar daadwerkelijk dierlijke mest wordt afgezet. Dit 
vergroot de druk op de Nederlandse mestmarkt. Het invoeren van een afnameplicht is 
nodig om terughoudendheid te creëren bij akkerbouwers om mestovereenkomsten af te 
sluiten.  
Een leveringsplicht is praktisch gezien moeilijk in te voeren omdat vooraf niet exact is in 
te schatten hoeveel mest er daadwerkelijk wordt geproduceerd. Een mestproducent kan 
niet gedwongen worden mest af te leveren, die hij niet heeft geproduceerd. Aan het 
bezwaar van een leveringsplicht kan tegemoet worden gekomen door deze verplichting 
alleen voor de daadwerkelijk geproduceerde mest te laten gelden. Een bijkomend punt is 
dat het gewenst is om voor de mestproductieruimte die gebaseerd is op mestverwerking 
en export van mestmineralen buiten de Nederlandse landbouw een leveringsplicht in te 
voeren. Hiermee wordt voorkomen dat deze mest via een omweg alsnog op de 
binnenlandse mestmarkt komt. 
Mogelijke opties: 
a)  geen afname- en leveringsplicht:de werkelijke meststromen moeten geborgd worden 
door het bestaande gebruiksnormenstelsel (inclusief vervoersbewijzen, AGR en GPS), 
geen vermenging van een ‘productiestelsel’ met het gebruiksnormenstelsel. 
b)  wel afnameplicht- en geen leveringsplicht: maakt maximale marktwerking mogelijk in 
de mestafzet tegen de laagste kosten en voorkomt onbalans tussen productieruimte en 
feitelijk benutte afzetruimte 
c)  een afnameplicht voor mestovereenkomsten met grondgebruikers (akkerbouwers 
etc.) in Nederland en een leveringsplicht voor mestovereenkomsten met verwerkers en 
exporteurs: ondersteunt het stelsel van gebruiksnormen en vermindert de milieurisico’s. 
Extra administratieve lasten en ingewikkelder stelsel van mestafzetovereenkomsten. 
 
Advies: Alles afwegende kiezen voor optie c.  
 

B. Zorg nakomen verplichtingen mestverwerking/mestafzet 
Voor alle opties geldt dat door grotere druk op mestverwerking/mestafzet dat bezien 
moet worden hoe garanties kunnen worden ingebouwd dat dit ‘netjes’ gebeurt. 
Mogelijkheden daartoe (erkenningsregeling, garantstelling, andere mogelijkheden) 
worden verkend.   
 
 
 
 

 

C. Kwesties met betrekking tot mee te tellen grond 
Zie kwesties onder optie 2 
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Je gaat het pas zien als je het door hebt1

Over sturing dieraantallen 

CDM 

In Nederland worden de aantallen melkkoeien, varkens en kippen door de overheid vanaf de 
jaren tachtig van de vorige eeuw gereguleerd via het melkquotumstelsel (in de EU) en het 
dierrechtenstelsel (alleen in NL). Die regulering dient primair om de dierlijke productie in de 
vorm van melk en mest te beperken. Uit productiestatistieken en uit de prijzen van melkquota 
en dierrechten kun je afleiden dat die regulering heeft gewerkt. En veel veehouders zijn er deels 
ook wel blij mee want door beperking van het aanbod is de prijs van de dierlijke producten 
relatief hoog geweest. Maar uitbreiding van de productie is duur geworden door de relatief hoge 
prijzen van melkquota en dierrechten en mede daardoor is de kostprijs relatief hoog geworden 
ten opzichte van landen buiten de EU die dierlijke producten exporteren. Daarom is door de 
Europese Commissie besloten het melkquotastelsel af te gelasten en overweegt de Nederlandse 
regering het dierrechtenstelsel te laten expireren, in 2015 (zie bijlage 1).   

De vraag is nu of de markt en het (resterende) mest- en ammoniakbeleid, in het bijzonder de 
gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat, voldoende regulerend vermogen hebben. 
De gebruiksnormen voor dierlijke mest bepalen hoeveel mest maximaal op het land mag 
worden toegediend. Ook zijn er grenzen aan de toelaatbare ammoniakuitstoot, zijn er doelen 
gesteld om de uitstoot van broeikasgasemissies uit de landbouw te beperken en zijn er doelen 
voor productiewijzen. Vergeleken met de verzamelende, vissende en jagende voorouders en 
met de boeren van voor 1980 (zie bijlage 2) hebben de huidige boeren met heel veel 
regelgeving te maken (Figuur 1). Boeren moeten zeker moed en doorzettingsvermogen hebben 
om te blijven boeren. 

     
   

     
   
    
    
     
   

    
     

   

Figuur 1. Landbouw maakt gebruikt van resources (land, water, energie, kunstmest, medicijnen, 
gewasbeschermingsmiddelen) om voedsel, biofuel en diensten te leveren. Daarbij treden 
emissie op naar lucht en water. De EU-regelgeving stelt eisen aan het gebruik van resources, 
productiewijze en de emissie van stoffen naar lucht en water. De Nitraatrichtlijn vereist de 
instelling van gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat in Nitrate vulnerable zones 
en in lidstaten die het Actieprogramma op het gehele grondgebied van toepassing hebben 
verklaard. 

1 Winsemius, P. 2005. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Over Cruijff en leiderschap. Balans. 
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Inderdaad, niet veel veehouders zullen de veestapel uitbreiden als de prijzen voor dierlijke 
producten laag zijn ten opzichte van de productiekosten. Kunnen de NL melkveehouders 
concurreren met de collega’s uit bijvoorbeeld Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Chili, en 
kunnen de NL varkens- en pluimveehouders concurreren met de collega’s uit bijvoorbeeld 
Brazilië, Thailand en Turkije? De kostprijs is in die landen (fors) lager. Om de kostprijs te 
verlagen zal de NL veehouder willen opschalen (naar megastallen) en wellicht toch minder 
nauwgezet de eisen opvolgen ten aanzien van dierenwelzijn, antibioticagebruik, ammoniak, etc. 
Maar dat zal de burger (en de overheid) niet accepteren. Kortom, bij relatief lage 
wereldmarktprijzen zorgt de markt dat dieraantallen in NL beperkt blijven, en is aanvullende 
regelgeving m.b.t. dieraantallen niet nodig (op termijn). 
 
Verschillende studies geven echter aan dat de veestapel na 2015 wel zal uitbreiden2, vooral 
omdat de vraag naar dierlijke producten toeneemt en NL een relatief sterke concurrentiepositie 
heeft in EU-27, ondanks de hoge grondprijzen en hoge loonkosten. De kans neemt dan toe dat 
de totale mestproductie groter wordt dan mestproductieplafond van 2003, dat met de Europese 
Commissie is overeengekomen bij de onderhandelingen over de derogatie van de gebruiksnorm 
voor dierlijke mest volgens de Nitraatrichtlijn (Figuur 2). Overschrijding van het plafond zal 
mogelijk tot gevolg hebben dat bij de onderhandeling over het 5e Nitraatactieprogramma de 
derogatie lager wordt of verdwijnt. In dat geval neemt de druk op de mestmarkt verder toe, 
want er kan minder mest op het grasland en maïsland in de melkveehouderij worden toegediend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Regulering van mest-, stikstof- en fosfaatstromen in de NL landbouw, waarbij de 
gekleurde bolletjes de aangrijpingspunten voor regulering weergeven. De blauwe bolletjes 
geven de huidige melkquota- en dierrechtenstelsels weer, die in 2015 verdwijnen.  De rode 
bolletjes geven de gebruiksnormen voor mest, stikstof en fosfaat en het mestproductieplafond 
weer, zoals in het 4de Nitraatactieprogramma is vastgelegd. De gele bolletjes geven de 
milieunormen weer voor nitraat en fosfaat in grondwater en oppervlaktewater, en voor 

 
2 Silvis, H. J., C. J. A. M. de Bont, J. F. M. Helming, M. G. A. van Leeuwen, F. H. J. Bunte, and J. C. M. 
van Meijl. "De Agrarische Sector in Nederland Naar 2020 : Perspectieven En Onzekerheden." 112. Den 
Haag: LEI Wageningen UR, 2009. 
Vrolijk, H. C. J., P. W. Blokland, J. F. M. Helming, H. H. Luesink, and H. Prins. "Economische Gevolgen 
Van Een Beperking Van De Veestapel : Quick Scan Naar Winnaars En Verliezers." 61. Den Haag: LEI 
Wageningen UR, 2010. 
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ammoniak in de atmosfeer. De paarse bolletjes geven de bronnen van broeikasgassen weer. 
Boeren ondervinden de directe gevolgen van vooral de rode bolletjes 
 
Om die druk te verminderen zijn er in principe twee oplossingsrichtingen:  
(i) Verwerking van alle mest die niet op eigen bedrijf kan worden toegediend, in combinatie 

met ontmoediging van kunstmestgebruik en stimulering van de export van verwerkte mest. 
Bedrijven, die te weinig land hebben, verplichten tot mestverwerking. Een toename van de 
veestapel impliceert dat er meer mest zal moeten worden verwerkt. Dit is de variant 
waarbij de veestapel kan groeien, onder de voorwaarde dat de gebruiksnormen voor mest 
strikt worden gehanteerd. 

(ii) Mestproductie op bedrijfsniveau koppelen aan het beschikbare landareaal, zoals in 
Denemarken is gedaan. In dit geval is mestafzet geen probleem, omdat de mestafzet is 
afgestemd op de mestplaatsingscapaciteit op het bedrijf. Subvarianten waarbij ook 
mestafzetovereenkomsten worden afgesloten met akkerbouwbedrijven zijn denkbaar.  Dit 
is de variant waarbij de veestapel zal moeten krimpen.  

 
In beide varianten wordt er van uitgegaan dat veehouders geen kapitaal kwijt zijn aan 
melkquota en dierrechten, en dat de kosten van mestafzet enkel betrekking hebben op de 
kosten voor transport, verwerking en toediening (en niet op goodwill premies voor afnemers van 
mest). In de eerste variant kan zodoende kapitaal vrijgemaakt worden voor mestverwerking, in 
de tweede variant kan kapitaal ingezet worden op verhoging van de kwaliteit van de productie 
(minder bulk; meer niche producten, specialiteiten). In de tweede variant is de druk tot 
opschalen en megastallen waarschijnlijk minder dan in de eerste variant. Wel zal de prijs van 
land hoog blijven (of misschien zelfs toenemen). 
 
Kiezen voor één van de varianten is een politieke keuze. Beide varianten hebben voor- en 
nadelen. Beide varianten hebben als voordeel dat er duidelijke keuzes worden gemaakt en dat 
veehouders geen kapitaal kwijt zijn aan dierrechten, melkquota en goodwill premies voor de 
afzet van dierlijke mest. De eerste variant biedt veehouders de mogelijkheid om hun bedrijf, 
hun veestapel, uit te breiden, mits de mest wordt verwerkt. Er bestaan verschillende 
mogelijkheden om mest te verwerken3, al hebben die wel een prijs en is nog weinig bekend 
over de sociale acceptatie van mestverwerking. De tweede variant impliceert dat de veehouderij 
in NL grondgebonden wordt, met forse consequenties voor de veehouderij en de toeleverende 
en verwerkende industrie. Beide varianten zijn niet van vandaag meteen te realiseren, ze 
vergen een lange-termijn planning en investeringen. Een heffing op fosfaat en stikstof in 
kunstmest en veevoer zouden op korte termijn kunnen worden ingevoerd en wellicht een 
overbrugging kunnen vormen (Bijlage 3). 
 
Kiezen impliceert het een of het ander (en niet allebei). Beide varianten hebben drastische 
gevolgen, maar scheppen duidelijkheid. De sector weet dan wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn. Niemand verlangt naar onduidelijke halfslachtige keuzes, naar doormodderen. 
De keuze voor de ene of de ander variant schept de kaders voor de verdere ontwikkeling van de 
veehouderij in NL en daarmee ook de kansen voor een duurzame veehouderij. 
 
Het maken van een duidelijke keuze voor een bepaalde variant en ontwikkelingsrichting van de 
NL veehouderij is nu belangrijker dan de keuze voor een bepaald instrumentarium voor regeling 
van dieraantallen. Het kiezen voor een bepaalde ontwikkelingsrichting bepaalt vervolgens de 
keuze voor het instrumentarium. Ervaring van de afgelopen jaren is ook dat het 
instrumentarium weliswaar belangrijk is, maar dat handhaving nog belangrijker is. Een 
eenvoudig transparant instrumentarium is gemakkelijker te communiceren en te 
verifiëren/handhaven dan een gedetailleerd instrumentarium. De keuze van het 
instrumentarium zal dus deels bepaald dienen te worden vanuit het oogpunt van handhaving.  
 
 

 
3 O.F. Schoumans, W.H. Rulkens, O. Oenema and P.A.I. Ehlert, 2011. Phosphorus recovery from animal 
manure; Technical opportunities and agro-economical perspectives. Alterra, Wageningen, 111 pages.  
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Bijlage 1. Mogelijke gevolgen van het afschaffen van het stelsel van 
productierechten in 2015 voor de economie en de leefomgeving 
 
Concept-versie 11 maart 2011 
 
Jaap Willems & Hans van Grinsven (PBL) 
 
In de Meststoffenwet is de bepaling opgenomen dat het stelsel van productierechten voor 
varkens en pluimvee in 2015 komt te vervallen. Dit moment valt samen met de beëindigen van 
de melkquotering. Hierdoor zal er in 2015 en daarna geen directe begrenzing meer zijn van de 
omvang van de veestapel en zouden ongewenste effecten van de veehouderij op de 
leefomgeving moeten worden voorkomen door andere regelgeving (op terrein van milieu en 
ruimtelijke ordening).  
De primaire reden voor het wettelijke regelen van de omvang van de veestapel was het 
beheersen van de mestproductie. Later zijn daar ook ruimtelijk inpasbaarheid en het voorkómen 
van de grootschalige uitbraak van dierziekten. (varkenspest).  
 
Nederland werkt bijna 25 jaar met varianten van mestproductierechten, en ruim 10 jaar met 
specifieke rechten voor varkens en pluimvee (dierrechten). Terugkijkend lijkt het stelsel te 
hebben gewerkt in de zin dat de omvang van de veestapel vrijwel niet meer is gegroeid sinds 
2000 en daarmee ook niet de (forfaitaire) fosfaatproductie. Bedrijfseconomische prikkels hebben 
ertoe geleid dat binnen de grenzen van het stelsel de fosfaatproductie van pluimvee en varkens 
de laatste jaren is toegenomen, en dit er mede toe heeft geleid dat er een (zij het kleine) 
overschrijding is van het met de EU afgesproken fosfaatproductieplafond in het kader van de 
derogatie (Nitraatrichtlijn).  
Ook de varkens- en pluimveestapel is de laatste jaren toch weer iets gegroeid. Dat komt onder 
meer door het opvullen van de niet benutte rechten (latente ruimte) en de toegenomen 
productiviteit (o.a. meer biggen per zeug). Verder is het opvallend dat de geitenstapel, hoewel 
tot 2006 gereguleerd via mestproductierechten, van 2000 tot 2006 met bijna 80% kon 
toenemen.   
 
Veranderingen van de concurrentiepositie en van marktontwikkelingen hebben ook een effect op 
de omvang en groeiperspectieven van de Nederlandse intensieve veehouderij. Deze effecten 
blijken moeilijk te scheiden van effecten van het rechtenstelsel en van regelgeving voor milieu- 
en ruimtelijke ordening. Mede hierom is er veel variatie in prognoses van de mogelijke omvang 
van de melkveehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij: er wordt in sommige 
studies groei en in andere juist krimp verwacht. Bij afschaffing van rechten zal er ook een 
concurrentiestrijd binnen en tussen sectoren kunnen ontstaan over de beschikbare 
mestplaatsingsruimte op Nederlandse landbouwgrond zoals deze is geregeld door het 
gebruiksnormenstelsel. Hierdoor kan de structuur van de veehouderij aanzienlijk veranderen. 
Uitspraken in het verleden zijn niet consistent waar het gaat om de positie van de 
pluimveehouderij tegenover de varkenshouderij. Maar er is wel consistentie dat de 
melkveehouderij  economisch een sterkere positie positie heeft.  
 
Verder is er nog de discussie over de compartimentering (regionale schotten) in het stelsel van 
dierrechten die verplaatsing van dieren naar de concentratiegebieden Zuid (Noord Brabant en 
Limburg) en Oost (Gelderland en Overijssel) moeten voorkomen. De compartimentering is in 
2008 buiten werking gesteld. Dit leidde in twee jaar tijd tot een toename van 7-8% van het 
totaal aan varkensrechten in Noord Brabant en Limburg. Dit was niet in deze mate voorzien en 
stuitte op bezwaren bij provincies vanwege de invloed  op het proces van de reconstructie en op 
de versnelde ontwikkeling van megabedrijven. In april 2010 is het regionale schot met 
onmiddellijke ingang teruggezet. 
 
Voor de veehouderij zijn er zowel voor- als nadelen verbonden aan het afschaffen van het 
stelsel van dierrechten. Vanuit het perspectief van de veehouderijsectoren zelf zijn er zowel 
geluiden tot behoud, als tot afschaffing van de productierechten. Voor de varkens- en 
pluimveehouderij is behoud van productierechten bij de melkveehouderij cruciaal omdat anders 
de druk op de mestmarkt en de mestafzetkosten voor hen te hoog worden. Voor de veehouders 
zijn kosten voor aanschaf en administratiekosten bij overdracht een kostenpost. Deze bedraagt 
de laatste jaren circa 100 mln. euro/jaar of 5 eurocent per kg slachtgewicht (varkens). Hoewel 
dit maar ca 3% van de totale productiekosten is, is dit bedrag vergelijkbaar met het verschil in 
productiekosten tussen concurrenten van Nederland binnen de EU. Afschaffing van het 
rechtenstelsel zou daarom gunstig kunnen zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven die 
willen uitbreiden. Als er een verhevigde discussie ontstaat over de mestproblematiek zal dit niet 
goed zijn voor het imago van de veehouderijsector. 
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Voor de mestmarkt domineren de nadelen als het stelsel van productierechten wordt afgeschaft. 
De komende jaren (tot 2015) zal de afzetruimte voor dierlijke mest in Nederland met naar 
schatting 20 mln. kg fosfaat afnemen door het aanscherpen van de gebruiksnormen. Hierdoor 
zal de druk op de mestmarkt toenemen.  Voor milieu- en natuur zijn er geen duidelijke 
voordelen verbonden aan het afschaffen van het stelsel. 
 
Voor de overheid zijn er voordelen maar ook nadelen verbonden aan het afschaffen. Voordeel is 
minder administratie en controle. Een van de in het oog springende nadelen is dat het effect van 
de opkoopregeling uit de jaren 2000-2003 teniet wordt gedaan. Ook een toenemende spanning 
op de mestmarkt zal waarschijnlijk niet leiden tot een verminderde overheidsinspanning.  
 
De uiteindelijke afweging van alle voor- en nadelen van afschaffen is een beleidsmatig-politiek 
proces. 
 
Tenslotte 
Afschaffing van het stelsel van productierechten in 2015 brengt dus zowel kansen als risico’s 
met zich mee. Meer nog dan bij de invoering van de Dierrechten vereist een besluit over 
afschaffing of aanpassing van een productierechtenstelsel een lange termijn visie op de 
veehouderij. Belangrijke elementen van deze visie zijn: 

1. welke leefomgevingseffecten van de veehouderij men wil reguleren, en waar kan een 
“slot” op de veestapel bijdragen aan regulering? Naast de klassieke thema’s als 
mestproductie en druk op de mestmarkt zouden hier ook aspecten als dierenwelzijn, 
volksgezondheid en maatschappelijke/ruimtelijke inpassing (megabedrijven) bij 
betrokken kunnen worden 

2. welke structuur van de veehouderij wil men overhouden? Het gaat dan enerzijds om de 
verhouding tussen de omvang van melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij 
en schapen/geitenhouderij; maar eventueel over de productiewijze (bijvoorbeeld is het 
denkbaar dat bedrijven die voorlopen op gebied van milieu en dierenwelzijn meer 
productieruimte krijgen). 

3. tegen welke toekomstige economische ontwikkelingen moet geheel van regels bestand 
zijn? Er zijn zowel scenario’s die aanzienlijke krimp als groei van de veestapel 
voorspellen, en dan met de grootste onzekerheid voor de varkenshouderij. Incidenten 
op gebied van dierziekten en/of afsluiten van grenzen voor mestexport zitten echter 
niet in deze prognoses. 
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Bijlage 2: Regeling van dieraantallen elders 
 
In de natuur worden dieraantallen primair geregeld door het mechanisme ‘eten en gegeten 
worden’. Als er veel gras en andere eet- en verteerbare planten groeien, dan is het aantal 
graasdieren groot en hebben roofdieren veel prooi tot hun beschikking. Omgekeerd wordt het 
bikkelen als het aanbod van plantaardig voedsel gering is. Ook roofdieren en aaseters moeten 
hun strategie dan aanpassen. Dieren hebben verschillende strategieën om zich aan de natuur 
aan te passen, zoals trekken, vluchten, sluipen, kuddevorming, paren en interen. Daarbij geldt 
dat de sterkste en de mooiste de meeste privileges heeft. Door ziektes (nieuwe jagers) en 
andere natuurverschijnselen (b.v vulkaanuitbarsting) kan het evenwicht tussen ‘graasdieren en 
roofdieren’ (tijdelijk) verstoord zijn.  
 
In sommige natuurgebieden in Nederland wordt getracht het regelingsmechanisme ‘eten en 
gegeten worden’ na te bootsen, al is de introductie van grote roofdieren (nog) een taboe. Dat 
heeft tot gevolg dat er discussies ontstaan als de wilde zwijnen op de Veluwe gaan trekken en 
ook de volkstuinen als hun graasgebied beschouwen. Het verhongeren van Heckrunderen, 
konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen tijdens lange en koude winters vinden 
velen ook niet om aan te zien. De roep om regeling neemt dan toe; dieren moeten worden 
bijgevoerd of afgeschoten; de natuurbeheerder in overleg met de overheid treedt dan regelend 
op 
 
In subsistence landbouw worden dieraantallen bepaald door het aantal mensen dat van hen 
afhankelijk is en het lokale voeraanbod, in essentie dus ook door het mechanisme ‘eten en 
gegeten worden’. Dan gaat het om één of enkele koeien en varkens per gezin. In sommige 
samenlevingen hebben dieren ook andere functies dan het verschaffen van voedsel, en geven ze 
status, gezelschap of is het een belegging, etc. Maar dat kan alleen als er voldoende voer 
voorhanden is. Door plotselinge droogtes, ziektes en andere natuurverschijnselen kan het 
evenwicht (tijdelijk) verstoord zijn. 
 
In de moderne veehouderij bepaalt primair de markt het aantal landbouwhuisdieren. Als de prijs 
van dierlijke producten hoog is ten opzichte van de productiekosten dan neemt het aantal dieren 
toe. Dat kan omdat er geen jagers zijn, voer in de globaliserende wereld van elders 
geïmporteerd kan worden en ziektes door antibiotica en andere preventieve maatregelen onder 
de duim gehouden kunnen worden. Omgekeerd, als weinig veehouders in staat zijn om een 
boterham te verdienen, dan zal het aantal dieren afnemen, totdat zich en nieuw evenwicht 
vormt. Dat leidt tot periodieke schommelingen in aanbod en daardoor prijs; de term 
‘varkenscyclus’ is daarvan afgeleid, omdat vooral in de varkenshouderij grote schommelingen 
werden waargenomen. Overigens laten boeren zich niet altijd direct door de markt leiden, 
omdat ‘blijven boeren’, continuïteit, vaak boven een hoog inkomen wordt gesteld4.  
 
Maar waarom zijn we ooit dieren gaan houden? Wat zijn we daarmee opgeschoten? Die vragen 
zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Volgens Jared Diamond zijn veehouders in de afgelopen 
10.000 jaar maar weinig succesvol geweest in het domesticeren van dieren; bij slechts 14 van 
de meer dan 148 in aanmerking komende diersoorten is het enigszins gelukt. Bovendien moeten 
veehouders veel harder werken dan onze jagende voorouders en betaalt de samenleving een 
relatief hoge prijs voor de veehouderij in de vorm van zoonoses5. Toch zijn er nog relatief veel 
veehouders die zoveel dieren willen/moeten houden (voor een voldoende inkomen), dat de 
overheid van mening is dat grenzen gesteld moeten worden aan aantallen.  
 

 
4 Schnabel, P., 2005. Waarom blijven boeren? Over voortgang en beëindiging van het boerenbedrijf. 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 44 pp.  
5 Diamond, J., 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature 
418: 700-707.  
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Bijlage 3. Heffing op P en N in kunstmest en veevoeders 
 
Het mestprobleem in Nederland wordt vooral veroorzaakt door te grote hoeveelheden N en P die 
met de mest van onze veestapel naar het milieu worden uitgescheiden. De bron hiervan ligt in 
de grote hoeveelheden N en P die met kunstmest en veevoer door de Nederlandse landbouw 
worden gebruikt. Er zijn al diverse mogelijkheden geopperd om deze stromen in te dammen en 
te beheersen. Allereerst kan er een generieke vermindering van de meststroom bereikt worden 
door het verkleinen van de veestapel. Echter dit stuit op grote bezwaren van de sector. 
Daarnaast moet het echter ook mogelijk zijn meer specifiek te werken aan een vermindering 
van de uitstoot van N en P naar het milieu door de input van N en P aan de bron te beperken via 
de samenstelling van (kunst)mest en veevoer. Mestverwerking als “end of pipe” oplossing wordt 
ook regelmatig genoemd als mogelijkheid om het probleem op te lossen. Echter zowel 
mestverwerking als het zogenaamde voerspoor is tot nu niet echt van de grond gekomen omdat 
kennelijk niemand bereid is hiervoor de rekening te betalen. Beide zouden gestimuleerd kunnen 
worden door de introductie van een heffing (een soort verwijderingsbijdrage) op N en P in 
kunstmest en veevoer. Het gebruik van kunstmest kan ontmoedigd worden door een hogere 
heffing voor N en P in kunstmest dan in veevoeder. Dit kan er voor zorgen dat het gebruik van 
kunstmest minder aantrekkelijk wordt, waardoor er meer plaatsingsruimte ontstaat voor het 
gebruik van organische mest. Een heffing op N en P in veevoer kan er voor zorgen dat er niet 
meer veevoer met (te) hoge gehaltes aan P en N worden gebruikt. De uit de heffing 
voorvloeiende financiële middelen kunnen worden gebruikt om hetzij mestverwerking te 
stimuleren hetzij de mestafzet te stimuleren. De heffingen kunnen aan de bron, d.w.z. bij de 
fabrikanten van kunstmest en veevoer worden geheven. 
 
Samengevat kan een heffing op N en P in kunstmest en veevoer tot gevolg hebben dat:  

• het gebruik van N en P via kunstmest wordt afgeremd 
• veevoedergrondstoffen met een lager gehalte aan N en P worden gebruikt 
• financiële middelen voor mestverwerking worden gecreëerd 
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Projectgroep omvang veehouderij 

Conceptverslag overleg 5 april 2011 

Aanwezig:  
 

. 

Afwezig:  en . 

1. Opening
•  heet iedereen welkom.
•  en  hebben zich afgemeld,  moet om 15:00 uur weg.
• Agenda punten 5 en 6 worden omgedraaid.
• Voorbereiding overleg Atsma – Bleker onder agendapunt 4.

2. Mededelingen
•  Er stond een stukje in ‘Akker en Veld’ op 2 april waarin 

) complimenten uitdeelt aan de ambtenaren die de
boer opgaan om mening van ondernemers te peilen. Waarvan akte.

• : Atsma wil een reactie op het 10-puntenplan van de coalitie. 
analyseert welke acties al zijn uitgezet en welke nog niet.

•  LTO wil een gesprek met beide Stassen over KMV-traject.  overlegt
hierover met . Lijkt ook verstandig LTO mee geven dat ze
verzoek rechtstreeks neerleggen bij secretariaten beide Stassen.

•  Gesprek . Zat er iets anders in; gaat er iets mis als je
niks doet aan volumebeleid? Resultante van het overleg was een gewijzigde
opzet van de nota aan de beide Stassen voor het overleg van 7 april.

 Moeten blijven vasthouden aan het gezamenlijk optrekken door EL&I
en I&M, zowel op niveau projectgroep als stuurgroep. Plotselinge wijzigingen,
ingegeven door DG van één departement, maken het complex.  heeft dit
punt gemeld aan  en  met de vraag, heeft de Stuurgroep mandaat
of niet?

•  Er staat een AO gepland voor 29 juni 2011.

3. Vorige vergadering(en) + actiepuntenlijst (bijlagen 1.1 t/m 1.3, 1.4.1
t/m 1.4.2, 1.9)

Verslag vergadering 22 maart 2011, inclusief actiepuntenlijsten
(bijlage 1.1)

• Pagina 2, punt 5 onder ‘optie 2’ wordt “vervalt” vervangen door: wordt niet
nader uitgewerkt.

•  n.a.v. punt 7: In overleg tussen   en  is besloten een alinea
af te leiden uit de beschrijving van de milieuopgave t.b.v. de Kamerbrief.

• Actiepuntenlijst (Zie bijlage bij dit verslag).
≡ Actiepunt 25: Zie ook schema. Er zijn afspraken gepland met CUMELA op

7 april en TLN op 13 april. Productschappen worden geschrapt van de 
lijst. NAV reageert niet op mails en telefoontjes. Indien geen reactie NAV, 
geen extra energie in steken. Verslag Friesland-Campina ontbreekt nog 
(actie ). 

≡ Actiepunt 58: Op agenda (bijlagen 1.5 en 1.6). 
≡ Actiepunt 59: Op agenda (bijlage 1.7). 
≡ Actiepunt 60: Door  wel verzonden maar helaas niet op de agenda 

opgenomen. Schuift door naar 12 april. 
≡ Actiepunt 61: Is verwerkt in bijlagen 1.5 en 1.6. 
≡ Actiepunt 62: Verwerkt in notitie (bijlage 3.1). 
≡ Actiepunt 63: Op de agenda (bijlage 1.8). 

145.
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≡ Actiepunt 64: Is verwerkt in bijlagen 1.5 en 1.6. 
≡ Actiepunt 65: Op de agenda (bijlage 1.8). 
≡ Actiepunt 66: Op de agenda (bijlage 3.1). 
≡ Actiepunt 67: Op de agenda (bijlage 5.1). 

 
Conceptverslag Stuurgroepvergadering 29 maart 2011 (bijlage 1.2) 

•  Agendapunt 3 bevat een actiepunt voor de projectroep.  heeft dit 
al opgepakt. Stuurt dit komende vrijdag rond t.b.v. projectgroep 12 april. 

•  Discussie over het op een andere wijze sturen op gebruik. Wordt dit 
meegenomen in EMW of in KMV-traject.  Wordt meegenomen in EMW. 

•  Vergadering stuurgroep 19 april kan niet doorgaan. Er wordt door 
secretariaat gezocht naar alternatief. 

 
Conceptverslag interview Rabobank 17 maart 2011 (bijlage 1.3) 

• Rabobank is van mening dat de overheid zich niet verantwoordelijk moet 
maken voor het probleem. 

•  Rabobank is van mening dat dierrechten afgeschaft kan worden mits 
er evenwicht is op de mestmarkt. Dit is een terugkerend standpunt. Ook PBL 
en Kamerfracties (VVD en CDA) benoemen dit.  heeft PBL gevraagd te 
duiden wat ‘evenwicht op de mestmarkt’ dan is. In Monitoring Mestmarkt 
wordt een afzetprijs van € 15,-/kuub gehanteerd. Daarboven is er geen 
evenwicht meer. Dit is arbitrair.  Nee, is aan de Kamer gemeld, met 
onderbouwing.  en  merken beide op dat het niet één getal kan 
zijn. Zijn vele factoren die een rol spelen, ondermeer inkomenspositie 
ondernemer.  wijst erop dat er ook gekeken moet worden naar de 
plaatsingsruimte en de buffer die je hierin moet verdisconteren om 
tegenvallers op te vangen. Volgens  is de hoeveelheid mest die bij 
intensieve veehouders in de opslag blijft een indicatie voor de mate van 
evenwicht. Afgesproken is dat  hier naar kijkt en dit terug legt bij 
projectgroep. 

•  Meer algemeen zou er met een meer economische bril naar de 
varianten gekeken moeten worden.  Adviesclub rond  kijkt 
ook naar dit punt op basis van conceptvisie en conceptnotitie over volume. 

 Niet zinvol om nu een economische analyse uit te voeren of laten 
voeren. In notitie een kwalitatieve beschrijving van effecten is voldoende. 

 
Definitief verslag gesprek SNM plus conceptvisie SNM (bijlagen 1.4.1 
en 1.4.2) 

• Niet besproken 
 

Stuk : problematiek tot 2015 (bijlage 1.9) 
• Probleemschets is helder. Oplossingen zijn 1). Strikt handhaven of 2). 

Afromen als stok achter de deur. Besluitvorming over de vraag of er ook voor 
2015 al iets moet gebeuren zal expliciet gemaakt moeten worden richting 
Stas. Wachten voor nu even notitie over mestmarkt 2010-2015 af. Dan 
verder bezien. In ieder geval voorbereiden voor AO 29 juni 2011. 

 
4. Planning (bijlage 2.1 en 2.2) 
•  In de nota is in bijlage 2 tweemaal het kopje MAO boven twee 

verschillende varianten gebruikt. Dit berust op een fout......van  
•  Voor het overleg tussen de beide Stassen van 19 april is de bijlage bij 

de nota van 4 april ongeveer de opzet van de nota als het gaat om het 
volumebeleid. Inhoud nota als volgt: 
1. Korte weergave visie + in bijlage concepttekst Kamerbrief; 
2. Volume, uitwerking met plussen en minnen. 
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 Wanneer bepalen we of we eind mei gaan halen? Visie is al 
vergevorderd, maar volumebeleid is nog ver verwijderd van een tekst voor 
een brief. Wat moet er wanneer liggen om eindstreep te halen? 

•  Na overleg 19e bezien of we aan de beide Stassen voorleggen of 
uitstelbrief naar de Kamer gaat. Stuurgroep moet besluiten. 

 
6. Verdere uitwerking Kabinetsvisie (bijlage 4.1) 
• Actie:  past visie aan en stuurt zijn versie vóór woensdag 6 april 12:00 

uur aan  en   en  sturen hun aanpassingen en op- 
en aanmerkingen uiterlijk vrijdag 8 april vóór 16:00 uur aan  Aangepaste 
tekst komt terug in projectgroep van 12 april.  

 
5. Volumebeleid (bijlagen 3.1 en 3.2) 
 
 Onderstaand zijn niet alle besproken punten opgenomen. 
 
 Algemeen 
•  Bij MAO ontbreekt beschrijving nadeel dat er geen regionale sturing 

mogelijk is. 
• In drie varianten komen verschillende doelen voor (beheersen mestproductie 

maar ook toewerken naar grondgebonden melkveehouderij). Waar is volume-
instrument nu precies voor bedoeld? Wat is het doel? Moet scherp 
geformuleerd worden  actie  (tussen paragraaf 2 en 3). 

• Bij alle drie de varianten kopjes ‘kenmerken’ en ‘omschrijving’ omdraaien. 
•  Eventuele opmerkingen vóór donderdag 12:00 uur aan  
 

Bijlage 1.5 en 1.6 
• Waarom extra rechten voor bedrijven die al investeringsverplichtingen zijn 

aangegaan, maar hiervoor nog geen melkquotum hebben. Onderbouwing 
(legitimatie) + juridische analyse noodzakelijk  actie JZ. 

• Als je toewijst op basis van aantal staarten kan de mestproductie toenemen. 
Immers, de melkproductie per koe neemt toe waarmee de mineralenexcretie 
ook toeneemt (1% toename melkproductie is grofweg 0,5% toename 
excretie). Opnemen in beschrijving   

• Wat betekent de 25% afroming als je dit afzet tegen de hoeveelheid rechten 
die jaarlijks wordt verhandeld (theoretische beschouwing van wat er gebeurt 
als alle ondernemers bij verhandeling kiezen voor 25% en wanneer alle 
ondernemers kiezen voor de optie mestverwerking)  Actie  

• Van belang voor voorgaande punt: lease is ook verhandeling. 
 
7. Milieuopgave (bijlage 5.1) 
• Zie agendapunt 3, tweede bolletje. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
• Geen vragen. 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
68 05-04-2011  Analyse 10-puntenplan 12-04-2011  
69 05-04-2011  Overleg met  over verzoek LTO voor 

gesprek met beide Staatssecretarissen 
z.s.m.  

70 05-04-2011  Analyse mestmarkt, in tabelvorm met daarin heden 
en toekomst (zie verslag stuurgroep 29-03-2011, 
agendapunt 5, eerste gedachtenstreepje) 

12-04-2011  

71 05-04-2011  Alternatieve datum voor Stuurgroep 19 april z.s.m.  
72 05-04-2011  Wanneer is er sprake van evenwicht op de 

mestmarkt? 
12-04-2011  

73 05-04-2011  Conceptnota overleg Atsma-Bleker van 19 april 12-04-2011  
74 05-04-2011  Haalbaarheid kabinetsbrief eind mei voorleggen aan 

Stuurgroep. 
Na 19-04-2011 (overleg 
Atsma-Bleker) 

 

75 05-04-2011  
 
 

Aanpassen visie (  vóór 6 april 12:00 uur 
versturen aan  en   en  vóór 
8 april 160 uur aan  Daarna op agenda 
projectgroep. 

12-04-2011  

76 05-04-2011  Doel volumesturing formuleren 12-04-2011  
77 05-04-2011  Legitimatie van toedeling melkveerechten aan 

ondernemers die investeringsverplichting zijn 
aangegaan. 

12-04-2011  

78 05-04-2011  Effect 25% afroming bij verhandeling 12-04-2011  
      
 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



145 Bijlage 1.1 Verslag vergadering projectgroep 05-04-2011 CONCEPT 

 5 

Lijst van organisaties voor plannen informele gesprekken 
 
Organisatie Wie plant en voert 

gesprek? 
Wanneer Bijzonderheden 

LTO-Nederland  02-02-2011, vervolg 16-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVV  11-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVP 
NMV  I&M 16-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NAV   NAV reageert niet. 
Friesland-Campina  23-02-2011 Verslag ontbreekt nog. 
NZO 
Vion d 02-02-2011 Verslag bij stukken overleg  08-02-2011 
Productschappen    
Nevedi n 06-04-2011  
Agrifirm n  Verslag bij stukken overleg 12-04-2011 
Natuur en Milieu  24-03-2011 Verslag bij stukken overleg 05-04-2011 
    
VEWIN  24/02/2011 

09-02-2011 
Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 

Milieufederaties 
Natuurmonumenten 
Milieudefensie 
CUMELA/BMA  07-04-2011 Verslag bij stukken overleg 12-04-2011 
TLN  13-04-2011  
MMF  09-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Rabobank  17-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Provincies  16-02-2011  
UvW 
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Projectgroep ‘Kabinetsvisie mest- en volumebeleid’ (KMV) 

Agenda overleg 12 april 2011 
Zaal Kennemerland, Hoofdgebouw EL&I, gang Vis 1, 13.30 – 16.00 

Genodigden 
 

 (vz), 
 (secr) 

Agendaleden 
 

Agenda 

1. Opening

2. Mededelingen
• Terugkoppeling overleg Atsma-Bleker van 7 april 2011 (indien mogelijk)

3. Vorige vergadering(en) + actiepuntenlijst
• Conceptverslag Projectgroepvergadering 5 april 2011 Bijlage 1.1 
• Conceptverslag gesprek Nevedi Bijlage 1.2 
• gesprek Cumela mondeling 

4. Planning
• Planning Bijlage 2.1 
• Conceptnota ter voorbereiding overleg Atsma – Bleker 19 april Bijlage 2.2 
• Datum + voorbereiding volgende vergadering stuurgroep Mondeling 

5. Volumebeleid
• Notitie ‘Opties instrument beheersing omvang veehouderij’ Bijlage 3.1, wordt 

nagezonden 
• Notitie ‘Analyse mestmarkt’ (n.a.v. vraag Stuurgroep) Bijlage 3.2 
• Notitie ‘Evenwicht op de mestmarkt’ Bijlage 3.3 
• Notitie ‘Effect 25% afroming’ Bijlage 3.4 

6. Verdere uitwerking kabinetsvisie
• Herziene concepttekst Kabinetsvisie mestbeleid 2025 Bijlage 4.1 

7. 10-Puntenplan coalitie
• Aanalyse 10-puntenplan Bijlage 5.1, wordt 

nagezonden  

8. Rondvraag en sluiting

146.
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Planning project kabinetsvisie mest en volumebeleid 148 Bijlage 2.1 Projectplanning

weeknummer 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
vergaderdata 14/12 4/1 18/1 - vervallen 3/2 14/2: 14-18

afgelast 1. brede kabinetsvisie
en 10 puntenplan i.r.t.
project

1. aanwijzingen
verdere uitwerking
visie mestbeleid

vergaderdata 
projectgroep

6/12 20/12 11/1 25/1 en 26/1: 
tweedaagse 

k i

1/2 8/2 22/2

1. concept-projectplan
en planning

1. projectplan en
planning

1. bespreken wensen
stuurgroep visie:
werkverdeling

contacten met 
externensturing politieke leiding

weeknummer 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

vergaderdata 
stuurgroep

1/3: geschrapt Dinsdag 15 maart 
van 13.30 - 15.30 
uur: zaal 
Bezuidenhoutseweg 
30, Zaal 033

Dinsdag 29 maart 
van 14.15 - 16.30 
uur, zaal 
Bezuidenhoutseweg 
30, Zaal 274

Dinsdag 19 april 
van 13.30 - 15.30 
uur, zaal 03.01.A03 
Meinweg, vervalt, 
nieuwe datum 
zoeken

Dinsdag 3 mei: 
vervalt

donderdag 12 mei 
15.30-17.30  Prins 
Clauslaan 8 zaal 
Kennmerland

Dinsdag 17 mei: 
vervalt

donderdag 26 
mei: 15:30-17:30, 
prinsclauslaan 
Kennemerland

1. volume: opties en
scores op criteria

1. invulling
volumebeleid

1. invulling
volumebeleid

2. visie: uitwerking 2. concept brief
(kabinets)visie
langetermijn
mestbeleid

2. visie

vergaderdata 
projectgroep (incl zaal)

8/3: 13-16 
graafschap

22/3: 13-16: 
graafschap

5/4: 13-16: 
graafschap

12/4: nieuw 
toegevoegd: 13.30-
16: Kennemerland

19/4: vervalt 26/4: nieuw 
toegevoegd: 13-16: 
dwingelderveld

3/5: vervalt 10/5: nieuw 
toegevoegd: 13-16: 
graafschap

1. volumebeleid:
opties met voor en
nadelen; uitgebreid

1. conceptvisie:
puntjes op de i

2. concept visie 2. volumebeleid:
voorkeursopties met
onderbouwing

3. dossier:
onderbouwing visie

3. dossier
volumebeleid:
onderbouwing (milieu,
bedrijfsleven,
overheid);
afwegingen;

contacten met 
externen

30 maart: 15-17, 
zaal de graafschap : 
overleg met CDM

sturing politieke leiding 7/4: 18:00-18.30 
gesprek Bleker - 
At

19/4: 10.30-11.30 
gesprek Bleker Atsma

aprilmaart mei

informele gesprekken met belangenorgansiaties

producten voor 
stuurgroep

producten voor 
projectgroep

onderzoek/ 
kennisverzameling

producten/agenda 
voor stuurgroep

producten/agenda 
voor projectgroep

onderzoek/ 
kennisverzameling

Januari februaridecember

1. Discussie invulling
Visie: doel,
beschrijving

vakan
tie

bespreken en 
aanvullen resultaten 
tweedaagse en 
afspraken verdere 

informele gesprekken met belangenorgansiaties door projectgroepleden

1. bespreking verdere
uitwerking wensen
stuurgroep mbt visie;
invulling acties

30-12-2022
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Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

Aan: 

De Staatssecretaris EL&I 

De Staatssecretaris I&M 

Van: 

Directeur directie Agroketens en Visserij/EL&I 

Directeur directie Duurzaam Produceren/I&M 

Directie Agroketens & 

Visserij 

Cluster Milieu- en Mestbeleid 

Prins Clauslaan 8 

2595 AJ Den Haag 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/eleni 

Contactpersoon 

 

 

T 070 378  

F 070 378  

Voorbereiding gesprek Atsma en Bleker over volumebeleid @minlnv.nl 

en visie mestbeleid op 7 april 2011 

1. Inleiding

Op 7 april a.s. om 18:00 uur (na BPO) is er een overleg gepland tussen u beiden
(zonder ambtelijke ondersteuning) over de kabinetsinzet voor volumebeheersing

in de veehouderij vanaf 2015 en over de langetermijnvisie op het mestbeleid.

U heeft de Tweede Kamer toegezegd inzet en visie in april/mei van dit jaar te

versturen. Op 19 april vindt een vervolgoverleg tussen u beiden plaats (met

ambtelijke ondersteuning).

Om ambtelijk verder te kunnen is het noodzakelijk dat u beiden zich uitspreekt 

over de vraag 

1/ óf regulering van de omvang van de veehouderij nodig is (zo ja dan uitwerking 

in drie varianten te bespreken op 19 april; zie ook bijlage 2) en 

2/ of u zich kunt vinden in de aanzet voor een langetermijnvisie voor het 

mestbeleid. 

In bijlage 1 wordt uitgebreider stilgestaan bij de onderwerpen volumebeheersing 

en langetermijnvisie mestbeleid. In bijlage 2 is een korte beschrijving opgenomen 

van de drie volumebeheersingsinstrumenten die momenteel uitgewerkt worden. 
Deze instrumenten komen aan bod in het overleg op 19 april. 

2. Kabinetsin:zet volumebeheersing in de veehouderij

In 2015 vervallen de varkensrechten en pluimveerechten. Dit is vastgelegd in de

Meststoffenwet. In dat jaar vervalt ook het Europese stelsel van melkquota.

a. Wat zijn de gevolgen van het vervallen van dierrechten en melkquota?

" CLM, Rabobank en Campina-Melkunie verwachten dat de zuivelproductie dan 

zal gaan stijgen, tot zelfs 20% in 2020 (Rabobank). 
.. LEI verwacht dat de pluimveesector zal groeien. 
" Hoewel voorzien wordt dat de varkenshouderij rond 2013 zal krimpen in 

verband met investeringen in milieu- en welzijnseisen, wordt verwacht dat die 

sector daarna weer herstel zal laten zien. 
b. Is dat een probleem?

" Ja. Groei van de veehouderij leidt onder andere tot meer dierlijke mest. In 

combinatie met lagere bemestingsnormen de komende jaren (met name voor 

fosfaat) leidt dit tot een forse toename van de niet-plaatsbare hoeveelheid 

mest (in 2015 is ruim 30% van de mestproductie nationaal niet plaatsbaar). 

Een overschot aan mest zorgt voor een groeiende druk op de mestmarkt, 
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hogere afzetprijzen voor dierlijke mest en een sterk verhoogd risico op fraude 

(iflegaal dumpen van mest). 
" Een groei van de mestproductie brengt een volgende derogatie (vanaf 2014) 

in gevaar aangezien de Europese Commissie aan derogatie de voorwaarde 

heeft verbonden dat de nationale mestproductie niet boven het niveau van 

2002 mag stijgen (in 2008 en 2009 was al sprake van overschrijding. In 2010 

waarschijnlijk ook. Nederland ligt op dit punt al onder een vergrootglas bij de 

Commissie). 
" Groei van de veehouderij leidt ook tot een toename van de ammoniakemissie 

terwijl nationaal (NEC-plafond) en regionaal (PAS/Natura2000) juist een 

afname noodzakelijk is. 
" Voor de veehouderij leidt een groei van de mestproductie tot (fors) hogere 

kosten om te voldoen aan milieudoelen. Volgens LEI en PBL daalt het 

inkomen van varkens- en pluimveehouders hierdoor met 2 tot 9%. Stijgende 

kosten wakkert volgens PBL de schaalvergroting verder aan wat ten koste 

gaat van gezinsbedrijven. 

c. Kunnen de verplichtingen niet worden gerealiseerd door de huidige

instrumenten beter in te zetten/te handhaven?
" Mestbeleid: kern van het mestbeleid zijn de gebruiksnormen voor stikstof en 

fosfaat. Die vervallen niet in 2015. De gebruiksnormen zijn ook nu al moeilijk 

te handhaven. Een fors deel van de mest kan niet geplaatst worden op 

Nederlandse grond. Dit wordt alleen maar meer. Handhaven van de 

gebruiksnormen wordt nog lastiger als de fraudedruk door meer dieren, meer 

mest en hogere mestafzetkosten hoog zou oplopen. 
" Ammoniakbeleid: het ammoniakbeleid stuurt niet op aantallen dieren, maar 

op emissie per dier. Zonder een begrenzing van het aantal dieren kan de 

ammoniakemissie dan toch stijgen. Dat is strijdig met de Programmatische 

Aanpak Stikstof. De PAS veronderstelt dat er ontwikkelruimte ontstaat 

doordat de totale ammoniakemissie daalt. 

d. Kan mestverwerking (incl. co-vergisting) het probleem oplossen?

" Nee, want na mestverwerking blijft de hoeveelheid mineralen gelijk (bij co

vergisting neemt dit zelfs toe door toevoeging van co-materialen). 

Mestverwerking vormt daarnaast geen oplossing voor de emissie van 

ammoniak. 
" Wel kan mestverwerking tot beter vermarktbare producten leiden, ondermeer 

voor de export. 
" Probleem zijn de hoge kosten van veel mestverwerkingstechnieken, waardoor 

investeringen maar moeizaam van de grond komen. Veel veehouders blijven 

er op gokken dat afzet van onverwerkte dierlijke uiteindelijk minder kost. Om 

die reden pleiten LTO en NVV voor een verplichting tot mestverwerking. 

e. Kunnen voermaatregelen het probleem oplossen?

.. Deels. De opgaven zijn te groot om met alleen voermaatregelen op te lossen. 

Concluderend: Is een instrument voor beheersing van de omvang van de 

veehouderij nodig? 
" Op grond van het voorgaande luidt het advies: ja. 

f. Wat zijn aangrijpingspunten voor een volumebeheersingsinstrument?

" Aantal dieren, koppeling van dieren aan grond/mestafzet, of een combinatie.
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g. Wat vindt de Tweede Kamer?
" CDA/VVD/PVV vinden dat een veehouder met eigen en/of gecontracteerde 

grond of mestafzetcapaciteit (mestverwerking/export) vee moet kunnen 

houden. De coalitie wil de omvang dus reguleren via grondgebonden 

mestbeleid. Dit is gebaseerd op de opstelling van LTO. Dierrechten zijn bij de 

coalitie niet populair. Wordt gezien als investeren in lucht, zonder 

toegevoegde waarde aan duurzaamheid. Dit ligt genuanceerder (zie bijl 2) 

h. Wat vindt de samenleving?
" Er is in toenemende mate discussie in de samenleving over de wijze waarop 

landbouwhuisdieren worden gehouden. (zie debat megastallen) Een groter 

wordend en moeilijker beheersbaar mestprobleem doet het imago van de 

sector geen goed. En doet afbreuk aan de licence to produce. Met een 

instrument waarmee de omvang van de veehouderij wordt gereguleerd, wordt 

hier deels aan tegemoet gekomen. 

3. Kernboodschap visie op het lange termijn mestbeleid?

Voor de instrumentele uitwerking van de visie wordt aangesloten bij het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid periode 2014-2020.

Advies: kernboodschap zou kunnen zijn: 

Lange-termijn streven is om er voor te zorgen dat de landbouw produceert zonder 

het milieu (bodem, water en lucht) onnodig te belasten en bodemvruchtbaarheid 

aan te tasten {integraal duurzaam). Mest is een product van waarde 

(economisch, landbouwkundig), waar boeren uit zichzelf efficiënt mee omgaan. 

Hierdoor vervalt de noodzaak van volumebeleid en nemen milieuproblemen (o.a. 

vermesting natuur, slechte luchtkwaliteit en hinder) af. Voortgaande kennis en 

innovatie, incl. mestverwerking maken dit mogelijk; te verwachten prijsstijging 

van stikstof en fosfaat door schaarste prikkelen ondernemers nutriënten 

(meststoffen en veevoeder) efficiënter te gebruiken. Nutriëntenkringlopen 

worden hierdoor meer gesloten. 

Op de langere termijn geldt dat overheidsingrijpen alleen nodig is wanneer de 

markt de problemen rond mest niet oplost. Voorlopig zijn regels voor 

mestproductie en -gebruik daarom noodzakelijk. Voor wat betreft mestgebruik 

wordt onderzocht of op basis van goede landbouwpraktijk met een 

eenvoudigere systematiek met minder lasten voor bedrijven en overheid de 

milieudoelen gehaald kunnen worden. Het kabinet zet zich in voor een blijvende 

derogatie en ruimte voor kunstmest-vervangers uit dierlijke mest. Ketenbinding 

en innovatie zal worden ondersteund. 

In de bijlagen vindt u meer uitgebreide informatie bij beide onderwerpen. 
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Bijlage 1 

1. Stand van zaken project 'kabinetsvisie mest- en volumebeleid'

EL&I en I&M hebben een gezamenlijk project ingericht om de kabinetsvisie op het

lange termijn mestbeleid (toezegging in het AO mest van december 2010) en de
kabinetsinzet voor het volumebeheersingsbeleid in de veehouderij na 2015

(toezegging in het AO duurzame veehouderij van november 2015) voor te

bereiden. In het project wordt vooralsnog uitgegaan van één brief van u en

staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer waarin u kabinetsvisie op het lange

termijn mestbeleid én de kabinetsinzet volumebeheersingsbeleid presenteert.

In het kader van het project worden door de projectgroep gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 
(o.a. LTO, de agrarische vakbonden, Cumela, TLN, Nevedi, NZO, Campina, VION, 

Rabobank, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie) en andere 
overheden (provincies en Unie van Waterschappen). Er bestaat in elk geval bij 

LTO de wens om ook op bestuurlijk niveau met u te spreken over de kabinetsvisie 
vóór publicatie. 

Het is verstandig om op enig moment in het proces te toetsen of de kabinetsvisie 
niet wringt met de opvattingen en ideeën die leven bij de Europese Commissie. 

Om voort te kunnen met invulling visie/inzet op mestbeleid en volumebeleid is 
sturing door u nodig. Wat betreft volumebeheersingsbeleid gaat het dan eerst om 
de vraag of een dergelijk beleid wel nodig is (zie §2 hieronder). Voor de kabinets
visie op het lange termijn mestbeleid gaat het erom of u het eens bent met de 

kernbegrippen zoals die tot nog toe in de visie voorkomen en of u belangrijke 
zaken mist (§3). 

Over beide onderwerpen zal in een overleg met u beiden uitgebreid worden 
gesproken in een overleg op 19 april a.s" 

2. Noodzaak van beheersing mestproductie na 2015.

Op 1 januari 2015 vervallen de varkens- en pluimveerechten en op 1 april 2015

de melkquota. Daarmee vervalt de begrenzing op nationaal niveau van het aantal
dieren in deze sectoren en daarmee ook van de begrenzing van de mest- en
ammoniakproductie. De vraag is of het nodig is om alsnog een instrument voor
beheersing van het aantal dieren of de mestproductie vanaf 2015 te introduceren.

Het advies luidt dat een dergelijk instrument vanaf 2015 wel nodig is. De 

argumenten hiervoor zijn: 
" De milieugebruiksruimte voor o.a. fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen 

en fijn stof krimpt de komende jaren, mede op basis van EU-afspraken, om de 

milieukwaliteit (bodem, water, lucht) te verbeteren en de biodiversiteit te 
beschermen. De milieuopgaven voor de landbouw zijn het grootst in de 

veedichte gebieden in Zuid- en Oost- Nederland. 
" Na afschaffen van de melkquotering en expireren van de dierrechten in 2015 

wordt groei verwacht van de zuivelproductie en de pluimveehouderij 

(bronnen: Rabobank, Campina-Melkunie, CLM, LEI). In de varkenshouderij 
wordt door de aanscherping van de milieu- en welzijnseisen per 2013 en de 

zwakkere positie op de mestmarkt de eerstkomende jaren een tijdelijke krimp 

verwacht. De varkenshouderij heeft zich de afgelopen 15 à 20 jaar echter 
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meermaals zeer veerkracht getoond, zelfs onder moeilijke (markt)omstandig
heden. Groei in de varkenshouderij is dus nooit uit te sluiten. 

• Dierlijke mest heeft nu al een negatieve waarde (die kan oplopen tot€ 25/m3
afzetkosten voor de veehouder). Scherpere fosfaatgebruiksnormen leiden de
komende jaren tot een forse verkleining van de mestplaatsingsruimte in
Nederland (van ongeveer 160 mln. kg fosfaat in 2010 tot 140 mln. kg fosfaat
in 2015). Verdringing van fosfaatkunstmest zal onvoldoende ruimte opleveren
omdat het gebruik van kunstmestfosfaat al sterk is afgenomen.

• Veevoermaatregelen zullen kunnen de druk verminderen maar er is hoe dan
ook een substantiële verwerkings- en exportcapaciteit nodig om dierlijke mest
buiten de Nederlandse landbouw af te kunnen zetten en evenwicht op de
mestmarkt te realiseren. Daarbij zal voorkomen moeten worden dat de 'free
riders' profiteren van wat de voorlopers en innovatoren doen.

" Hoge kosten voor mestafzet leiden tot grote fraudedruk. Het stelsel van
gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de fraudedruk beperkt blijft.
Het huidige stelsel van dierrechten dient nu juist dit doel.

" Het ammoniakinstrumentarium van wettelijke emissienormen per dierplaats
kan niet zonder een volume-instrument om te kunnen sturen op de
ammoniakdoelstellingen, zowel landelijk (NEC-plafond) als regionaal
(Natura2000). Een volumebeheersingsinstrument is nodig om 
ontwikkelingsruimte te kunnen garanderen rond Natura2000-gebieden; zonder
volumebeheersingsinstrument valt de inhoudelijke onderbouwing weg onder
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door gebrek aan ontwikkelruimte.

• Bij de verwachte groei van de veehouderij krijgen bedrijven te maken met
hogere mestafzetkosten en grotere investeringen in duurdere technische
maatregelen om de emissies vergaand terug te dringen om binnen de
milieugebruiksruimte te kunnen produceren. De hiermee gemoeide kosten
kunnen zwaar drukken op de productiekosten per kilogram vlees waardoor de
internationale concurrentiepositie verslechtert. Een veel gehoord argument
vóór afschaffing van het stelsel van dierrechten is dat ondernemers moeten
investeren in lucht. Dit mag zo zijn, maar beperking van de nationale
productie voorkomt ook extra benodigde investeringen en kosten in
milieumaatregelen.

" Zonder een volute-instrument is er geen directe sturing op het realiseren van
het mestproductieplafond 2002 uit de derogatiebeschikking van de
Nitraatrichtlijn. In 2008 en 2009 (en waarschijnlijk ook 2010) heeft Nederland
het 2002-plafond overschreden. Blijvende overschrijding van het 2002-plafond
kan gevolgen hebben voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn en kan
gevolgen hebben voor de onderhandelingen van Nederland over het vijfde
actieprogramma en de volgende derogatie, beide voor de periode 2014-2017.

" Er is in toenemende mate discussie in de samenleving over de wijze waarop 
landbouwhuisdieren worden gehouden. De massaliteit bij het houden, de wens 
van de 'menselijke maat' en de gerichtheid op kostprijsconcurrentie heeft 
geleid tot maatschappelijke discussies over de schaalgrootte van veehouderij
bedrijven, de regionale concentratie van veehouderijbedrijven en het houden 
van veel dieren in het dichtbevolkte Nederland. Verder roepen de recente 
uitbraak van Q-koorts en de problemen met antibioticaresistentie de vraag op 
of de veehouderij geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Met een 
volumebeheersingsinstrument kan de overheid inspelen op andere 
maatschappelijke wensen dan milieu. 
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" Impliciet dan wel expliciet lijken zowat alle gesproken maatschappelijke 

actoren uit te gaan van een vorm van volumebeheersing: ook de coalitie

partijen gaat uit van een volumebeheersingsinstrument, namelijk grond en 

mestafzetmogelijkheden. 

Invoeren van een vorm van volumebeheersing vanaf 2015 heeft als nadeel dat er 

opnieuw overheidsingrijpen plaatsvindt, met alle lasten die daaraan zitten voor 

ondernemers en overheid. 

3. Hoofdlijnen concept kabinetsvisie voor het lange termijn mestbeleid

In de nota treft u in §3 aan een mogelijke invulling van de kernboodschap aan

voor de langetermijnvisie op het mestbeleid.

Voor de opbouw van de (concept)visie wordt voorgesteld om eerst het streefbeeld 

voor het richtjaar 2025 te beschrijven (gekozen is voor 2025 omdat dit ver 

genoeg is om niet belemmerd te worden door het hier en nu en tegelijkertijd 

dichtbij genoeg is om niet helemaal 'los' te komen); dan een aantal autonome 

ontwikkelingen te beschrijven die realisatie van het streefbeeld ondersteunen en 

dan de inzet van de overheid, gegeven de hindernissen die er zijn. In de 

beschrijving van de inzet van de overheid wordt gericht op de jaren tot en met 

2017 zonder in al te groot detail te geraken: detailinvulling gebeurt immers in het 

vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (op te stellen in 2012/2013). 

De tekst van de conceptvisie wordt afgestemd met onder andere de inzet bij de 

herziening van het GLB, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader 

van Natura2000, de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, biobased 

economy, energiebeleid, en mestverwerking. De conceptvisie komt tot stand in 

afstemming met het traject rond het debat megastallen. 
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Bijlage 2 

Onderstaand is een korte beschrijving opgenomen van de drie varianten voor 

volumebeheersing die momenteel door de ambtelijk project- en stuurgroep nader 

worden uitgewerkt. Basis voor de varianten wordt gevormd door de (combinatie 

van) aangrijpingspunten voor sturing op volume: 

1. Dieraantallen (productierechten);

2. Grond (grond in gebruik, gecontracteerde grond en afzetmogelijkheden

(grond) buiten de Nederlandse landbouw, eventueel na mestverwerking);

3. Combinatie van grond en dieraantallen.

Sturing op emissies en producten (melk, eieren, vleesproductie) zijn in een eerder 

stadium afgevallen. Sturing op emissies is niet mogelijk omdat vaststelling van 

emissie op bedrijfsniveau momenteel nog niet mogelijk is. Sturing op producten 

botst met internationale regels op het gebied van vrije markt en marktordening. 

De varianten worden beschreven aan de hand van: 

1. Kenmerken;

2. Voordelen;

3. Nadelen;

4. Variabelen (belangrijke beslispunten).

Variant 1: Mestproductierechten 

Kenmerken 

• Basis: huidige stelsel van varkens- en pluimveerechten;
" Sturing op aantal dieren. Rechten varkens en pluimvee verdeeld op basis van 

rechten op 31-12-2015 respectievelijk peilmoment in verleden voor melkvee; 
" Rechten zijn vrij verhandelbaar; 
• Compartimentering conform huidige indeling (Oost, Zuid en Overig);
.. Dierrechten op basis van forfaitaire normen. 
" Ter bevordering van mestverwerking en mestafzet buiten Nederland wordt bij 

verhandeling van dierrechten percentage (bijvoorbeeld 25%) afgeroomd. 

Afroming kan voorkomen worden door: 

- het verwerken en buiten de Nederlandse landbouw afzetten van het

volledige bedrijfsoverschot. Dit op basis van langjarige contracten.

uitbreiding van stallen te realiseren volgens de Maatlat duurzame

veehouderij.

Voordelen 

" Directe sturing op aantal dieren en mestproductie; 
" Draagt bij aan realisatie ammoniakdoelen (nationaal NEC-plafond en 

regionaal PAS/Natura 2000); 
" Stimulans voor mestverwerking (invulling motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff 

op dit punt); 
" Stimulans voor verduurzaming veehouderij; 
e Bekend bij intensieve veehouderij; 
" Robuust en goed handhaafbaar. 
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Nadelen 

" Beperkt politiek draagvlak bij de coalitie; 
" Geen draagvlak melkveehouderij omdat er geen koppeling is met grond; 
., Bij bedrijfsontwikkeling moet er geïnvesteerd worden in dierrechten ('lucht'). 

Door de afroming bij verplaatsing van dierrechten zal de prijs voor 

dierrechten toenemen vanwege de toenemende schaarste; 
" De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van 

investeringen in ondermeer duurzaamheid (de kostprijsverhoging van de 

Nederlandse varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 

momenteel 3 tot 5 cent per kg.). 

Variabelen 

" Dierrechten voor varkens, pluimvee en melkvee zou (volgens huidige cijfers) 

circa 89% van de mestproductie reguleren. Moet het stelsel ook gelden voor 

andere diercategorieën (vleeskalveren, schapen, geiten, etc.)? 
" Welk afromingspercentage bij verhandeling geeft de juiste stimulans om te 

investeren in mestverwerking en verduurzaming, zonder de sector op slot te 

zetten? 
" Mogen rechten vrij verhandelt worden tussen sectoren (thans bestaat er een 

schot tussen varkens- en pluimveerechten)? Bij vrije verhandeling kan een 

sterke sector de zwakste sector wegdrukken. 
" Wordt bij de verdeling van rechten uitgegaan van één gemiddeld forfait of van 

bedrijfsspecifieke excretiecijfers? Het eerste is robuust, makkelijk 

handhaafbaar en goedkoop in uitvoering maar wel grof qua methodiek, het 

tweede is minder robuust, ingewikkelder in de handhaving en uitvoering, 

duurder maar sluit wel beter aan bij de specifieke bedrijfssituatie. 

Variant 2: Mestafzetovereenkomsten (MAO's) 

Kenmerken 

" Recht op het houden van dieren is verbonden aan eigen grond (eigendom, 

langjarige pacht) dan wel de plicht om voor het bedrijfsoverschot vooraf 

afzetruimte voor mest (grond, afzet buiten Nederland) te contracteren. 
" Het moet gaan om langjarige mestafzetcontracten, bijvoorbeeld drie jaar. 
" Eigen grond maximaal op nader vast te stellen afstand van het bedrijf. Dit om 

schijnconstructies met grond op grote afstand te voorkomen. 
o Te contracteren afzetruimte is gebaseerd op dieraantallen en forfaitaire dan

wel bedrijfsspecifieke excretienormen.
" Maximale plaatsingsruimte op basis van de dan geldende gebruiksnormen.
.. Intermediaire onderneming kunnen optreden als erkend tussenpersoon.
" Geen tot beperkte koppeling tussen MAO's en daadwerkelijke mestafzet. Dit

kan ondervangen worden door (gedeeltelijke) leverings- en/of afnameplicht.
" MAO's waren van kracht in de jaren 2002-2004 (naast het stelsel van

dierrechten).
" MAO-stelsel geldt in principe voor alle onder de Meststoffenwet vallende

diercategorieën.
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Voordelen 

" 

" 

" 

" 

.. 

Koppeling van de productie van dierlijke mest aan de beschikbaarheid van 

grond (eigen grond, gecontracteerde grond van derden). Bedrijven met 

voldoende eigen grond in relatie tot de omvang van de mestproductie, 

worden niet onnodig belast. 

Management- en voermaatregelen die leiden tot een lagere mineralenexcretie 

worden beloond (alleen als stelsel gebaseerd wordt op bedrijfsspecifieke 

excretienormen); 

Contracten op basis van landbouwgronden in Nederland zijn relatief 

eenvoudig te controleren via de perceelsregistratie. 

stimulans voor mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw. 

Sluit aan bij de plannen van LTO-Nederland vanwege de koppeling van 

mestproductie aan grond of aan verwerking/export gevolgd door afzet van 

mestmineralen naar het buitenland. 

Politiek draagvlak bij de coalitie (10-puntenplan). 

Nadelen 

" Geen absoluut plafond in dieraantallen, dus ook niet in milieuemissies (o.a. 

ammoniak) in Nederland. 
" Risico op papieren afnemers in het buitenland die uitsluitend verdienen aan 

afsluiten contracten. Dit legt druk op de feitelijke mestafzet. 
" Rol intermediairs/mestverwerkers groot. Dit roept weerstand op in de sector. 
" Contracten voor afzet van mest buiten de Nederlandse landbouw via 

intermediairen en mestverwerkers zijn moeilijker te controleren, risico op loze 

contracten in geval van export van (verwerkte) mest. Afspraken met 

buitenlandse autoriteiten over toepassen transportregels kunnen dit risico 

verkleinen. 
" Kans op loze contracten (onder MAO 2002-2004 regelmatig onderwerp van 

politiek debat) doordat veehouders op basis van forfaits contracten moeten 

sluiten, maar feitelijk minder mest produceren. 
" Afname- en/of leveringsplicht zorgt voor koppeling tussen mestproductie en 

afzet. Beide maken systeem wel moeilijker handhaafbaar. Tevens zal er veel 

weerstand vanuit de sector zijn (mestmarkt nu daghandel. Met leverings

en/of afnameplicht wordt gehele sector in stevig keurslijf gedrukt waardoor 

reageren op veranderende omstandigheden moeilijker wordt). 
.. De potentiële productiegroei zorgt voor druk op mestverwerking/export. 

Stevige handhaving vereist in geval ondernemers produceren zonder de 

benodigde afzetcontracten. 
" De krimpende nationale afzetruimte voor dierlijke mest kan sterk 

prijsopdrijvend werken bij het afsluiten van afzetcontracten. Erkend 

intermediairs en afnemers (AT-sector) verdienen aan afsluiten contracten én 

feitelijk afnemen dierlijke mest. 
" De natuur- en milieuorganisaties zullen moeite hebben met deze optie 

vanwege de groeipotenties van de omvang van de veehouderij en de 

potentiële toename van de milieuemissies. 
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Variabelen 
o Onder stelsel van MAO 2002-2004 bestond afnameplicht, geen

leveringsplicht. Leveringsplicht zou koppeling tussen mestproductie en

feitelijke mestafzet sterk verbeteren. Een 100% leveringsplicht is juridisch

niet te onderbouwen aangezien je ondernemers niet kan dwingen mest te

leveren die niet is geproduceerd. Een lager percentage kan wel. Vraag is in

hoeverre een leveringsplicht negatief uitpakt op prijsvorming bij afsluiten

contracten en in hoeverre leveringsplicht de structuur van de mestmarkt

verandert.
" Afsluiten van contracten op basis van een inschatting van de forfaitaire

mestproductie (robuust, goedkoop, makkelijk uitvoerbaar en handhaafbaar

maar grotere kans op loze contracten) of op basis van bedrijfsspecifieke

gegevens?
" Eénjarige contracten of langjarige contracten? Kortlopende contracten maakt

het stelsel voor ondernemers flexibeler. Het geeft echter ook meer

onzekerheid of in het volgende jaar weer voldoende afzetruimte

gecontracteerd kan worden. Langjarige contracten ondervangen dit, maar zijn

minder flexibel. Bij langjarige contracten bestaat het gevaar van hoge

administratieve lasten vanwege de vele wijzigingen in contracten die

doorgevoerd moeten worden (wijzigingen in grondeigendom en aantallen

gehouden dieren zorgen voortdurend voor gewijzigde omstandigheden die in

contracten verwerkt moeten worden).

Variant 3: Nestaáekwef'eEmkomsteFI (f�� 

Kenmerken 
• Basis: Voor mestproductie die geplaatst kan worden op eigen grond of grond

in langjarige pacht zijn geen dierrechten nodig. Dierrechten noodzakelijk voor

overschot op bedrijfsniveauvoor (gelijk aan variant 1).
" Bedrijfsontwikkeling mogelijk door meer grond ( eigendom of langjarige pacht)

of aankoop van dierrechten.
" Varkens- en pluimveehouderij: eenmalig verrekenen in bezit zijnde / langjarig

in gebruik zijnde grond; daarna bedrijfsontwikkeling alleen door aankoop

rechten
.. Stimulering mestverwerking/afzet buiten NL landbouw en duurzame stallen:

zie variant 1.

Voordelen 
" Sturing op de omvang van de niet-grondgebonden producerende veehouderij 

mogelijk; 
" Levert een bijdrage aan het realiseren van ammoniakdoelen (generiek, 

gebiedsgericht Natura 2000/PAS) maar minder dan variant 1; 
" Melkveebedrijven die voldoende grond in gebruik hebben, krijgen niet te 

maken met dierrechten; 
" Intensieve melkveebedrijven en varkens- en pluimveebedrijven worden op 

dezelfde wijze behandeld; 
" Stimulans voor mestverwerking en afzet mest buiten de Nederlandse 

landbouw, zie variant 1. 
" Redelijke kans op draagvlak bij bedrijfsleven en politiek. 
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Nadelen 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 

De omvang van de veehouderij, en daarmee de totale mineralenproductie en 

de ammoniakemissie in Nederland, kan toenemen door het vergroten van het 

areaal eigen grond. Dit risico is het grootst in de melkveehouderij. 

Door productie-uitbreiding op basis van grond (vooral in de melkveehouderij) 

ontstaat er bij gelijkblijvende productie op basis van de dierrechten een extra 

druk op de mestmarkt en het stelsel van gebruiksnormen omdat de 

afzetruimte voor dierlijke mest in Nederland afneemt; 

Handhaven van een stelsel van dierrechten maakt geen onderdeel uit van 10-

puntenplan coalitie; 

(Lichte) stijging grondprijzen. 

Bij bedrijfsontwikkeling zal de intensieve veehouderij niet investeren in grond 

maar in dierrechten ('lucht'). 

De kosten van dierrechten bij bedrijfsontwikkeling gaan ten koste van 

investeringen in ondermeer duurzaamheid (de kostprijsverhoging van de 

Nederlandse varkenshouderij per kg vlees als gevolg van de dierrechten is 

momenteel 3 tot 5 cent per kg.). 

Uitvoering en handhaving van twee stelsels met onderlinge interactie. Maakt 

uitvoering en handhaving kwetsbaarder en potentieel duur. 

Variabelen 

" Zie ook variant 1 voor variabelen stelsel van dierrechten. 
" Grondgebondenheid in de melkveehouderij kan gestimuleerd worden door de 

verhandeling van melkveerechten te verbieden. Bedrijfsontwikkeling is dan 

uitsluitend mogelijk door verwerven grond. 

Vanuit oogpunt van rechtvaardigheid is gekozen voor een invulling waarbij ook 

grondgebonden deel van de mestproductie in de varkens- en pluimveehouderij 

vrijgesteld is van dierrechten. Goed voorstelbaar is echter dat in de varkens- en 

pluimveehouderij, uit oogpunt van eenvoud en robuustheid en omdat deze 

sectoren niet streven naar en zich niet lenen voor een grondgebonden productie, 

gekozen wordt voor puur dierrechten. 
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projectgroep KMV 12-04-2011 

 1 

Projectgroep omvang veehouderij 
 

Conceptverslag overleg 12 april 2011 (13:30 tot 16:30 uur) 
 

Aanwezig:
 

 
Afwezig:  
 
1. Opening 
•  heet iedereen welkom.  heeft verlof,  komt later. 
• Agenda: akkoord. 
 
2. Mededelingen 
•  Overleg tussen Atsma en Bleker van 7 april is niet doorgegaan 

vanwege ziekte Bleker. 
•  Overleg tussen Bleker en Atsma van 19 april is verschoven naar 18 

april van 16:15 – 17:00 uur. 
•  Stuurgroep van 19 april is verschoven van 19 april naar 18 april van 

17:00 – 18:30 uur. 
•  Er is vooroverleg geweest met Atsma (t.b.v. van gesprek tussen 

Bleker en Atsma van 7 april). Atsma schat in dat er in de Tweede Kamer 
draagvlak is voor een vorm van volumesturing. Atsma is wel gecharmeerd 
van het idee om de (melk)veehouderij grondgebonden te maken. Atsma gaat 
nog praten met Snijder (VVD) en Koopmans (CDA). 

: Is wel zaak dat Staatssecretarissen in deze gezamenlijk optrekken. 
Afspraak: I&M neemt dit op in voorbereidende nota voor Atsma voor het 
gesprek. EL&I brengt dit mondeling in tijdens gesprek van 18 april.  

 
3. Vorige vergadering(en), inclusief actiepuntenlijst 
 

Verslag Projectgroep (bijlage 1.1) 
• n.a.v. gesprek DG Hoogeveen: Is met  geproken over het 

mandaat van de Stuurgroep? Niet bekend. Geconstateerd wordt dat niet te 
voorkomen is dat DG’s hun eigen koers varen, ook als mandaat formeel 
geregeld is. 

•  n.a.v. conceptverslag interview Rabobank (derde bolletje): Ik heb 
gezegd dat ik geen aanleiding zie voor een kwantitatieve economische 
analyse, maar wel een kwalitatieve doro bijvoorbeeld  of het LEI. 
Opties moeten daarvoor wel uitgewerkt zijn. Vraag is alleen of er voldoende 
tijd is. 

• Actiepuntenlijst (Zie bijlage bij dit verslag). 
≡ Actiepunt 68: Nog niet afgerond. Moet mee met stukken voor Stuurgroep 

van 18 april. 
≡ Actiepunt 69: Wordt meegenomen in nota aan Staatssecretarissen ter 

voorbereiding op gesprek 18 april. 
≡ Actiepunt 70: Staat op de agenda (bijlage 3.2). 
≡ Actiepunt 71: Zie mededelingen. 
≡ Actiepunt 72: Staat op de agenda (bijlage 3.3). 
≡ Actiepunt 73: Staat op de agenda (bijlage 2.2). Er gaat een aangepaste 

versie hiervan vandaag de lijn in. 
≡ Actiepunt 74: Blijft staan. 
≡ Actiepunt 75: Staat op de agenda (bijlage 4.1).    
≡ Actiepunt 76: Gebeurd. Opgenomen in notitie volumebeleid (bijlage 3.1). 
≡ Actiepunt 77: Blijft staan. 
≡ Actiepunt 78: Staat op de agenda (bijlage 3.4). 
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Conceptverslag overleg Nevedi (bijlage 1.2) 
• : Het valt op dat veel mist creeërt rond het convenant. Hij heeft 

het vooral over ‘bewustwording’ van de sector. Harde uitspraken doet hij niet. 
Geeft niet echt het vertrouwen dat het iets gaat worden met het convenant. 
De aangekondigde productschapsverordening is er nog steeds niet. 

: Stas Bleker heeft helder signaal afgegeven dat als sector niet over de 
brug komt hij maatregelen gaat nemen. 

 Moeten we hier niet iets over opnemen in de brief die in mei naar de 
Kamer gaat? 
Besloten wordt dit mee te nemen in de brief. 

• Nevedi verwacht geen groei van de melkveestapel. Meningen hierover 
verschillen, afhankelijk van de pratij die je spreekt. Besloten wordt de 
krachtenveldanalyse uit te breiden met verwachtingen over de groei van de 
sector (zover partijen daar iets over gezegd hebben). Actiepunt  
aangevuld door  

•  Nevedi wil geen combinatie van stelsel. Doelen ze daarmee ook op 
gebruiksnormenstelsel? Nee, wordt niet bedoeld. Nevedi wil voor gehele 
sector één stelsel voor volumebeheersing, niet meerdere naast elkaar of voor 
verschillende sectoren andere stelsels. 

 
Gesprek CUMELA (mondeling) 
• Meest opvallende is de beschrijving van CUMELA van de Vlaamse 

aanpak. Sectie meststoffendistributie van CUMELA is op bezoek geweest bij 
Vlaams Coördinatiecentrum Mestvewerking (VCM). In Vlaanderen is 
mestverwerking verplicht voor bedrijven met bepaalde omvang en met een 
overschot. Deze verplichting bestaat al lang. Mestvewerking kwam niet echt 
van de grond door deze verplichting omdat externe partijen het financiële 
risico niet aandurfde. Tweede verplichting bestaat korter en verplicht 
ondernemers bij uitbreiding 125% van de mestproductie die met uitbreiding 
wordt gerealiseerd te verwerken en buiten de Vlaamse landbouw af te zetten. 
Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de verwerking 
(op het bedrijf of in coöperatieverband). Dit heeft boost gegeven aan 
mestverwerking. CUMELA ziet een dergelijke verplichting ook voor Nederland. 

 
4. Planning (bijlagen 2.1 en 2.2) 
• Twee wijzigingen moeten nog doorgevoerd worden, namelijk eerstvolgende 

Stuurgroep verschuift van 19 naar 18 april en idem voor gesprek tussen 
beide Staatssecretarissen. 

• Nota ter voorbeiding op gesprek Staatssecretarissen door  ter plekke 
uitgedeeld. 

• Eerstvolgende Stuurgroep pas op 12 mei. 
 
5. Volumebeleid (bijlage 3.1 t/m 3.4) 
 
Notitie ‘opties instrument beheersing omvang veehouderij’ (bijlage 3.1) 
• Voorafgaande aan deze projectgroep is in kleiner verband (  

 de notitie doorgespit. Dit lukt namelijk maar in 
beperkte mate in projectgroepvergaderingen. Inleidende paragrafen en optie 
dierrechten (optie 1) zijn helemaal doorgesproken. Aanpassingen worden 
door  in notitie verwerkt. Er komt nog een tweede overleg om overige 
opties door te nemen. 
Twee belangrijke punten om hier te bespreken: 
≡ Optie 1 gaat tot op heden uit van de verplichting dat bij overdracht van 

rechten de verkrijger de verplichting wordt opgelegd om een deel van zijn 
mestproductie te verwerken en buiten de Nederlandse landbouw af te 
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zetten. Vanochtend is geconcludeerd dat de verplichting om te verwerken 
om drie redenen niet verstandig is: 
1. Pluimveemest kan in principe zonder verwerkingsslag afgezet worden 

in het buitenland. Een verplichting tot verwerking legt een 
onevenredig grote last op de pluimveehouderij; 

2. Varkensmest kan alleen met een verwerkingsslag geschikt gemaakt 
worden voor export naar het buitenland (druksterilisatie). Het is voor 
varkensmest daarom voldoende om te verplichten dat de mest buiten 
de Nederlandse landbouw afgezet moet worden. 

3. Een verplichtig tot verwerking legt een zware handhavings- en 
uitvoeringslast op de schouders van de overheid. 

≡ Wie is aanspreekbaar op het moment dat niet voldaan wordt aan de 
verplichting om een bepaald deel van de mestproductie buiten de 
Nederlandse landbouw af te zetten? De Meststoffenwet is zo 
vormgegeven dat een veehouder die dierlijke mest overdraagt aan een 
intermediair juridisch niet langer aanspreekbaar is op waar die mest 
afgezet wordt. Is het juridisch zo te regelen dat, mocht bijvoorbeeld een 
intermediair de mest niet buiten de Nederlandse landbouw afzetten, dat 
de varkenshouder aangesproken wordt op het feit dat hij niet voldaan 
heeft aan zijn verplichting (en dat de overheid dus gaat afromen)? 
Afspraak:  zoekt uit en levert bevindingen aan  t.b.v. van 
volumenotitie. 

  
Notitie ‘Analyse mestmarkt’ (bijlage 3.2) 
• Dicussie richt zich vooral op de vraag welke cijfers we moeten presenteren 

aan de Staatssecretarissen. Besloten wordt ook cijfers over de maximale 
theoretische plaatsingsruimte in de tabel op te nemen om zo zichtbaar te 
maken wat de acceptatie van dierlijke mest is. 

 
Notitie ‘Evenwicht op de mestmarkt’ (bijlage 3.3) 
• In de notitie worden drie criteria benoemd. Blijft moeilijk te kwantificeren. 

Wat opgebracht kan worden door veehouders verschilt per jaar en per 
ondernemer. Wat de mogelijke mestplaatsingsruimte is valt moeilijk te 
definiëren, tenzij je uitgaat van 100% opvulling van de plaatsingsruimte voor 
dierlijke mest. Maar dat is theoretisch. En wanneer is risico op fraude gering? 

 
Notitie ‘Effect 25% afroming’ (bijlage 3.4) 
• Cijfers worden vertroebeld door lease. Lease zal snel afnemen als er 

afgeroomd wordt bij overdracht. 
• Vraag in vorige projectgroep was hoe snel de gehele varkenshouderij 

aan het mestverwerken is bij de in optie 1 voorgesteld 
mestverwerkingsverplichting. Dat zou zichtbaar gemaakt moeten worden in 
de beschrijving van de opties. De combinatie van een verplichting tot 
mestverwerking en de verwachting dat er een forse intensivering van de 
sector zal plaatsvinden maakt dat de gehele varkenshouderij binnen een paar 
jaar aan de mestverwerking moet. Is dat niet een te hoog tempo. 

 
6. Verdere uitwerking kabinetsvisie (bijlage 4.1) 
• In de versie die er nu ligt zijn opmerkingen van  en  

verwerkt. Tekst is flink ingekort. 
•  Visie over wat er moet gebeuren tot 2015 niet opgenomen. Moet ergens 

apart een plek krijgen. 
• : Paragraaf 4 is nog rommelig. Moet nader naar gekeken worden. 

Afspraak:  en ?? gaan nog eens door de visie en leveren aanvullingen 
aan  

•  In paragraaf 5 staan erg veel acties voor de overheid. Wat moet de 
sector doen? Wat verwachten we van hen?  kijkt hiernaar. 
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7. 10-Puntenplan coalitie (bijlage 5.1) 
• Afspraak: Uitwerken en op agenda stuurgroep 18 april (Actie . 
 
10. Rondvraag en sluiting 
• Aanleveren stukken voor volgende projectgroep uiterlijk donderdag 21 april 

vóór 12:00 uur bij  
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Actiepuntenlijst 
Nr. Overleg Wie? Wat? Wanneer af? Afgerond? 
68 05-04-2011  Analyse 10-puntenplan Stuurgroep 18-04-2011  
74 05-04-2011  Haalbaarheid kabinetsbrief eind mei voorleggen aan 

Stuurgroep. 
Na 19-04-2011 (overleg 
Atsma-Bleker) 

 

77 05-04-2011  Legitimatie van toedeling melkveerechten aan 
ondernemers die investeringsverplichting zijn 
aangegaan. 

Projectgroep 26-04-2011  

79 12-04-2011  Gezamenlijk optrekken Staatssecretarissen in 
gesprekken met Kamerleden inbrengen in overleg 
van 18 april 

18-04-2011  

80 12-04-2011  Aanvullen krachtenveldanalyse met mening van 
geïnterviewde partijen over potentie van groei van de 
sector na 2015 

Stuurgroep 18-04-2011  

81 12-04-2011  Uitzoeken hoe juridisch te regelen is dat veehouder 
vverantwoordelijk en aanspreekbaar blijft op voldoen 
aan verplichting tot afzet buiten de Nederlandse 
landbouw, ook als hier een intermediaire 
onderneming tussen zit. Aanleveren aan  voor 
verwerking in notitie. 

Projectgroep 26-04-2011  

82 12-04-2011 en ?? Opmerkingen en aanvullingen op visietekst, met 
name paragrafen 4 en 5. Aanleveren aan . 

Projectgroep 26-04-2011  

83      
84      
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Lijst van organisaties voor plannen informele gesprekken 
 
Organisatie Wie plant en voert 

gesprek? 
Wanneer Bijzonderheden 

LTO-Nederland  02-02-2011, vervolg 16-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVV  11-02-2011 Concept-verslag bij stukken overleg  22-02-2011 
NVP 
NMV  16-02-2011 Verslag bij stukken overleg 08-03-2011 
NAV   NAV reageert niet. 
Friesland-Campina  23-02-2011 Verslag bij stukken overleg 26-04-2011 
NZO 
Vion  02-02-2011 Verslag bij stukken overleg  08-02-2011 
Productschappen    
Nevedi  06-04-2011  
Agrifirm   Verslag bij stukken overleg 12-04-2011 
Natuur en Milieu  24-03-2011 Verslag bij stukken overleg 05-04-2011 
    
VEWIN  24/02/2011 

09-02-2011 
Verslag bij stukken overleg  22-02-2011 

Milieufederaties 
Natuurmonumenten 
Milieudefensie 
CUMELA/BMA  07-04-2011 Verslag bij stukken overleg 26-04-2011 
TLN   Afspraak 13 april afgezegd door TLN. Ze komen nu 

met een schriftelijke inbreng. 
MMF  09-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Rabobank  17-03-2011 Verslag bij stukken overleg 22-03-2011 
Provincies  16-02-2011  
UvW    
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Verslag informeel overleg met LTO 15 april 2011 over kabinetsvisie mest en 
volumbeleid - concept 
Aanwezig:  (LTO),  (I&M),  

 (EL&I) 
 
Overleg is gepland op verzoek van LTO.  had na een overleg met EL&I/DRZ-Zuid 
over mest de behoefte om verder te praten om misverstanden over mogelijke opties en 
standpunten te voorkomen. Dit omdat tijdens de reguliere directeurenoverleggen tussen 
DRZ en ZLTO respectievelijk LLTB andere standpunten over volumebeleid zouden zijn 
gewisseld dan tijdens de overleggen daarover tussen LTO, EL&I en I&M. 
 

 geeft aan dat voorzitter Maat al contact heeft gezocht met Bleker en Atsma over 
een gesprek over de kabinetsvisie. vertelt dat het vraagstuk van de communicatie 
aan de staatssecretarissen wordt voorgelegd. 
 
Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een presentatie van LTO over hun opstelling 
(zie bijlage). De presentatie is bedoeld voor een vergadering van de LTO Bestuursraad 
volgende week. De presentatie komt in grote lijnen ook overeen met een presentatie die 
gehouden wordt in bijeenkomsten in het hele land over mineralen. Voor die 
bijeenkomsten is grote belangstelling van de achterban. 
 
In een gesprek van LTO met de beide Stassen zullen volgens  en  twee 
hoofdpunten worden besproken. 1) het verplicht verwerken van een substantieel deel 
van de overschotmest, die ook verplicht buiten de NL landbouw moet worden afgezet;  
2) geen volumebeleid, pas in 2013 besluiten of dit desnoods toch moet gebeuren. 
 
De volgende punten komen aan de orde: 
 
Sheet 3: 
LTO geeft aan zijn achterban aan dat het productieplafond 2002 een gegeven is. Daar is 
weinig discussie over in de ontmoetingen met de achterban.  geeft aan dat hij 
verwacht dat de kans zeer groot is dat een dergelijk plafond ook in de toekomst blijft 
bestaan. 
De 50 mg nitraat per liter op gebiedsniveau levert in de zalen meer vragen en discussie 
op. 
 
Sheet 10: 
Het door LTO berekende overschot van fosfaat in 2015 (40-60 miljoen kg per jaar) komt 
grofweg wel overeen met berekeningen die bij EL&I ook gemaakt worden (op basis van 
een trits aannames). 
 
Sheet 14: 
LTO heeft hoge verwachtingen van het voerspoor. Door flink minder fosfaat te voeren 
duikt de veehouderij onder het plafond 2002 en dat geeft weer voldoende lucht voor wat 
betreft de eis dat onder het productieplafond 2002 gebleven moet worden. 

 benadrukt dat het realiseren van voermaatregelen al op de korte termijn cruciaal is 
voor de geloofwaardigheid van Nederland voor wat betreft naleven van derogatie-eisen. 
Twee keer op jaar heeft NL het productieplafond overschreden, het is zeer waarschijnlijk 
dat dit in 2010 weer het geval is. Het is van groot belang dat Nederland richting EC kan 
laten zien dat voermaatregelen serieus worden opgepakt en dat te verwachten valt dat 
deze ook succes zullen hebben. Goede monitoring is daarbij van belang, zo geeft ook 

 aan. Hierover wordt in een ander kader verder gepraat. 
 
Sheet 15: 
Optimale afzet in Nederland kan ook gerealiseerd worden door opwaarderen van dierlijke 
mest tot producten die akkerbouwers willen gebruiken ter vervanging van kunstmest. 
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Sheet 16 en sheets mestverwerking: 
- LTO geeft aan dat mestverwerking altijd instrumenteel is en dat het uiteindelijk gaat 

om het buiten de Nederlandse landbouw afzetten van dierlijke mest. Mestverwerking 
is geen doel, maar middel. Doel is export van mest (of betere kwaliteit mest die 
kunstmest verdringt in NL).  

- LTO ziet een model voor zich waarbij veehouders op basis van grond en afzet elders 
dieren mogen houden. Zij hoeven voorafgaand aan het jaar slechts 50% of iets 
dergelijks gecontracteerd te hebben. De rest gebeurt in de loop van het jaar wel. 
Cruciaal is feitelijke levering. LTO bepleit een geleidelijke invoering van verplichte 
mestverwerking voor alle veehouders met een niet-plaatsbaar bedrijfsoverschot. Voor 
invoering van verplichte mestverwerking is het van belang om goed te kijken naar de 
leerervaringen in Vlaanderen. 

- Ziet LTO geen spanning met het productieplafond en met milieudoelen op het gebied 
van bijvoorbeeld ammoniak als er vee mag worden gehouden op basis van 
grond/afzet in buitenland?  
LTO denkt dat die spanning zich niet snel voordoet, omdat:  
o door voerspoor ontstaat flink wat ruimte onder plafond; 
o met name in de melkveehouderij wordt gewerkt aan afspraken die melkvee-

houders dwingen om milieuvriendelijker te werken. Zuivelcoöperaties en NZO 
willen dat gaan afdwingen, waarbij veehouders worden afgerekend op basis van 
hun prestaties op het gebied van terugdringen van emissies. Dit zou al in 2013 
moeten functioneren.  is dat dan stevig genoeg, durft men ook af te 
dwingen? LTO denkt van wel. 

o Instrumenten op gebied van milieuvergunning, ruimtelijke ordening zullen wel 
gaan werken.  bij afschaffen van compartimentering is gebleken dat dat in 
Brabant en Limburg toch niet echt gewerkt heeft. LTO is optimistischer op dat 
punt. 

o LTO verwacht dat ook in de keten, inclusief financiers, steeds kritischer gekeken 
wordt naar voldoen aan milieurandvoorwaarden. In dien dat niet het geval is zal 
financiering niet worden verstrekt. In reactie op opmerking van  wordt wel 
erkend dat grote sjoemelaars dat waarschijnlijk doen buiten de financier om. 

o De Nb-wet blokkeert nu al in een groot deel van het land feitelijke uitbreiding van 
melkveehouderijen.  wijst erop dat PAS er ook op gericht is om ontwikkel-
ruimte te creëren. Dat zou verloren gaat als veehouderij elders te veel uitbreidt. 

- LTO zou graag zien dat overheid gelegenheid geeft aan de sector om voor 2015, dus 
bijvoorbeeld in 2013 te komen met een systeem gebaseerd op emissiesturing als 
alternatief voor een rechtensysteem. Met name in de melkveehouderij zou dat 
gewenst zijn.  hebben hier bedenkingen bij: is het überhaupt 
realistisch dat een dergelijk systeem er dan is? Is het dwingend genoeg? Ontstaat er 
geen groot gedoe over forfaits en vaststellen wat werkelijke emissies zijn in een 
dergelijk systeem? Hoe wordt de emissieruimte tussen bedrijven verdeeld bij bv 
uitbreidingen? Heb je dan emissiehandel nodig? Is dat uitvoerbaar? Blijft het 
overeind? Zie ook nog steeds voortdurende rechtszaken rond MINAS. 

- Is LTO niet bang voor gebrekkige verzorging van mestafzetruimte en mogelijkheden 
voor groei van de veestapel (met overschrijding van mestproductieplafond en 
milieudoelen als gevolg) als niet een aanzienlijk groter deel dan 50% voorafgaand 
aan het jaar is gecontracteerd? LTO ziet dat probleem niet zo.  
denken dat die groeimogelijkheden met bijbehorende problemen er wel zijn. 

- Is men niet bang voor constructies rond mestverwerking– en afzet zoals nu ook al het 
geval is maar meer zal zijn naarmate er meer druk is op de mestmarkt. Hier zit wel 
wat aarzeling bij  

- LTO stelt een (geleidelijke invoering van een) verplichting voor, voor alle veehouders 
met een overschot. Hoe kijkt men aan tegen een dergelijke verplichting, maar dan 
opgelegd aan veehouders die uitbreiden? LTO heeft ook naar die variant gekeken 
maar vond het eerlijker om de last te verdelen over alle producenten met een 
overschot (zie sheets mestverwerking II en III).  
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 bedankt een ieder voor het prettige en leerzame gesprek. 
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Milieuopgave tbv kabinetsvisie mest- en volumebeleid 
Definitieve versie 19 april 2011 

 
 
Samenvatting 
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de milieuopgave die verderop in 
deze notitie uitgebreider wordt beschreven. Rood betekent dat doel niet is of 
wordt bereikt, groen betekent dat doel wel is of wordt bereikt, oranje betekent dat 
het twijfelachtig is of doel is of wordt bereikt.  
 
Benadrukt moet worden dat de gegevens in de tabel, voor zover ze betrekking 
hebben op de toekomst, uitgaan van een scenario waarin wordt uitgegaan van 
groei van de veestapel na 2015 indien er dan geen volumebeleid voor varkens, 
kippen en melkvee zou zijn (= de huidige situatie zonder aanpassing van 
regelgeving). Een groei wordt verwacht op basis van de o.a. volgende gegevens: 
1. De varkens- en kippenrechten worden maximaal benut. 
2. De melkquota worden maximaal benut, ook de recente uitbreiding van de 

melkquota wordt maximaal benut. 
3. Melkveehouders laten stallen bouwen die veel meer dieren kunnen huisvesten 

dan zij nu huisvesten vanwege de melkquota. 
4. Het aantal geiten, waarvoor geen quotum geldt, is de afgelopen jaren fors 

gegroeid. De grootste groei vond plaats voor 2006. 
5. De vraag in de wereld naar vlees en melkproducten blijft toenemen. 
 
Verder is de tabel gebaseerd op inschattingen van beleidsmakers en 
maatschappelijke partijen en voorhanden zijnde rapporten van deskundige 
instituten. Over de toekomst kan echter nooit 100% zekerheid worden gegeven. 
 
De juistheid van de kleuren in de onderstaande tabel is afgestemd met de diverse 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers. De notitie is ter commentaar naar het PBL 
gezonden. Het commentaar van het PBL is inmiddels verwerkt. [Voor drinkwater, 
grondwater, ammoniakplafond, geur en broeikasgassen moet nog een check en 
aanvulling plaatsvinden] 
 
Milieuthema/ 
richtlijn 

Milieuopgave op 
hoofdlijnen 

Jaar 
waarin 
doel 
bereikt 
moet zijn 

Is doel 
al in 
2010 
bereikt? 

Wordt 
doel in 
2015 
bereikt? 

Wordt 
doel in 
doeljaar 
bereikt 
obv 
huidig 
beleid? 

Nitraatrichtlijn Waterverontreiniging door 
nitraten uit agrarische 
bronnen verminderen 

Afhankelijk 
van op-
stelling EC 

  Na 2015 

Nitraatrichtlijn Bemesting in 
overeenstemming met 
gewasbehoefte 

Afhankelijk 
van op-
stelling EC 

  Na 2015 

Nitraatrichtlijn 
derogatie 

Productie dierlijke mest blijft 
beneden mestproductie-
plafond (=excretieplafond 
voor N en P) 

Tot en met 
2013 en 
vermoedelijk 
ook daarna 

  Na 2015 

Nitraatrichtlijn Evenwichtsbemesting voor 2015   2015 
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Vierde Actie-
programma 

fosfaat 

KRW 
nutriënten 

Goede ecologische toestand 2015, NL wil 
uitstel tot 
2027 

  2027 

GWR 
nutriënten 

Realisatie normen 
waaronder 50 mg nitraat per 
liter in grondwater 

2015, NL wil 
uitstel tot 
2027 

  2027 

KRW koper en 
zink 

Goede chemische toestand 2015, NL wil 
uitstel tot 
2027 

  2027 

Drinkwater-
richtlijn 

Realisatie norm van 50 mg 
nitraat per liter in drink-
water 

doorlopend   Na 2015 

Beleidsplan 
Drink- en 
Industriewater-
voorziening 
NMP 1  

Realisatie concentratie van 
max 50 mg nitraat per liter 
in grondwater dat gebruikt 
voor bereiding van 
drinkwater 

doorlopend Inciden-
tele 
over-
schrij-
dingen 

Inciden-
tele 
over-
schrij-
dingen 

Na 2015 

OSPAR en KRM Goede ecologische toestand 2020   Na 2015 
NEC-plafond 
ammoniak 
2010 

Ammoniakemissie maximaal 
128 kton per jaar 

2010   2010 

NEC-plafond 
ammoniak 
2020 

Ammoniakemissie beneden 
nog vast te stellen NEC-
plafond 2020 

2020   2020 

NEC-plafond 
NOx 

NOx-emissie beneden 260 
kton per jaar 

2010   2010 

NEC-plafond 
NOx 

NOx-emissie beneden nog 
vast te stellen NEC-plafond 
2020 

2020   2020 

Vogel- en 
Habitatrichtlijn 
Natura2000 
(PAS) 

Lidstaten zich moeten 
inspannen om de 
instandhoudingdoelstellingen 
van Natura2000 binnen een 
reële termijn te behalen. 

Reële 
termijn 

  Reële 
termijn 

NSL fijn stof Veehouderijen moeten 
voldoen aan norm voor 
luchtkwaliteit mbt fijn stof 
(PM10) uit de EG-richtlijn 
luchtkwaliteit (2008/50/EG) 

2011   2011 

Geur Geurhinder per bedrijf blijft 
binnen normen van Wm en 
Wgv 

doorlopend   Na 2015 

Geur Cumulatieve geurhinder is 
acceptabel voor omwonen-
den (geen beleidsdoel, maar 
wel relevant) 

doorlopend   Na 2015 

Broeikasgassen 
Convenant 
schone en 
zuinige 
agrosectoren 

2% energiebesparing per 
jaar, 20% hernieuwbare 
energie en 20% (kabinets-
doelstelling) CO2-
equivalentenreductie in 

2020   2020 
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2020 t.o.v. 1990 
Biodiversiteit In 2020 in de EU het 

biodiversiteitsverlies en de 
achteruitgang van 
ecosysteemdiensten te 
stoppen en waar mogelijk te 
herstellen en zich inspannen 
om het wereldwijde 
biodiversiteitsverlies tegen 
te gaan. 

2020    

 
 
Bronnen en emissies naar het zoete oppervlaktewater: belang van 
landbouwemissies 
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Bron: Puijenbroek, P.van, P. Cleij, H. Visser (2010). Nutriënten in het 
Nederlandse zoete Oppervlaktewater: toestand en trends. Planbureau voor de 
Leefomgeving, Bilthoven/Den Haag.  

Conclusie: De belangrijkste bron van nationale emissies naar het 
oppervlaktewater is momenteel de uit- en afspoeling vanuit 
landbouwgronden, gevolgd door de emissies van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. RWZI’s hebben al veel gedaan: bij af-
uitspoeling uit landbouw is veel minder bereikt. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
De bovenstaande tabel en figuren laten zien dat Nederland zonder een 
volumebeleid veehouderij, waarin ook na 2015 sturing plaatsvindt van de omvang 
van de veestapel, niet kan voldoen aan een deel van de (Europese) milieudoelen 
die gelden voor de periode na 2015. Het is lastig om al de hierboven genoemde 
doelen aan de volumebeheersing van de NL veestapel te koppelen. 
 
Daarnaast is een volumebeleid na 2015 noodzakelijk voor het creëren van een 
situatie op lange termijn waarin dierlijke mest een product van waarde is in plaats 
van een afvalproduct. Het volumebeleid beperkt zich sinds 2004 tot het begrenzen 
van de productie (alleen een plafond). 
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Inleiding 
Deze notitie bevat een overzicht van de milieuopgave die voor de veehouderij en 
de akkerbouw van belang is in het kader van de kabinetsvisie mest- en 
volumebeleid, die in april of mei 2011 aan de Tweede Kamer moet worden 
gezonden. Het overzicht is beperkt tot die milieuaspecten die van belang zijn voor 
de kabinetsvisie. De inhoud van de notitie dient als bijdrage aan de kabinetsvisie 
mest- en volumebeleid die in april/mei 2011 aan de Tweede Kamer moet worden 
gezonden. 
 
T.a.v. bestrijdingsmiddelen, biociden, SO2 en vluchtige organische stoffen is ook 
sprake van een milieuopgave, maar deze is niet direct gekoppeld aan de landelijke 
omvang van de veehouderij. Op deze aspecten wordt in deze notitie niet 
ingegaan. Ook aspecten als effecten van de veehouderij op de volksgezondheid, 
schaalgrootte en stank vormen geen onderwerp van deze notitie. Ze zijn wel van 
belang voor het beleid ten aanzien van de veehouderij, maar niet zozeer voor de 
milieuopgave in het kader van de kabinetsvisie. Deze aspecten spelen wel een rol 
bij de discussie over de noodzaak tot sturing op de omvang van de veehouderij. 
Er is sprake van opkomende aandacht voor de milieu- en gezondheidseffecten van 
antibiotica en (dier)geneesmiddelen die in de veehouderij gebruikt en die via de 
bemesting in de bodem en het water terecht komen. Er is echter geen sprake van 
een kwantitatieve milieuopgave voor antibiotica en (dier)geneesmiddelen in het 
milieu. Er is wel een beleidsmatig doel dat het antibioticagebruik in de veehouderij 
in 2011 met 20% moet zijn verminderd t.o.v. 2009 en in 2013 met 50% t.o.v. 
2009. 
 
Milieugebruiksruimte 
Het begrip ‘milieugebruiksruimte’ staat voor de mogelijke milieubelasting op 
ecosystemen die, uit oogpunt van risico’s voor het functioneren van die 
ecosystemen, maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Al in het eerste 
milieubeleidsprogramma (NMP1), eind jaren tachtig, werd geconstateerd dat de 
Nederlandse landbouw met de door haar veroorzaakte milieubelasting, de grenzen 
van haar milieugebruiksruimte overschrijdt. Sinds die tijd zijn we met het 
aanscherpen van tussentijdse milieunormen op weg om dit te saneren. Zoals uit 
de Milieubalans 2009 blijkt, zijn we er nog niet. Nog steeds komen er teveel 
mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater, vindt er 
accumulatie in de bodem (en daardoor uitspoeling naar het water) van fosfaat en 
zware metalen plaats en is er een te hoge ammoniakuitstoot naar de lucht en 
daardoor depositie op natuur. Meer recent is daar ook de aandacht voor 
broeikasgassen en fijn stof bijgekomen. 
 
In feite wordt de landbouw voorlopig een grotere milieugebruiksruimte 
toegemeten, dan die uiteindelijk vanuit het belang van goed functionerende 
ecosystemen, beschikbaar is. Deze milieugebruiksruimte wordt in 2015 en daarna 
bepaald door de milieudoelen die dan gelden. Ook de veehouderij, als onderdeel 
van de landbouwsector, zal binnen deze milieugebruiksruimte moeten 
functioneren. Dit is ook geconcludeerd in KRW-rapportages aan de Tweede kamer 
en in de Stroomgebiedbeheerplannen (2009) aan Brussel. 
  
Motivering voor een overheidsinstrument voor de beheersing van de 
mestproductie lijkt het meest gerechtvaardigd door de krimpende 
milieugebruiksruimte waarbij in fasen wordt toegewerkt naar normen die de 
kwaliteit van bodem, water en lucht borgen. Op dit terrein bestaan internationaal 
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bindende kwantitatieve doelen en verplichtingen, waarover verderop in deze 
notitie onder “Milieuopgave” meer informatie. 
Ook technische emissiebeperkende maatregelen kunnen bijdragen aan het binnen 
bereik brengen van de milieudoelen. Een groei van de veestapel zal het effect van 
dergelijke maatregelen echter geheel of gedeeltelijk teniet doen, terwijl een 
aanzienlijke afname van de emissies door de veehouderij noodzakelijk is om deze 
binnen de milieugebruiksruimte te laten produceren. Daarnaast vormen de kosten 
van technische maatregelen een probleem. 
 
Regeerakkoord 
Het Regeerakkoord van het kabinet bevat enkele passages die relevant kunnen 
zijn voor het beleid dat invulling moet geven aan de milieuopgave: 
• De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie en is 

onderdeel van de oplossing voor de (inter)nationale uitdagingen rond voedsel-
zekerheid, armoedebestrijding, energie, water, klimaat, vrede en stabiliteit. 
De land- en tuinbouw verdienen versterking, nationaal, Europees en mondiaal. 
Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de agrofood-, tuinbouw- 
en visserijsector is nodig om de koppositie te behouden. Hierbij blijft een 
goede wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid een sleutelfactor voor 
succes in innovatie. Alle agrofoodsectoren (incl. tuinbouw en visserij) 
verdienen ontwikkelingsperspectief, richting innovatie en verduurzaming. Het 
beleid versterkt de economische kracht van ondernemers. 

• Het behoud en de verbetering van een gezonde leefomgeving voor nu en later 
vraagt duurzame antwoorden op de omgang met fossiele brandstoffen en de 
druk van milieuvervuiling op lucht, water en bodem. Bij nieuwe regelgeving is 
een gelijk speelveld in de EU en de wereld belangrijk. 

• De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke 
gebieden. 

 
Milieuopgave 
In deze notitie komen achtereenvolgens de milieuopgave (een omschrijving van 
de milieudoelen en de mate waarin deze nog wel of niet zijn gerealiseerd) op de 
volgende gebieden aan de orde: 
1. Nitraatrichtlijn 
2. Kaderrichtlijn Water nutriënten  
3. Grondwaterrichtlijn  
4. Bescherming bodem en (grond)water in Kaderrichtlijn Water, 

Grondwaterrichtlijn en Wet bodembescherming (zware metalen)  
 

5. Drinkwaterrichtlijn  
6. OSPAR  en Kaderrichtlijn Mariene Strategie  

 
7. NEC-richtlijn (ammoniak; /  
8. NEC-richtlijn NOx (  
9. Natura 2000 (PAS)  
10. Fijn stof  
11. Geurhinder (uit rapport Cap-Gemini,  
12. Broeikasgassen  
13. Biodiversiteit  
 
In de beschrijving van de milieuopgave per onderwerp wordt uitgegaan van de 
huidige en voor zover bekend toekomstige Europese verplichtingen en bestaand 
beleid. Het jaar waarin het doel bereikt moet zijn, verschilt per onderwerp. Voor 

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e



8 
 

sommige onderwerpen is er geen duidelijk eindjaar. Voor het realiseren van goed 
functionerende ecosystemen is op termijn een verdergaande milieuopgave nodig, 
zoals beschreven is in het NMP4 uit 2001. Deze is niet in de onderstaande 
beschrijving opgenomen, omdat deze niet voor alle onderwerpen bekend is en 
omdat het NMP4 niet voor alle onderwerpen in lijn is met het Regeerakkoord.  
 
Voor vrijwel alle onderwerpen is sprake van een milieuopgave. I&M is van mening 
dat een andere insteek van het mestbeleid met scherpere normen voor 
onbewerkte dierlijke mest en een flexibeler systeem voor overige mestsoorten 
waarin de bemesting moet zijn afgestemd op de gewasbehoefte met 
minimaliseren van verliezen van nutriënten zal bijdragen aan het realiseren van 
de milieuopgaven m.b.t. water. Een dergelijke vernieuwing van het mestbeleid 
verhoogt bovendien het draagvlak bij en naleving door de sector. [passage 
opgenomen op verzoek van de PG] 
 
Nitraatrichtlijn 
De belangrijkste verplichtingen van de Nitraatrichtlijn zijn: 
1. De Lidstaten stellen op basis van de onderstaande criteria vast welke wateren 

door verontreiniging door agrarische bronnen worden beïnvloed en welke 
wateren kunnen worden beïnvloed indien de maatregelen die zijn opgenomen 
in een actieprogramma achterwege blijven: 
• Of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruikt of bestemd voor 

de winning van drinkwater, een nitraatconcentratie van meer dan 50 
mg/liter bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen die zijn 
opgenomen in een actieprogramma achterwege blijven 

• Of grondwater meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen 
bevatten indien de maatregelen die zijn opgenomen in een 
actieprogramma achterwege blijven 

• Of natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwatermassa’s, estuaria, 
kustwateren en zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst 
eutroof zouden kunnen worden indien de maatregelen die zijn opgenomen 
in een actieprogramma achterwege blijven 

2. De Lidstaten wijzen alle hun bekende stukken land op hun grondgebied die 
afwateren in de onder 1 genoemde wateren en die tot verontreiniging 
bijdragen als kwetsbare zones aan. De Lidstaten zijn ontheven van deze 
verplichting indien zij overeenkomstig deze richtlijn actieprogramma’s 
opstellen en op hun hele grondgebied toepassen. 

3. De actieprogramma’s hebben tot doel de waterverontreiniging die wordt 
veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te 
verminderen en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen. 

 
De belangrijkste verplichtingen van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn 
2010-2013: 
1. De maatregelen strekken er primair toe de doelstellingen te bereiken die de 

Nitraatrichtlijn beoogt. In de uitwerking is gezocht naar samenloop met 
doelstellingen die andere Europese regelingen en verdragen nastreven, in het 
bijzonder de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en OSPAR. 

2. In de klei- en veengebieden voldoet de kwaliteit van het grondwater op de 
meeste locaties aan de nitraatnorm. Een aantal meetpunten, vooral in Zeeland 
en Flevoland, laat echter nog te hoge waarden zien. Er wordt onderzocht wat 
hiervan de reden is. Dit onderzoek moet uiterlijk in 2011 worden afgerond. 
Maatregelen die tot verbetering kunnen leiden, zullen zo mogelijk nog 
gedurende de looptijd van dit actieprogramma ten uitvoer worden gebracht. 
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3. Voor de zand- en lössregio’s resteert er nog een opgave. De verdere 
aanscherping van de stikstofwerkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest en de 
stikstofgebruiksnormen in combinatie met de introductie van innovatieve 
technieken, zal ertoe leiden dat de gewenste grondwaterkwaliteit onder een 
groot deel van het zandgebied binnen de looptijd van het vierde 
actieprogramma zal zijn bereikt. Voor de zuidelijke zand- en lössregio’s blijft 
er na afloop nog een opgave bestaan. Aan deze opgave zal binnen het vijfde 
actieprogramma moeten worden voldaan, enerzijds door de inzet van 
innovatieve technieken die de komende jaren worden ontwikkeld, anderzijds 
door verdere beleidsaanscherpingen. Deze combinatie moet ertoe leiden dat in 
2015 beleid geïmplementeerd is waarmee ook in de zuidelijke zand- en 
lössregio’s de nitraatdoelstelling in het grondwater kan worden gerealiseerd. 
Hierna kan het nog wel een aantal jaren duren voordat de 
grondwaterdoelstelling wordt gehaald omdat het bodemsysteem enige tijd 
nodig heeft om te stabiliseren.  

4. In 2012 zal in de (uiterlijk) voor dat jaar verplichte evaluatie van de 
Meststoffenwet worden vastgesteld of de waterkwaliteit in de zand- en 
lössgebieden zich in de periode 2006-2010 heeft ontwikkeld overeenkomstig 
de verwachtingen. Tevens zal in die evaluatie op basis van de dan genomen 
maatregelen aan de hand van modelberekeningen een voorspelling worden 
gedaan over de te verwachten milieukwaliteit in latere jaren. Op basis van die 
evaluatie zal worden bepaald welke dwingende maatregelen noodzakelijk zijn 
om te waarborgen dat de gewenste grondwaterkwaliteit in de jaren daarna 
wordt bereikt. Die maatregelen zullen in het vijfde actieprogramma worden 
geïmplementeerd. Per 2014 zullen in ieder geval maatregelen van kracht 
worden die nodig zijn om ten minste 50 procent van het dan resterende 
verschil tussen de, op basis van de hiervoor bedoelde evaluatie, 
geprognosticeerde milieukwaliteit en de gewenste grondwaterkwaliteit te 
dichten. In de loop van het vijfde actieprogramma zal de nog resterende 
taakstelling worden opgelegd. (In 2015 is dus nog niet aan de milieuopgave 
voldaan). 

5. Als gevolg van de te nemen maatregelen zal ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbeteren. Aanvullende maatregelen zijn mogelijk nodig. 
Hiernaar vindt onderzoek plaats, onder meer in het kader van de uitvoering 
van de Kaderrichtlijn Water . Als het gaat om het oppervlaktewater is 
verspreid over het gehele land nog verbetering nodig. [Zie onder 
Kaderrichtlijn Water stikstof en fosfaat] 

6. In het Vierde actieprogramma zijn voor de jaren 2010-2013 fosfaatgebruiks-
normen en voor 2014 en 2015 indicatieve waarden opgenomen voor de 
fosfaatgebruiksnormen. De waarden voor 2015 representeren een situatie van 
evenwichtsbemesting.  Op langere termijn zal het resultaat van dit beleid zijn 
dat het percentage gronden in de neutrale klasse toeneemt ten koste van het 
aandeel gronden in de lage en hoge fosfaatklasse. Streven is dat 
landbouwgronden uiteindelijk een fosfaattoestand bereiken zoals geadviseerd 
in de bemestingsadviezen. Om dit te realiseren is het van belang dat op 
termijn bij de grenzen tussen de verschillende fosfaatklassen van de bodem 
aansluiting wordt gezocht bij de wetenschappelijke inzichten uit de 
bemestingadviezen en bij de dan beschikbare kennis over de belasting van het 
oppervlaktewater door uit- en afspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. In 
het vijfde actieprogramma zal hiervoor een volgende belangrijke stap gezet 
worden. 

7. Het stelsel van gebruiksnormen kan alleen goed functioneren als de productie 
van dierlijke mest niet te zeer afwijkt van de beschikbare afzetruimte, zowel 
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binnen als buiten de Nederlandse landbouw. Wordt de mestproductie te hoog, 
dan stijgen de mestafzetprijzen tot een zodanige hoogte dat het stelsel van 
gebruiksnormen de mestafzet niet meer effectief kan reguleren. Om die reden 
garandeert Nederland, net als onder het derde actieprogramma, dat de 
nationale mestproductie, in termen van stikstof en fosfaat, lopende het vierde 
actieprogramma niet boven het niveau van 2002 zal groeien. Alleen door de 
mestproductie te begrenzen kan Nederland een doelmatig mineralenbeleid 
voeren. 

 
In de derogatiebeschikking die de Europese Commissie aan Nederland heeft 
verleend voor de perioden 2006-2009 en 2010-2013 is de voorwaarde opgenomen 
dat Nederland het mestproductieplafond 2002 (excretieplafond) niet overschrijdt. 
Het is bovendien overweging 9 van de derogatiebeschikking 2010. Dit plafond is 
voor stikstof 504 miljoen kg en voor fosfaat 173 miljoen kg per jaar. Nederland is 
gehouden aan dit plafond. Nederland heeft het mestproductieplafond voor fosfaat 
in 2008 (met 3 miljoen kg) en in 2009 (met 2 miljoen kg) overschreden. De 
Europese Commissie eist dat Nederland maatregelen neemt die moeten 
waarborgen dat Nederland het mestproductieplafond niet meer overschrijdt. Te 
verwachten valt dat de Europese Commissie deze voorwaarde ook voor de periode 
van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal willen handhaven. 
[toelichting voor PG: omdat dit een belangrijk element is in de discussie met de 
TK over een volumebeleid, vind ik dat we niet met 1 zin moeten volstaan] 
 
Sinds de invoering van varkensrechten (1997) en pluimveerechten (2001) is de 
mineralenproductie door de Nederlandse veehouderij fors gedaald (stikstof -20%; 
fosfaat -11%). In dezelfde periode is de plaatsingsruimte voor mineralen1 nog 
veel sterker gedaald (stikstof -57%; fosfaat -22%). Gevolg is, ondanks toename 
van mestverwerking en export, een overschot van met name fosfaat op de 
Nederlandse markt en een toenemende (fraude)druk op het mineralenbeleid. Zo 
kwam begin februari 2011 het bericht naar buiten dat er op grote schaal boetes 
zijn uitgedeeld voor fraude met mest. Bij een gelijkblijvende input en bij het 
huidige productieniveau (geen groei veestapel) ontstaat er in 2015 een overschot 
aan fosfaat uit dierlijke mest op de Nederlandse markt van circa 60 miljoen kg 
P2O5. Dit betekent dat voor circa 30% van de nationale fosfaatproductie afzet 
buiten de Nederlandse landbouw gevonden dient te worden2. Deels kan dit 
overschot opgevangen worden met bestaande afzetkanalen zoals export (in 2009 
28 miljoen kg. P2O5), verbranding (in 2009 circa 4 miljoen kg. P2O5) en afzet naar 
niet-landbouwbedrijven (in 2009 circa 7 miljoen kg. P2O5). De sector zet 
daarnaast in op het terugdringen van fosfaat in diervoeders waarmee op termijn 
een winst van 10 miljoen kg P2O5 wordt verwacht. Export van dierlijke mest is 
sinds de invoering van het gebruiksnormenstelsel fors toegenomen. Er is echter 
een grens aan wat buitenlandse afnemers kunnen (gebruiksruimte) en willen 
(insleep dierziekten, import Nederlands mestprobleem) ontvangen. De recente 
beperkingen die Duitse deelstaten hebben opgelegd aan de import van 
Nederlandse mest zijn hier een voorbeeld van, als gevolg waarvan de export van 
dierlijke mest naar Duitsland nagenoeg stil ligt en er signalen zijn dat de 
mestputten overvol zijn. Als het niet zou lukken de mestexport te hervatten, 
maakt dat een krimp van de Nederlandse mestproductie noodzakelijk. 
                                                
1 Tussen 1998 en 2006 op basis van verliesnormen voor stikstof en fosfaat (MINAS). Vanaf 
2006 op basis van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 
2 Ter illustratie: de totale mestproductie van de varkenshouderij bedraagt 45 miljoen kilogram 
fosfaat. 
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Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid (volumebegrenzing) na 2015 worden de doelen van de 
Nitraatrichtlijn waarschijnlijk niet gerealiseerd. Zie de samenvattende tabel aan 
het begin van deze notitie. 
 
Het hierboven beschreven toenemende overschot aan dierlijke mest maakt niet 
alleen voortzetting van volumebeleid na 2015 noodzakelijk, maar ook het creëren 
van een situatie op lange termijn waarin dierlijke mest een product van waarde is 
in plaats van een afvalproduct. 
 
Kaderrichtlijn Water stikstof en fosfaat  
Van de meeste wateren in Nederland is de waterkwaliteit onvoldoende, doordat er 
te hoge concentraties voedingsstoffen in het water aanwezig zijn: die staan een 
gezonde ecologische ontwikkeling in de weg.  De belangrijkste indicatoren voor 
vermesting zijn: te hoge concentraties stikstof en fosfor, te veel algengroei 
(gemeten aan de hand van het gehalte chlorofyl-a) en troebel water (gemeten als 
doorzicht) dat geen zonlicht doorlaat. Vermesting treedt op bij alle typen zoet 
oppervlaktewater in Nederland.  
Met de nieuwe normen van de Kaderrichtlijn Water – specifieke normen voor 
verschillende watertypen – wordt de kwaliteit van de meeste wateren beoordeeld 
als matig, ontoereikend of slecht.  Vermesting is hiervoor de belangrijkste 
oorzaak:  ca. 55% van de oppervlaktewateren voor stikstof (N) en 60% 
van de oppervlaktewateren voor fosfor (P) voldoet op dit moment niet 
aan de goede toestand, zie figuur 1.   

 
Figuur 1. 
 

5.1 tweede lid e
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Er zijn daarbij sterke verschillen tussen sloten, kanalen, beken, meren en grote 
rivieren. Zowel in de normstelling alsook in de factoren waardoor zij beïnvloed 
worden en daarmee ook de huidige toestand. 
De doelstellingen zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgelegd. De meeste 
beken zijn aangemerkt als sterk veranderde wateren. Deze wateren moeten 
voldoen aan het Goede Ecologische Potentieel (GEP). Dit is meestal gelijk aan de 
Goede Ecologische Toestand (GET), maar per waterlichaam kan een lager doel 
vastgesteld zijn. De Goede Ecologische Toestand (GET) is hier gebruikt en 
aangeduid als streefwaarde. De doelstelling voor de Goede Ecologische Toestand 
van beken is 0,14 mg P/l en 4,0 mg N/l. Kanalen en sloten zijn in de KRW als 
kunstmatige wateren aangemerkt, waarvoor het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) 
geldt, dat eveneens per waterlichaam kan verschillen. Voor de meeste 
waterlichamen geldt de standaard GEP van respectievelijk 0,15 en 0,22 mg P/l en 
2,8 en 2,4 mg N/l (de default GEP).  
Recent is uit internationale vergelijking (het Europese intercalibratieproces) 
duidelijk geworden dat de N-norm van 4 mg/l en de P-norm van 0,15 mg/l die 
voor veel  beken (regionale rivieren) worden gebruikt aan de hoge kant zijn: 
normen van 2,4 mg N/l en 0,11 mg P/l lijken nodig om de gewenste ecologische 
doelen te kunnen realiseren. Daarentegen is ook duidelijk geworden dat de P en N 
normen  voor brakke wateren en andere dominant P kwel-gevoede wateren in 
laag Nederland erg streng zijn en soepeler zouden kunnen. (Bron: RWS, 10 feb 
2011) 
De gemiddelde waterkwaliteit is vooral in de periode van 1990 tot 2000 verbeterd, 
maar daarna vlakt deze verbetering af (N) of lijkt verdere verbetering afwezig (P).  
De gemiddelde normoverschrijding van stikstof en fosfor was rond 1990 een 
factor 2,2 (N) en 3,5 (P) en is afgenomen tot een factor 1,5 (N) en 2,5 (P) in 
2008. 
Invoegen: figuur 2:  Gemiddelde normoverschrijding van alle watertypen voor 
stikstof en fosfor 

 
In tabel 1 is voor een aantal grotere rijkswateren (die relevant zijn als het gaat 
om de belasting naar het mariene milieu) aangegeven wat voor N en P de huidige 
concentratie, de beoogde doelstelling en de daarvoor benodigde aanvullende 
reductieopgave is. Hieruit blijkt dat voor N een aanvullende reductieopgave 
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van ca. 30-45% en voor P van  40-55% nodig is om de gewenste doelen 
te realiseren.  
 
Tabel 1: huidige concentraties, doelen en reductieopgaven voor N en P voor een 
aantal grotere rijkswateren die relevant zijn voor de emissies naar het mariene 
milieu.  

Stikstof  huidig  KRW 
GET GEP  

Reductie 
Opgave 
(%)  

Hollandse kust (winter DIN)  0,83  0,46  45  

Nieuwe Maas  3,50  2,47  29  

Nieuwe Waterweg  3,38  2,47  27  

Hollandsche IJssel  3,54  2,50  29  

Fosfaat huidig  GET GEP   

Nederrijn-Lek  0,29  0,14  52  

Noordzeekanaal  0,18  0,11  39  

Hollandsche IJssel  0,31  0,14  55  

 
 
Uit het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: 
In de aanpak van eutrofiëring in het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt door 
de regionale waterbeheerders de volgende prioritering aangehouden in de SGBP’s: 
1. Brongerichte aanpak 

Dit betreft het generieke mestbeleid als opgenomen in dit actieprogramma en 
maatregelen in de waterketen zoals bronaanpak, rioleringsmaatregelen en 
aanpak van rioolwaterzuiverings-installaties (RWZI’s) en riooloverstorten. Het 
generieke mestbeleid levert een bijdrage aan de realisatie van de doelen uit 
de Kaderrichtlijn Water, maar is niet afdoende om de doelen op de langere 
termijn (2027) te realiseren. 

2. Effectgerichte aanpak van nalevering 
Hieronder wordt onder meer de aanpak van fosfaatbelasting van het 
oppervlaktewater door landbouwgronden met een hoge fosfaattoestand 
verstaan. Daarnaast wordt gedacht aan sanering van waterbodems waarin 
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nutriënten zijn opgehoopt. Dit moet resulteren in het sneller bereiken van de 
doelen, vooral in hydrologisch geïsoleerde gebieden. 

3. Structurele aanpak van het watersysteem op inrichtingsniveau 
Inrichtingsmaatregelen kunnen positief bijdragen aan de ecologische 
kwaliteit. Te denken valt aan maatregelen gericht op het herstel van habitats 
en het wegnemen van hindernissen op migratieroutes. Zo zijn er ook 
inrichtingsmaatregelen die de eutrofiëring verminderen zoals plas-drasbermen 
met riet, beekherstel en natuurvriendelijke oevers. 

4. Aanvullende beheersmaatregelen 
Voorbeelden zijn visstandbeheer en aangepast onderhoud. Deze 
effectgerichte maatregelen zullen incidenteel plaatsvinden en altijd aanvullend 
zijn aan brongerichte maatregelen. 

 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid na 2015 worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water met 
betrekking tot nutriënten waarschijnlijk niet gerealiseerd. Daarbij geldt de 
kanttekening dat de rijkswateren beperkt door de Nederlandse landbouw worden 
beïnvloed. Kijkend naar de kwaliteit van de rivieren Rijn, Maas, Schelde en Eems 
wordt het  rijkswater in belangrijke mate beïnvloed door wat vanuit het 
buitenlands deel van het stroomgebied afkomstig is. De invloed van de landbouw 
op het regionale oppervlaktewater is aanzienlijk groter.  
 
Zie verder bovenstaande tekst. Zie ook de samenvattende tabel aan het begin van 
deze notitie. 
 
Grondwaterrichtlijn ( ) 
De Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) bevat communautaire normen voor 
grondwater, waaronder voor nitraat. Lidstaten mogen drempelwaarden vaststellen 
beneden deze norm, maar niet daarboven. Per grondwaterlichaam moet worden 
onderzocht of de voorgestelde norm voldoende is om te voldoen aan de algemene 
doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn. Voor de Nederlandse situatie blijkt dat, 
vanwege de interactie met oppervlaktewater, de drempelwaarde voor stikstof 
(waaronder nitraat) aanzienlijk lager zou moeten zijn (Verweij et al., 2008). 
Beleidsmatig is echter besloten om vast te houden aan de norm van 50 mg/l voor 
nitraat in grondwater. Dit betekent dat de norm voor oppervlaktewater hierdoor 
op veel plaatsen niet zal worden gehaald. 
 
De Grondwaterrichtlijn sluit aan op de Drinkwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn 
(overweging 8 en 15), met die toevoeging dat de Nitraatrichtlijn zich richt op de 
nutriëntgevoelige gebieden, terwijl de Grondwaterrichtlijn zich richt op alle 
grondwaterlichamen. Aangezien heel Nederland is aangemerkt als 
nutriëntgevoelig, maakt dit onderscheid voor ons land geen verschil.  
 
Voor welke stoffen worden normen gehanteerd in de Grondwaterrichtlijn? 
- er zijn EU normen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. 
- daarnaast mogen lidstaten zichzelf aanvullende normen 
(drempelwaarden) opleggen als ze denken dat ecosystemen of drinkwater 
bedreigd wordt. Lidstaten bepalen zelf voor welke stoffen ze 
drempelwaarden willen vaststellen, en hoe hoog deze drempelwaarden 
moeten zijn. In Nederland zijn drempelwaarden (per grondwaterlichaam) 
vastgesteld voor arseen, cadmium, lood, nikkel en chloride. 
 
Wanneer moeten de doelen gehaald worden? 

5.1 tweede lid e
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Antw: in principe in 2015. Nederland zal in sommige situaties niet kunnen 
voldoen aan de doelen die de Europese KRW stelt en die in 2015 moeten 
zijn gehaald. In zo’n geval is het nodig een uitzonderingsbepaling toe te 
passen. Deze ruimte biedt de KRW en de Grondwaterrichtlijn. Twee 
belangrijke uitzonderingsbepalingen zijn: fasering en doelverlaging. Bij 
fasering wordt het moment waarop een doel moet zijn bereikt een of twee 
termijnen (2021 of 2027) uitgesteld. Bij doelverlaging wordt een doel 
naar beneden bijgesteld, zoals een minder goede kwaliteit van 
grondwater. Hoe moet worden omgegaan met deze 
uitzonderingsbepalingen is beschreven in het RIVM rapport 
'Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de 
Grondwaterrichtlijn. Drie casussen die in Nederland spelen'. 
 
Gaan we de normen in 2010 of in doeljaar 2015 halen? 
Antw: waarschijnlijk niet. Van de 23 grondwaterlichamen hadden er bij de 
KRW-stroomgebiedbeheersplannen van 2009, 14 voor de chemische 
toestand een goede beoordeling. Een stroomgebied omvat meerdere 
grondwaterlichamen. Er zijn overschrijdingen in grondwaterlichamen   
gevonden voor fosfaat in Eems en Rijn, chloride in Rijn, en arseen in 
Schelde en Eems. In de SGBPs wordt hiervan gezegd dat ze een 
natuurlijke oorzaak hebben en er daarom geen maatregelen voor zijn 
genomen. 
Daarnaast worden in Maas de norm voor nitraat overschreden, en in Eems 
en Schelde voor bestrijdingsmiddelen. 
Men verwacht in Maas de goede toestand in 2015 niet bereikt te hebben. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid na 2015 worden de doelen van de Grondwaterrichtlijn met 
betrekking tot nutriënten waarschijnlijk niet gerealiseerd. 
 
Referenties 
Verweij W, Reijnders HFR, Prins HF, Boumans LJM, Janssen MPM, Moermond CTA, 
Nijs ACM de, Pieters BJ, Verbruggen EMJ, Zijp MC (2008). RIVM rapport 
607300005. 
 
Bescherming bodem en (grond)water in Kaderrichtlijn Water, 
Grondwaterrichtlijn en Wet bodembescherming (zware metalen) (  

 
In de KRW gaat het primair om de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Of 
de doelstellingen van de KRW  worden bereikt hangt mede af van de chemische 
kwaliteit van het water. Voor wat betreft de bescherming van het grondwater is de 
grondwaterrichtlijn, een dochter van de KRW, belangrijk. Daarbij gaat het vooral 
om invulling van beginselen  als preventie  van verontreiniging,ombuigen van 
trends in de ontwikkeling van de kwaliteit en  geen achteruitgang . In de Wet 
Bodembescherming gaat het eveneens om preventie en geen achteruitgang.  
Voor oppervlaktewater geldt dat voor aquatische organismen bepaalde 
koperconcentraties geen probleem hoeven op te leveren, ondanks in eerste aanleg 
geconstateerde normoverschrijdingen, vanwege verminderde biologische 
beschikbaarheid. Echter door emissies vindt wel verdergaande accumulatie van 
zware metalen  in (water)bodem en grondwater  plaats. Er is sprake van een 
continue en voortgaande verontreiniging van in eerste instantie de bodem. Dit  
levert problemen met geen achteruitgang/standstill op. Daarnaast zal na verloop 
van een aantal decennia verzadiging kunnen optreden, afhankelijk van de 
grondsoort, waardoor de biobeschikbaarheid vrij plotseling toeneemt. Dan nemen 
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de risico’s voor het functioneren van de ecosystemen in bodem en water zeer toe 
en komt ook de bodemvruchtbaarheid in het geding. 
Uit onderzoek volgt dat er in toenemende mate accumulatie plaatsvindt als gevolg 
van koper en zink in veevoer en in additieven. Verder is het gebruik van 
koperbaden in de veehouderij een bron van emissies. Die komen alle tot stand via 
bemesting. Voor de waterbodems betekent deze accumulatie een verhoging van 
de risico’s van het baggeren: voor zowel het water (vrijkomende metalen door 
roeren) en op het aangrenzende land (plotseling vrijkomen van de metalen). Met 
name het laatste kan de afzet van bagger (op termijn)  bemoeilijken en daardoor 
grote financiële gevolgen hebben. 
Cadmium komt uit kunstmest en is een probleem omdat het een prioritair 
gevaarlijke stof is waarvoor in de KRW is bepaald dat het doel op termijn (voor 
2027 ) naar nul moeten. Het gehalte van Cadmium in kunstmest wordt  Europees 
geregeld. Nul-emissie is maatschappelijk/economisch niet haalbaar. Te bedenken 
valt dat de landbouw met kop en schouders boven de rest van de bronnen van 
emissies naar opp.water uit steekt. Conclusie: vanuit een preventief oogpunt is 
het wenselijk de emissies verder terug te dringen. Omdat vanuit het effectgerichte 
waterkwaliteitsspoor de risico’s op effecten nog niet  groot zijn (vanwege nu nog 
vaak geringe biobeschikbaarheid) is de druk op emissiereductie niet heel prioritair. 
Daarom: emissies moeten zo ver als maatschappelijk/economisch aanvaardbaar is 
worden teruggedrongen. Op vrijwillige basis gebeurt dit met de zware metalen via 
voorlichting en kennisoverdracht. En waar we aansluiting kunnen vinden gebeurt 
dit op EU-niveau in lopende herzieningen van productverordeningen.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Conclusie: voor de kabinetsvisie lijken de emissies van koper en zink en mindere 
mate Cadmium primair relevant. Behalve voor Cadmium  kan NL, zoals blijkt uit 
het Uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen Waterverontreiniging nog wel zelf het 
nodige doen,  Vooral voor zink zijn er bewezen mogelijkheden in de 
rundveehouderij om het met veel minder te doen. Voor koper is dit in veel minder 
mate het geval. Dat blijft in behoorlijke mate aan het mestvolume gekoppeld 
zolang er sprake is van toepassing op boerenland. 
 
Zie verder de samenvattende tabel aan het begin van deze notitie. 
 
Drinkwaterrichtlijn  
Drinkwaterproductie is één van de gebruiksfuncties van grondwater die worden 
beïnvloed door uitspoeling van mest naar de ondergrond. Mest van 
landbouwgronden spoelt uit naar het grondwater en belast dit grondwater met 
stikstofverbindingen zoals nitraat, fosfaat, sulfaat, metalen en resten van 
diergeneesmiddelen zoals antibiotica.  
 
De Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG overgegaan in 98/83/EG) bevat een norm 
voor nitraat in drinkwater van 50 mg/l NO3-. De normstelling in de Nitraatrichtlijn 
en ook de Grondwaterrichtlijn sluit hierop aan. De nitraatnorm voor drinkwater is 
in Nederland onveranderd geïmplementeerd in het Waterleidingbesluit. De waarde 
van 50 mg/l NO3- is gebaseerd op een gezondheidskundig advies van de WHO 
(World Health Organization) voor de bescherming van flesgevoede baby’s. Ook de 
lopende revisie van de Drinkwaterrichtlijn zal naar verwachting geen aanpassing 
van deze norm met zich meebrengen. 
 
De effecten van nitraat in drinkwater zijn het gevolg van de omzetting naar nitriet. 
Nitriet veroorzaakt oxydatiereacties en reduceert hiermee het zuurstoftransport 
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van het bloed. Daarnaast kan nitriet in de maag carcinogene verbindingen vormen 
(Van Dijk-Looijaard, 1993).  
 
In geval van dreigende normoverschrijdingen heeft het drinkwaterbedrijf, 
afhankelijk van de omvang van de verontreiniging, verschillende mogelijkheden 
om hier mee om te gaan: sluiten en/of verplaatsen van de betreffende winputten, 
uitbreiden van de waterzuivering of ultimo het sluiten van de winning. Bij het 
opstellen van de eerste serie stroomgebiedbeheerplannen bleek nitraat bij 33 
winningen (van ruim 200 grondwaterwinningen in Nederland) een probleem te 
vormen. Normoverschrijdingen van het gemiddeld per winning onttrokken water 
zijn in 2009 niet gerapporteerd. 
 
Uit het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening kan, in combinatie met 
een verwijzing naar het 1e NMP, worden afgeleid dat het beleid erop gericht is dat 
grondwater voor drinkwater niet meer dan 50 mg/l nitraat mag bevatten. De 
volgende NMP’s hebben de doelstellingen voor drinkwater overgenomen. 
 
In de periode 1986 - 2009 is de stikstofaanvoer naar landbouwgrond met dierlijke 
mest afgenomen van 479 miljoen kg N in 1986 naar 342 miljoen kg in 2009. De 
aanvoer met kunstmest nam in dezelfde periode af van 492 miljoen naar 230 
miljoen kg (CBS Statline, 2011; 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37655&D1=18-
51&D2=0&D3=a&VW=T). De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van 
landbouwbedrijven in de zandgebieden is in de periode 1992 - 2002 meer dan 
gehalveerd, van ongeveer 150 mg/l naar ongeveer 60 mg/l en lijkt sindsdien 
rondom dit niveau te schommelen. In de lössregio zijn de nitraatconcentraties ook 
gedaald, maar niet zover als in de zandregio. In de klei- en veenregio zijn de 
nitraatconcentratie gemiddeld lager dan 50 mg/l, maar vindt wel overschrijding 
plaats van de stikstofnorm in oppervlaktewater van 2,2 mg N / l. (RIVM: 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0271-Nitraat-in-
het-bovenste-grondwater-onder-landbouwgebieden.html?i=11-14 ; Zwart et al., 
2008; Boumans en Fraters, 2011).  
 
Voor het diepere grondwater speelt de tijdschaal van processen een belangrijke 
rol: het effect van beleidsmaatregelen uit de afgelopen 20 jaar is daar nog lang 
niet altijd zichtbaar. Normoverschrijdingen van nitraat zullen daarom in het diepe 
grondwater in de komende decennia nog blijven voorkomen.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Zonder volumebeleid na 2015 is het onzeker of een concentratie van max 50 mg 
nitraat per liter in grondwater dat gebruikt voor bereiding van drinkwater wordt 
gerealiseerd. 
 
Referenties 
• Dijk-Looijaard, A. van, 1993. Herziening Normen Waterleidingbesluit. KIWA 

Onderzoek en Advies (thans: KWR), Nieuwegein. KIWA-rapport SWO 93.340. 
• Versteegh, J.F.M., Dik, H.H.J. 2010. De kwaliteit van het drinkwater in 

Nederland in 2009. RIVM-rapport 703719065/2010. VI-2010-21. 
• Zwart, M.H., Hooijboer, A.E.J., Fraters, B., Kotte, M., Duin, R.N.M., 

Daatselaar, C.H.G., Olsthoorn, C.S.M., Bosma, J.N., 2008. Agricultural 
practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2006 period. RIVM-
rapport 680716003. 
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OSPAR ) en KRM (  
OSPAR is een verdrag ondertekend door 15 verdragspartijen waaronder 
Nederland, en de EU. Het is de Regionale Conventie voor de Bescherming van de 
Noord-oost Atlantische Oceaan beoogt  de doelen van een aantal strategiën door 
middel van geëigende maatregelen te bereiken. Het betreft een 5-tal Strategiën, 
waaronder  Eutrofiëring: het bereiken van Non-problem Areas, waar eutrofiëring 
niet voorkomt, zoals bepaald door de Comprehensive procedure. Hierbij wordt 
rekening gehouden met natuurlijke variatie en een zekere mate van eutrioffiëring 
en gebiedsspecificiteit (kust versus offshore). Maatregelen aan de bron, te weten:  
emissie reductie per bron van ca 50% t.o.v 1985 in stikstof en fosfaat naar 
(potentiële) probleemgebieden op zee. En, na het bereiken van 50% emissie 
reductie aan de bron,  een  reductie in nutriënten vrachten voor resterende 
individuele probleemgebieden.   
Naast Eutrofiëring betreft het de OSPAR-strategiën: Milieugevaarlijke Stoffen, Olie 
en Gaswinning op zee, Radioactiviteit, Biodiversiteit in relatie tot gebruik op zee. 
 
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft als doel m.b.t. eutrofiëring het 
bereiken van een Goede Milieu toestand van het kustwater. Samengevat is dat: 
Door de mens veroorzaakte eutrofiëring is tot een minimum beperkt. Deze wordt 
bereikt door vigerende afspraken, via KRW, IMO (scheepvaart) en OSPAR.  
 
De belasting van de Rijkswateren en de kustzone met de nutriënten fosfor en 
stikstof is voor circa tweederde afkomstig uit het buitenland. Nederland voldeed in 
2005 met een reductie van 77 procent ten opzichte van 1985 voor fosfor 
ruimschoots aan de emissiereductieafspraken die in het kader van OSPAR zijn 
gemaakt. In 2005 was voor stikstof een reductie gerealiseerd van 45 procent, 
waarmee  nog niet volledig aan de 50%-reductiedoelstelling voor stikstof t.o.v. 
1985 is voldaan. Recentere kwantitatieve gegevens dan 2005 zijn niet 
beschikbaar. 
 
Echter, uit het recent verschenen Quality Status Report 2010 van OSPAR (de 
Regionale Conventie voor de bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan) 
blijkt dat de ingezette reductie in stikstof vrachten naar zee stagneert, en hiermee 
ook de ingezette afname in stikstofconcentraties. Bovendien treedt er ook weer 
een toename op van fosfaatconcentraties in zee mede t.g.v nalevering van fosfaat 
uit de zoet waterbodems. Grote delen van de Noordzee, inclusief van het 
Nederlands deel van de Noordzee (“NCP”) zijn daardoor nog probleemgebieden 
m.b.t eutrofiëring, hetgeen betekent: overmaat plaagalgen en hiermee ook 
nadelige effecten voor zeemilieu en het gebruik , zoals recreatie (schuim op 
stranden), consument en visserij (dichtslibben van netten en sterfte van 
bodemleven). Deze beoordeling  is tot stand gekomen volgens het internationaal 
afgestemd beoordelingssysteem de zgn. Comprehensive Procedure van OSPAR.  
Bij presentatie van het QSR tijdens de OSPAR ministerconferentie in september 
2010 is overeen gekomen dat dit rapport als basis zal worden gebruikt voor de 
invulling van de Initiële Beoordeling bij implementatie van de Kaderrichtlijn 
Mariene strategie. Eutrofiering  is één van de descriptoren van het Mariene Milieu, 
waar bij implementatie van de KRM van moet worden bepaald welk verbetering 
nodig is en hoe we dat willen bereiken.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Nederland verwacht met de uitvoering van het Vierde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn en de maatregelen uit stroomgebiedbeheerplannen Kaderrichtlijn 
Water in 2015 en uiterlijk 2027 (zie Stroomgebied Beheerplannen 2009) aan de 
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50% emissie reductiedoelstelling aan de bron, stroomgebied breed, voor stikstof 
te kunnen voldoen. De na te streven goede milieutoestand en bijbehorende 
emissiereductie doelen voor eutrofiëring onder de KRM moeten nog vastgesteld 
worden, maar momenteel is het uitgangspunt dat de huidige inzet op langere 
termijn ook de eutrofiëringproblematiek in de Noordzee voldoende zal 
verminderen.  
 
NEC-richtlijn (ammoniak; ) 
De ammoniakemissie uit de landbouw is tussen 1990 en 2008 gehalveerd. Deze 
afname is het gevolg van krimp in de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van 
mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. 
 
De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in 2009 circa 125 miljoen 
kg, en ligt daarmee net onder het vastgestelde NEC-plafond voor 2010 van 128 
miljoen kg; de landbouw-emissie bedroeg 108 miljoen kg (bron: Emissie-
registratie). 
 
 

Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2008 2009 

NEC 
Plafond 

2010 
Ammoniak (NH3)               
Industrie, Energie en Raffinaderijen 5 4 3 3 2 2   
Verkeer 1 2 3 2 2 3   
Consumenten 13 10 9 11 10 10   
HDO en Bouw 4 4 4 3 3 3   
Landbouw 334 188 145 122 109 108   
TOTAAL 356 209 163 141 127 125 128 
 
 

 
Figuur 11: Landbouw in en rond gevoelige natuur (bron: Emissieregistratie). 
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Sinds 2000 neemt het aantal intensieve veehouderijbedrijven in zones rond 
kwetsbare natuurgebieden af. Tot 2005 nam ook de ammoniak die deze bedrijven 
uitstoten af. Deze afname verliep in de zones sneller dan daarbuiten. Ook buiten 
de zones rond kwetsbare natuur neemt het aantal van deze bedrijven af, maar 
hier is de afname kleiner. Sinds 2005 is de emissie niet verder gedaald. Tussen 
2007 en 2008 is de emissie weer toegenomen in zowel de beschermingszones als 
daarbuiten. 
 
De conclusie voor wat betreft ammoniak is dat de NEC-doelstellingen voor 2010 
gehaald zullen worden, ook al zijn de onzekerheden in de emissiecijfers fors.  
 
Het NEC-plafond voor 2010 blijft tot 2020 gelden. Als de prognose over afname 
varkensstapel klopt (Er zijn overigens ook andere prognoses), gaat het tot 2015 
goed. Daarna kan de melkveestapel flink stijgen en navenant voor verhoging 
emissies ammoniak zorgen. Die overschrijden dan snel het plafond. 
 
Gezien de (Europese) juridische procedures rond de NEC in relatie met de 
electriciteitscentrales valt niet uit te sluiten dat bij vergunningverlening voor 
veehouderijen ook aan de NEC getoetst zal moeten worden. Dat zou de boel dan 
‘op slot’ zetten indien het NEC-plafond wordt overschreden. 
 
Er wordt gewerkt aan vervolg op de 2010 emissieplafonds uit de NEC, namelijk 
NEC-plafonds voor 2020.  Binnen de UN/ECE (CLRTAP) worden in december 2011 
afspraken gemaakt over de hoogte van de Göteborgplafonds voor 2020. De 
Europese Commissie zal pas in 2013 een Richtlijn opstellen met de NEC-plafonds 
voor 2020. Voor de kabinetsvisie mest- en volumebeleid is het ammoniakplafond 
belangrijk. Het ziet er nu naar uit dat het plafond 2020 voor ammoniak dat zal 
worden afgesproken voor het Gotenburg protocol niet veel lager zal zijn dan het 
huidige plafond van 128 kt. Verwacht wordt dat de hoogte van het NEC-plafond 
voor 2020 daar niet van zal afwijken. Het is zelfs mogelijk dat er geen NEC 2020 
plafond komt maar een NEC 2030 plafond.  
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Ammoniakemissie  komt voort uit mest. 90% van de ammoniakemissie in 
Nederland komt uit de landbouw. Door deze grote hoeveelheid ammoniakemissie 
levert de landbouw verreweg de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie op de 
natuur in Nederland. Een goed en daadkrachtig mest- en volumebeleid kan een 
grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de ammoniakemissies uit de 
landbouw. 
 
Een groei van de veestapel maakt technische emissiereducerende maatregelen, 
met name in de melkveesector, noodzakelijk om het NEC-plafond voor 2020 te 
realiseren. Tegen dergelijke maatregelen bestaat echter weerstand. 
 
NEC-richtlijn (NOx;  
 
Emissies die onder NEC-plafond vallen 
Het emissieplafond voor NOx in kader van NEC en Gotenburg (LRTAP) is vanaf 
2010: 260 kt NOx per jaar. 
 
Uit de publicatie van de definitieve NEC cijfers voor Nederland door de  Emissie 
Registratie (december 2010), blijkt dat de emissie van NOx voor Nederland in 
2009 op het niveau van 276 kt /jaar lag. Dit ligt nog 16 kt/jaar boven het niveau 
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van het plafond van 260 kt /jaar dat vanaf 2010 gaat gelden. Het landbouw 
aandeel bedroeg 14 kt /jaar 
 
Over 2009 werd voor de landbouw een emissie gemeld van 14 kt NOx, daar zou 
deze emissiepost van 25,5 kt eigenlijk bij opgeteld moeten worden (waarmee de 
landbouw op een emissie komt van 39,5 kt NOx). 
 
Het PBL heeft een opwaartse correctie van de cijfers gepleegd vanwege het 
toevoegen van de NEC-emissiebron “opslag van mest”. Deze bron was 
aanvankelijk niet meegenomen, omdat dat bij eerdere ramingen ook niet was 
gedaan. In de laatste definitieve cijfers van de ER (tot en met 2009) is deze bron 
voor het eerst opgenomen (overigens nog met een omvang van 3,4 kton in 2009, 
maar daar zijn geen goede emissiefactoren toegepast; wordt in volgende ER-
ronde gecorrigeerd; de 7,4 is een indicatie bij toepassing van de juiste 
emissiefactoren). 
 
Dit betekend dat het cijfer bij emissie veeteelt in 2010 omhoog bijgesteld zal 
worden naar  ca. 7, 4 kton/jaar. 
De op gegeven emissies in kader LRTAP en NEC 2010 over 2009 zijn als volgt te 
specificeren. 
 
Emissies die meetellen voor plafonds NEC & Gotenburg 
Naam Kton NOx / jaar 
Verbrandingsemissies landbouw werktuigen (offroad and other 
machinery) 

  10,5 

Emissie veeteelt (mestopslagen: dunne mest en vaste mest)     3,4 (wordt 
7,4) 

Subtotaal   13,9 (wordt 
17,9) 

  
Verbrandingsemissie uit stationaire bronnen (glastuinbouw)   10,7 
Totaal   24,6 (wordt 

28,6) 
 
Bovenstaande emissies worden opgegeven en tellen mee voor de nationale totalen 
tbv de plafonds. 
 
NOx-emissies door de landbouw die niet meetallen voor het NEC-plafond 2010 
Tevens werd begin 2011 een nog niet eerder gemelde emissie post gerapporteerd 
van 25,5 kt vrijwel geheel afkomstig vanuit de landbouw.  
 
De nieuw gevonden emissie cijfers worden vooralsnog gemeld als 
“natuurlijke”emissies. Deze emissies hebben een grote van ca 9% van het 
nationale totaal, ze worden (nog niet) meegenomen in het nationale totaal. 
 
Andere emissies van NOx uit de landbouw. 
Emissies die niet meetellen maar wel worden gemeld 
Naam Kton NOx / jaar 
Aanwending dierlijke mest  11,8 
Aanwending kunstmest    9,4 
Veestapel, alle weidedieren, weidemest    3,2 
Subtotaal  24,4 
     
Niet landbouwbodems    1,1 
Totaal 25,5 

 



22 
 

Deze “andere emissies” uit de landbouw tellen op dit moment niet mee voor de 
nationale totalen in kader van NEC en LRTAP. Ze worden vooralsnog opgegeven 
als emissies uit natuurlijke bronnen.  
 
Duitsland is tot nu toe het enige land dat deze bronnen echt opgeeft met de 
beperking dat ze niet meetellen voor de huidige plafonds. Daarnaast zijn er nog 
twee andere landen die net als Nederland op een andere wijze deze bronnen 
vermelden. Op dit moment wordt internationaal bezien of deze bronnen voor 2020 
moeten worden meegenomen. 
 
Samengevat: 

1) Het is nog niet helemaal zeker dat Nederland het emissieplafond voor NOx 
gaat halen. 

2) Er zijn nog niet eerder gerapporteerde emissies afkomstig uit de 
landbouw. Deze emissies hebben een grootte van ca 9% van het nationale 
totaal. 

3) Deze emissies vallen niet onder het NEC 2010 plafond en behoeven 
waarschijnlijk niet meegeteld te worden in het nationale totaal.  

4) Voor de nieuw af te spreken NEC 2020 plafonds zullen ze wel gaan 
meetellen.  

5) Het is van belang deze emissies wel te melden, omdat anders het plafond 
voor 2020 wel eens veel lager uit kan vallen. 

6) Deze emissie zou moeten worden gemeld als emissie uit de landbouw in 
plaats van als natuurlijke emissie. 

 
Relatie met mest- en volumebeleid 
De relatie met de NEC doelstelling 2020 is de volgende: als deze bronnen worden 
meegenomen in de procedure naar 2020 dan zal er een extra noodzaak zijn voor 
volumebeleid. 

1. Het effect van landbouw op de natuur in Nederland via depositie van 
stikstof is (nog) groter dan gedacht. 

2. De bijdrage van de totale landbouw aan de NOx emissie wordt twee maal 
groter dan tot nu toe werd aangenomen. Ook dit lijkt een reden voor 
volumebeleid. 

Kanttekening PBL: als kunstmest verder wordt verdrongen door dierlijke mest (of 
scheidingsproducten) dan is productiebegrenzing uit oogpunt van NOX-beleid geen 
dwingende reden.    
 
Natura 2000 (PAS) (EL&I/ ) 
 
Wat is de ecologisch onderbouwde doelstelling voor de te nemen maatregelen? 
De Vogel en habitatrichtlijn schrijft voor lidstaten zich moeten inspannen om de 
instandhoudingdoelstellingen van Natura2000 binnen een reële termijn te 
behalen.  
 
Onderstaande figuur geeft een indicatie van de instandhouding van de Natura 
2000-habitats. 
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1.1.7 Balans van de leefomgeving (PBL)

Staat van instandhouding Natura 2000-habitats (NB 75% NM is N2000)

Milieudruk (vermesting verzuring 

verdroging) is belangrijke oorzaak 

van biodiversiteitsverlies

Stikstofemissie daalt niet meer

 
 
De relatie tussen de PAS en mest en volumebeleid.  
Doel van de PAS is om duurzame economische ontwikkeling en herstel samen te 
laten gaan met het realiseren van de natuurdoelen voor Natura 2000. Dit betekent 
dat de landelijke stikstofdeken moet afnemen en dat in ieder geval voorkomen 
moet worden dat de landelijke emissies toenemen en dat risico’s daarop (bijv. bij 
wegvallen dierrechten en melkquotum) moeten worden beheerst.  
 
De agrarische sector veroorzaakt de grootste nationale bijdrage aan de 
stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Na een halvering in de periode 1990 – 
2010 wordt de uitstoot in de periode 2010 -2030 met het vastgestelde beleid met 
14 % teruggebracht. 
Gezien de grote bijdrage van de veehouderij en de beschikbaarheid van 
aanvullende maatregelen die qua kosteneffectiviteit verantwoord uitkomen is een 
aanvullend pakket generieke maatregelen ontwikkeld.  
Afgesproken is om de periode 2010-2030 de volgende aanvullende maatregelen te 
treffen: 

- Verbeteren van het uitrijden van dierlijke mest. Het gaat hierbij om het 
voorschrijven van de meest effectieve apparatuur (bijvoorbeeld op 
bouwland toepassen van mestinjectie) 

- Aanscherpen van de emissie-eisen van de AMvB huisvesting voor nieuwe 
stallen. Het streven is om aan te scherpen tot het niveau van Best 
Beschikbare Techniek +  (BBT+). Deze maatregel kan ingaan aansluitend 
op de overgangstermijn van het Actieplan Ammoniak. Voor bestaande 
stallen geldt een passende overgangstermijn.  

- Het opstellen van emissie-eisen en deze vastleggen in de AMvB 
huisvesting voor een aantal diercategorieën waar nu nog geen eisen voor 
gelden zoals melkvee, vleeskalveren.  

- Aanvullend op de stalinrichtingseisen worden emissiebeperkende 
maatregelen getroffen zoals voer- en andere managementmaatregelen, 
deze kunnen landelijk of gebiedsgericht worden ingezet. Deze 
maatregelen kunnen worden opgenomen in de Regeling Ammoniak en 
Veehouderij als aanvullende maatregelen naast de stalmaatregelen.  
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De komende periode worden de maatregelen verder uitgewerkt en aanpassing van 
regelgeving voorbereid. Er wordt ook nog gekeken naar andere, innovatieve 
oplossingen. In dat kader zal ook een nadere berekening van de kosten worden 
opgesteld. 
 
Een voorlopige inschatting van het effect is dat 10 – 14 kiloton emissiereductie 
kan worden gerealiseerd. De reductie door de veehouderij komt daarmee op zo’n 
25 %. 
 
Voor de veehouderij is het vraagstuk van de regulering van de omvang relevant. 
De afgelopen 20 jaar is de omvang van de veehouderij op landelijk niveau 
gereguleerd geweest. De omvang van de veestapel is in deze periode afgenomen. 
Ook is de omvang regionaal begrensd m.n. van varkens en pluimvee, c.q. de 
compartimentering. 
Door het vervallen van de Europese melkquotering en het expireren van de 
dierrechten voor varkens en pluimvee in 2015 is de vraag aan de orde of er 
vervangend instrumentarium nodig is om de omvang van de veestapel te 
reguleren. De PBL trendanalyse gaat bij het vervallen van beide instrumenten uit 
van kleine verschuivingen tussen diercategorieën, maar in het totaal nauwelijks 
groei. Hier is overigens geen sprake van een eigen trendanalyse van PBL. In het 
PAS-rapport wordt uitgegaan van de LEI perspectievenstudie van Silvis et al uit 
2009. Die studie is ook toegepast bij de referentieraming van ECN en PBL.  
Deze stabiele omvang van de veestapel als geheel is een voorwaarde om de 
berekende reducties met de genoemde maatregelen te kunnen bereiken. De 
opgave voor de overheid is om te voorkomen dat het effect van de 
emissiebeperkende maatregelen weglekt door groei van veehouderijsectoren. Bij 
het ontbreken van effectief instrumentarium bestaat het risico dat er ongewenste 
groei ontstaat. Vanuit het vraagstuk van stikstofdepositie gezien is er behoefte 
aan een instrument om de omvang van de veestapel te kunnen reguleren. 
Immers, er zijn gegronde redenen om ernstig te twijfelen aan de conclusie van 
het LEI dat de veestapel na 2015 bij het vervallen van de dierrechten en 
melkquota nauwelijks zal groeien. Bovendien kunnen zonder een volume-
instrument de aantallen dieren rondom Natura2000-gebieden toenemen. 
 
Per brief van 1 juli 2010 (Kamerstukken II, 30654, nr. 83) heeft de voormalig 
minister van LNV, mede namens de minister van VROM en in overeenstemming 
met opvattingen van de ministers van VWS en EZ, het Voorlopig Programma 
Stikstof aangeboden aan de Tweede Kamer. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
In de vPAS staat het volgende opgenomen over de omvang van de veehouderij: 
“Om het PAS tot een succes te maken is een pakket aanvullende maatregelen 
nodig. Welke omvang het maatregelenpakket zal moeten hebben, is nu nog niet 
exact aan te geven. In het definitieve PAS zal een totaalpakket worden 
gepresenteerd. Naast de vraag in hoeverre de technische eisen ten aanzien van 
ammoniakemissies nog verder kunnen worden aangescherpt, is hierbij ook het 
vraagstuk van de omvang van de nationale veestapel aan de orde. Op de 
technische maatregelen wordt hieronder ingegaan. Ten aanzien van de omvang 
van de veestapel blijkt uit de studie van Cap Gemini (Kamerstukken II, 28385, nr. 
184) dat regulering noodzakelijk blijft om overschrijding van de 
milieugebruiksruimte te voorkomen. In het definitieve PAS worden beide sporen 
nader uitgewerkt”. 
Uiteraard is niet alleen de nationale omvang van de veestapel relevant, maar ook 
de regionale. 
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Fijn stof (  
Het beleid voor fijn stof is vastgelegd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Hierin is uitgewerkt hoe Nederland gaat voldoen aan de 
Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.  
 
Veehouderijen dragen substantieel bij aan de landelijke emissie van fijn stof . Zij 
leveren in de veehouderijgebieden bovendien een belangrijke bijdrage aan de 
achtergrondconcentratie. 
 
Uit inventarisatie van vergunninggegevens is gebleken dat 145 veehouderijen 
waarschijnlijk de grenswaarden voor fijn stof  overschrijden. Dit zijn vooral 
pluimveehouderijen. Deze bedrijven moeten vóór medio 2011 emissiebeperkende 
maatregelen hebben getroffen. Dit geldt ook voor pluimveehouderijen die door 
omschakeling naar diervriendelijke huisvestingssystemen de normen zouden gaan 
overschrijden. Deze bedrijven moeten worden opgeteld bij het aantal van 145. 
 
Voor het terugdringen van de achtergrondconcentratie wordt het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij uitgebreid met grenswaarden voor fijn 
stof. Dit besluit heeft in beginsel betrekking op de hele veehouderij. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Veehouderijen dragen bij aan de landelijke emissie voor fijn stof en aan de 
achtergrondconcentratie. Met name in de reconstructieprovincies is de 
achtergrondconcentratie hoog. Het aantal dieren is van invloed op de landelijke 
emissie en op de achtergrondconcentratie. 
 
Geur 
Geurhinder en geluidsoverlast zijn de meest voorkomende milieuklachten in 
het landelijk gebied. In 2004 ondervond 11% van de personen ouder dan 18 
jaar hinder van geur veroorzaakt door de landbouw 
(www.natuurenmilieucompendium.nl). Bij het verlenen van vergunningen 
aan agrarische bedrijven en bij het bestemmen en gebruik van het 
buitengebied is dit dan ook een wederkerend en wezenlijk thema. Kwetsbare 
functies als wonen en recreatie hebben belang bij een stankvrije omgeving. 
In veel landelijke gebieden treedt in de tijd geleidelijk een verschuiving op 
van voornamelijk monofunctioneel agrarische functies naar meer gemengde 
functies, waarbij wonen en recreëren in belang toenemen. 
Gedurende het productieproces op een veehouderij komt geur vrij. Geur 
komt in ieder geval vrij (kan vrijkomen) bij het opslaan van diervoer, het 
bereiden van diervoer, het houden van de dieren in de dierenverblijven, het 
opslaan van mest, het bewerken/verwerken van mest en het uitrijden van 
mest. De beoordeling van de meeste genoemde bronnen vallen onder de 
Wet Milieubeheer en kunnen door het treffen van redelijk eenvoudige 
maatregelen of voorzieningen (bijvoorbeeld afdekken en mestinjectie) 
worden voorkomen of tot een acceptabel niveau worden teruggebracht. 
Voor het huisvesten van dieren in de agrarische sector is in januari 2007 de 
wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze dient bij 
vergunningverlening als beoordelingskader. 
Voor de toets van de aangevraagde vergunning aan de normstelling volgens 
de Wgv wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks. Dit 
model berekent de geurbelasting van het bedrijf op zijn omgeving 
(woningen). De geurbelasting wordt berekend in Odour Units per kubieke 
meter lucht als 98-percentielwaarde, dat wil zeggen dat in 2% van de tijd 

5.1 tweede lid e



26 
 

deze waarde wordt overschreden. Voor woningen in het buitengebied geldt 
dat de norm van 8 (of 14 in concentratiegebieden) OU/m3 voor de 
individuele bijdrage van iedere veehouderij niet mag worden overschreden. 
Voor de woningen binnen de bebouwde kom (kernen) is deze norm strenger, 
te weten 2 (of 3 in concentratiegebieden) OU/ m3. Voor de cumulatieve 
geurbelasting (van alle veehouderijen samen), die uiteindelijk bepalend is 
voor de geurhinder, zijn in Wgv geen normen opgenomen. In 
vergunningverlening wordt daar dan ook niet op getoetst. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Doordat voor de cumulatieve geurbelasting van alle veehouderijen samen in de 
Wgv geen normen zijn opgenomen, kan in veeconcentratiegebieden een enorme 
geurbelasting optreden. Dit is een van de factoren voor verzet vanuit de bevolking 
tegen hoge concentraties van vee in de vorm van megastallen of meer 
middelgrote stallen vlakbij elkaar. Geurhinder is daarmee geen aspect dat 
relevant is voor de discussie over de landelijke omvang van de veestapel, maar 
wel voor sturing van de regionale en plaatselijke omvang van de veestapel. 
 
Broeikasgassen (  
Landbouw (exclusief glastuinbouw) draagt bij aan de emissie van overige 
broeikasgassen lachgas en methaan. Lachgas ontstaat vooral bij toediening van 
(kunst)mest en voor een klein deel uit de mest in kelder en opslag. De relatie met 
mestbeleid ligt dus met name in de hoogte van de stikstofgebruiksnorm. Methaan 
komt vrij bij pensfermentatie en uit de mest van varkens en met  name rundvee. 
Methaanemissie is dus direct gekoppeld aan de omvang van voornamelijk de 
rundveestapel.  
 
Sinds 1990 is door ondermeer de verlaging van de stikstofgebruiksnorm de 
lachgasemissie met 35 % gedaald tot 7 Mton CO2-equivalenten in 2009. Ook de 
methaanemissie is gedaald, met 10% tot 10 Mton CO2-eq. in 2009. Het 
melkquotum is met steeds minder koeien volgemelkt, waardoor de melkveestapel 
is gekrompen. De laatste jaren stijgt de methaanemissie echter, gekoppeld aan 
een geleidelijke uitbreiding van het melkquotum en stuks melkvee.  
 
In 2008 is het convenant Schone en Zuinige (S&Z) agrosectoren afgesloten, 
waarin de landbouwsector het doel van S&Z voor 2020 onderschrijven (2% 
energiebesparing per jaar, 20% hernieuwbare energie en 30% CO2-equivalenten-
reductie in 2020 t.o.v. 1990). Inmiddels is de ambitie van het kabinet naar het 
EU-doel van 20% broeikasgasemissiereductie bijgesteld. De sector houdt 
vooralsnog vast aan de oorspronkelijke S&Z-doelstelling. Precisielandbouw, 
veevoer en mestvergisting nemen een belangrijke plaats in het convenant in. De 
ontwikkeling van de melkveestapel na afschaffing van het melkquotum in 2015 
heeft een grote invloed op het al dan niet halen van de doelen in 2020. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Voor het halen van de 2020 broeikasgasreductie doelen is beheersing van de 
omvang van de rundveeveestapel van direct belang. Om bij de huidige omvang 
van de rundveestapel de 2020 doelen te halen is ingezet op vermindering van de 
methaanemissie via het voerspoor. De ingezette stijging van de dieraantallen 
brengt realisatie van het convenantdoel in gevaar. 
 
Biodiversiteit  
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Voor de veehouderij is er zowel een nationale als een internationale relatie met 
biodiversiteit. De PAS heeft betrekking op Natura 2000-gebieden in Nederland, 
maar emissies van de veehouderij hebben ook effecten op de biodiversiteit in de 
bodem en het water. De KRW stelt ecologische randvoorwaarden ter bescherming 
van de biodiversiteit in het water. De emissies verstoren ook de bodem-
biodiversiteit en kunnen ervoor zorgen dat een aantal maatschappelijke functies 
van de bodem (ecosysteemdiensten) niet goed kan functioneren. In het VN-
biodiversiteitsverdrag worden in paragraaf 14 van het besluit over 
agrobiodiversiteit (UNEP/CBD/COP/DEC/X/34) landen opgeroepen om verdere 
acties te ondernemen om de nutriëntenbelasting van sommige landbouwkundige 
praktijken te verminderen ten behoeve van de behoud van biodiversiteit. 
 
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’ van het PBL “beslaat het 
ruimtegebruik als gevolg van de Nederlandse consumptie – de Nederlandse 
ecologische voetafdruk- ongeveer 3 keer het Nederlandse grondgebied en vindt 
overwegend in het buitenland plaats. De vraag naar dierlijke eiwitten en de 
behoefte aan papier zorgen voor bijna de helft van de benodigde ruimte buiten de 
landgrenzen. Ongeveer 10% van het ruimtegebruik voor dierlijke eiwitten komt 
van de sojaproductie in Zuid- en Noord –Amerika, dat fungeert als veevoer voor 
de intensieve veehouderij in Nederland. Grootschalige aaneengesloten gebieden 
van hoog productieve monoculturen zoals soja zorgen voor het grootste verlies 
aan biodiversiteit op en rond het perceel”. Het Beleidsprogramma Biodiversiteit 
werkt 2008-2011 zet in op verduurzamen van diverse handelsketens, waaronder 
soja. In de Round Table on Responsible Soy (RTRS) zijn criteria opgesteld over 
een verantwoorde toename van de sojaproductie. Hier wordt meer dan vroeger 
rekening gehouden met de biodiversiteit.  
Volgens ‘De balans voor de leefomgeving 2010’van het PBL “treedt er ook 
buitenlands ruimtegebruik op door importen voor de exportproductie in 
Nederland. Zo is het buitenlands ruimtebeslag van de Nederlandse dierlijke 
exportproductie ongeveer 17 duizend km2, ofwel driekwart van het Nederlands 
landbouwareaal”. 
Dat betekent dat de milieugebruiksruimte van de veehouderij ook een nog 
internationale component kent. 
 
Relatie met mest- en volumebeleid 
Nutriëntenemissies hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Zonder 
beheersing van het volume van de veestapel is het niet mogelijk de biodiversi-
teitsdoelstellingen in Nederland te realiseren. Voor de realisatie van deze 
doelstellingen is o.a. uitvoering van de PAS (depositiebeleid) en realisatie van de 
KRW-doelen (ecologische doelen) nodig. Bij de desbetreffende onderwerpen staat 
reeds dat een groei van de veestapel hier haaks op staat. 
 
Ook de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten heeft grote gevolgen voor de 
biodiversiteit. Daarbij gaat het niet om de Nederlandse biodiversiteit, maar om de 
internationale biodiversiteit en dan voornamelijk in de soja-producerende  landen. 
 



Bijlage 3.2 

LET OP: UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK 
NIET VERDER VERSPREIDEN 

 
 
Aan:  Projectgroep KMV 
Van:   
Betreft: Analyse 10-puntenplan coalitie 
Datum: Overleg Projectgroep 26 april 2011 
 
Inleiding 
Tijdens het AO mestbeleid van 15 december 2010 presenteerde de heer Koopmans van de 
CDA, namens de fracties van CDA, VVD en PVV, een gezamenlijk 10-puntenplan met als 
boodschap: “Wij hebben een tienpuntenplan gemaakt waarin wij hebben geformuleerd hoe 
volgens ons in de komende periode moet worden gewerkt aan het nieuwe, vijfde 
actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn. Graag wil ik dat via de voorzitter aanbieden aan 
het kabinet en aan de collega's.” 
 
Met deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven tot een analyse van dit 10-puntenplan. 
Wat staat erin, wat zit erachter, waar kunnen we iets mee, wat doen we al en wanneer 
dan en welk punt of welke punten kunnen we niet in meegaan? De analyse is niet statisch. 
Een aantal van de ingebrachte punten zien op de wijze waarop de drie genoemde fracties 
invulling willen geven aan volumesturing en het stimuleren van mestverwerking. Over dit 
onderwerp wordt intern nog volop nagedacht. De uiteindelijke keuze voor een 
volumevariant bepaalt mede in welke mate tegemoet gekomen wordt aan het 10-
puntenplan. 
 
“Daarom hebben wij met een aantal fracties de handen ineengeslagen. Samen met 
mevrouw Snijder-Hazelhoff [...] en de heer De Mos heb ik een tienpuntenplan gemaakt.” 
Het 10-puntenplan van de coalitiepartijen CDA en VVD, inclusief gedoogpartij PVV, 
veroont sterke overeenkomsten met plannen die in een eerder stadium via LTO Nederland 
bij het ministerie van EL&I onder de aandacht zijn gebracht. Bij de analyse van het plan is 
het daarom goed steeds in het achterhoofd te houden wat LTO in notities en gesprekken 
de afgelopen maanden naar voren heeft gebracht. 
 
Het 10-puntenplan bestaat feitelijk uit 10 thema’s. Sommige thema’s bevatten meerdere 
punten. In het navolgende wordt per thema een analyse gegeven. Daarbij wordt elk 
afzonderlijk punt steeds kort samengevat tot de kern van de wens van de coalitiepartijen 
en de PVV. De complete tekst van het 10-puntenplan is als bijlage opgenomen. 
 
De analyse kan gebruikt worden: 
• bij ambtelijke gesprekken met LTO-Nederland; 
• bij bestuurlijk overleg met LTO 
• bij het opstellen van de Kabinetsbrief inzake de visie mestbeleid en inzet 

volumebeleid; 
• ter voorbereiding op overleggen met de Tweede Kamer 
• ter voorbereiding op de Evaluatie Meststoffenwet 2012, 
• ter voorbereiding op het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
 
 

5.1 tweede lid e



 2 

Uitleg analyse 
 
 Uitleg 
Wat Wat zegt het 10-puntenplan, uitgesplitst naar onderwerp 

 
Analyse Wat valt er over het punt van de coalitie te zeggen. Waarom brengt de 

coalitie dit punt in? Wat bedoelen ze? Is het ons bekend? Wat doen we mee 
en waarom? Wat doen we er niet mee en waarom? 
 

Conclusie Hoe nu verder? Wat kunnen we de Kamer melden? 
 
 
 
 
Analyse 
 
 0. Inleiding 
Wat Haalbaar en betaalbaar mestbeleid. 

 
Analyse Tijdens het AO Mestbeleid van 15 december schetste de heer Koopmans het 

succes van het gevoerde beleid en de inspanningen van de sector. 
Conclusie: “Wij zien het succes en vinden dat er nog een aantal stappen 
moet worden gezet”. 
  

Conclusie Successen zijn er zeker geboekt, stappen moeten inderdaad nog gezet 
worden. Deze zijn beschreven in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn 
en worden nader bepaald in de Evaluatie Meststoffenwet 2012. Blijvende 
aandacht voor lasten van mestbeleid is gewenst. 

  
 1. Grondgebonden mestbeleid 
Wat Geen lucht (dierrechten), maar grond door koppeling van dierlijke mineralen 

aan de grond. Sectoren zullen via integrale managementsystemen aan 
moeten tonen slagen vooruit te maken. Maak ondernemers zelf 
verantwoordelijk om hun eigen probleem op te lossen: of door de 
bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door minder dieren 
te houden. 
 

Analyse De coalitie neemt hiermee duidelijk stelling tegen het voortzetten van een 
stelsel van dierrechten en voor een koppeling van dierlijke mineralen aan 
grond (Snijder-Hazelhoff: “We zijn voor het afschaffen van dierrechten. De 
VVD is altijd tegen handel in lucht geweest. Investeringen in dierrechten 
dragen op geen enkele wijze bij aan een duurzame veehouderij. Laten we 
dat voor de toekomst veranderen.”). De coalitie kiest voor een “koppeling 
van dierlijke mineralen aan de grond”. Alhoewel niet expliciet genoemd, 
doelt de coalitie hiermee op een systematiek volgens het stelsel van 
Mestafzetovereenkomsten, zoals dit in de jaren 2002-2004 van kracht was. 
De coalitie benadrukt dat ondernemers verantwoordelijkheid zijn voor het 
oplossen van hun eigen probleem (overschot aan dierlijke mest op het eigen 
bedrijf) door te kiezen voor voermaatregelen, afzet van dierlijke mest 
(nationaal, export) en/of mestverwerking. Mocht dit niet voldoende soelaas 
bieden, dan kan de ondernemer kiezen voor het houden van minder dieren.  
 
Tijdens het AO mestbeleid van 15 december zei Koopmans (CDA) hierover 
het volgende: “Wij geloven erin dat boeren door een meer grondgebonden 
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mestbeleid, waarbij niet meer wordt gehandeld in lucht, het geld dat ze 
willen investeren in rechten, zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, in 
echte duurzaamheidsverbeteringen van mestverwerking gaan investeren.” 
 
Snijder-Hazelhoff (VVD) verduidelijkte het standpunt van de coalitie als 
volgt: “De VVD vindt dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het 
aantal dieren dat hij houdt. Hij moet zelf bepalen hoe hij via het voer 
efficiënt omgaat met mineralen en hoe hij zijn eventuele mineralenoverschot 
afzet en/of verwerkt. Hij is ervoor verantwoordelijk om zelf in zijn 
bedrijfsvoering te bepalen hoe hij zijn voer [lees: mest; MvR] afzet en de 
verwerking regelt. Voor het deel waarvoor hij dat niet kan, verliest hij 
uiteindelijk het recht om dieren te houden. Duidelijkheid dus.” 
 
Zowel het 10-puntenplan als de uitspraken van CDA en VVD in de Vaste 
Commissie EL&I scheppen onvoldoende helderheid. VVD spreekt enerzijds 
over ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor het aantal dieren dat 
zij houden, anderzijds wordt gezegd dat ondernemers het recht op het 
houden van dieren verliezen als zij de afzet van mest niet goed geregeld 
hebben. Dit suggereert actief overheidsingrijpen. 
 

Conclusie CDA, VVD en PVV willen af van dierrechten. Ze opteren voor een koppeling 
van mineralen aan grond en een grote eigen verantwoordelijkheid voor 
ondernemers om hun eigen problemen op te lossen. Doen zij dit niet, dan 
verliezen zij het recht om dieren te houden. Dit heeft het meest 
verwantschap met het MAO-stelsel zoals Nederland dat in 2002-2004 kende. 
Een dergelijk stelsel is één van de drie varianten die momenteel door de 
projectgroep KMV wordt uitgewerkt 

  
 2. Voerspoor 
Wat Wat er niet in gaat komt er ook niet uit. De overheid moet het voerspoor 

traject waar nodig faciliteren. 
 

Analyse LTO Nederland heeft met Nevedi een convenant afgesloten over het 
verhogen van de fosfaatefficiency in de rundvee- en varkenshouderij door 
aanbod en gebruik van mineralenarmer voer. LTO en Nevedi zetten in op 
een vermindering van de excretie van 10 miljoen kg fosfaat per 2013 (was 
oorspronkelijk 2011) en nogmaals 10 miljoen per 2015 (was oorspronkelijk 
2013). Deze in totaal 20 miljoen kg vertegenwoordigt 11,5% van de totale 
fosfaatexcretie van de veehouderij. Het convenant gaat uit van vrijwilligheid. 
Voor de varkenshouderij wordt momenteel getracht een 
productschapsverordening (Productschap Diervoeders) op te stellen 
waarmee varkenshouders gedwongen worden een bepaald niveau van 
fosfaatefficiency te realiseren. Het Productschap zegt hierover zelf 
(Agendapunt 8, Openbaar bestuur PDV, 16 maart 2011): “Het effect van de 
toekomstige verordeningen is beperkt: zij zorgen voor een harde ondergrens 
voor fosfaatefficiency. Een verbetering van de fosfaatefficiency over de hele 
linie in de varkens- en rundveehouderij is noodzakelijk om de doelstellingen 
met betrekking tot het terugdringen van de fosfaatexcretie te realiseren”. 
De verwachtingen ten aanzien van een productschapsverordening zijn bij 
het Productschap zelf dus niet hooggespannen. De NVV steunt het 
convenant vooralsnog niet. 
 
De verwachtingen ten aanzien van het voerconvenant zijn sinds de 
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ondertekening getemperd. Dit blijkt al uit het bijstellen van de termijn 
waarbinnen de doelstelling van de eerste 10 en de tweede 10 miljoen 
kilogram fosfaat moeten worden bereikt. Deze zijn verschoven van 2011 
naar 2013, respectievelijk van 2013 naar 2015.  
 

Conclusie De coalitie vraagt het Kabinet het voerspoor daar waar nodig te faciliteren. 
De vraag is hoe dit vormgegeven kan worden. De overheid heeft dezelfde 
juridische mogelijkheden als het Productschap om eisen te stellen aan de 
fosfaatefficiency in de varkenshouderij, maar heeft er bewust voor gekozen 
de verantwoordelijkheid bij de sector neer te leggen. Het voornemen van 
LTO en Nevedi is dan ook om dit via een productschapsverordening aan de 
varkenshouderij op te leggen. 
 
De melkveehouderij wordt door het grondgebonden karakter, in combinatie 
met aangescherpte fosfaatgebruiksnormen, ook los van het convenant 
geprikkeld om zuinig om te gaan met nutriënten.   
   
In de melkveehouderij hebben veehouders de mogelijkheid om aan te tonen 
dat zij efficiënter met voer omgaan (BEX) waardoor afvoer van mest 
voorkomen kan worden. 
  
Belangrijk aandachtspunt is de monitoring van een en ander: lukt het de 
veehouderij daadwerkelijk om de excretie fors te verminderen? Dit is ook 
relevant voor verantwoording van gebruik van voermaatregelen als middel 
om overschrijding van het mestproductieplafond te realiseren. 
 
Het is op dit moment twijfelachtig of LTO en Nevedi de geformuleerde 
doelen gaan realiseren. 

  
 3. Veehouderij kunstmestvrij 
Wat Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik 

afhankelijk stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats 
van strikte hokjes kunstmest/dierlijke mest. 
 

Analyse Aan de orde gesteld worden enkele gerelateerde onderwerpen:  
a. toestaan van opwerken/gebruik van dierlijke mest tot kunstmest, zie de 

mestpilots; 
b. optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong; 
c. energieopwekking door monovergisting. 
 
Ad a: De coalitie ziet een rundveehouderij voor zich waarbij geen 
kunstmeststoffen meer noodzakelijk zijn door het slim inzetten van 
producten uit dierlijke mest. Dit punt staat al langer op de politieke agenda. 
Melkveehouders moeten dierlijke mest afvoeren en kunstmest aanvoeren. 
Dit wordt gezien als economisch, landbouwkundig en milieukundig 
inefficiënt.  
 
De pilots mineralenconcentraat hebben als doel om te onderzoeken of  
produceren en gebruik van N-kunstmestvervanger op basis van 
hoogwaardige  verwerkingstechnieken uit dierlijke mest economisch, 
landbouwkundig en milieukundig haalbaar en verantwoord is. Deze pilots 
moeten resultaten opleveren waaruit dit blijkt en waarmee de Europese 
Commissie overtuigd kan worden van het feit dat het hier niet langer over 
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dierlijke mest maar een kunstmeststof gaat. Voorzien is dat medio zomer dit 
jaar een gesprek zal plaatsvinden met de Europese Commissie over de 
resultaten van 2009 en 2010.  
 
Opschaling van de pilots is op dit moment niet aan de orde aangezien er nog 
geen overeenstemming is met de Commissie over een permanente 
voorziening om de N-kunstmestvervanger uit de pilots te mogen gebruiken 
bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest (in het licht van de 
Nitraatrichtlijn). De huidige pilots zijn al van een aanzienlijke omvang en 
hebben instemming van de Europsese Commissie. Een tijdelijke uitbreiding 
ervan is tegen de afspraak met de Europese Commissie. Overheid en 
bedrijfsleven hebben fors geïnvesteerd in onderzoek en monitoring.  
 
Overigens moet erop gewezen worden dat uit onderzoek is gebleken dat een 
geheel kunstmestvrije landbouw (N-kunsmest) vooralsnog niet tot de 
mogelijkheden behoort, ook niet bij toepassing van scheidingsproducten uit 
mestvewerking.  
 
Ad b: Optimale afzet en gebruik van dierlijke mest is toe te juichen, ook 
binnen het onderscheid kunstmest-dierlijke mest. Veehouders hebben op dit 
vlak een belangrijke rol. Er liggen mogelijkheden om afzet van dierlijke mest 
te optimaliseren door het met behulp van mestbe- en verwerking 
produceren van produceren van dierlijke mestproducten van betere kwaliteit 
dan wel van een samenstelling die beter aansluit bij behoefte bij gebruikers 
en de geldende gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Daarnaast liggen er 
mogelijkheden bij het aangaan van directe afzetrelaties tussen veehouders 
en afnemers, los van nu veelal geldende dagmarkt voor dierlijke mest.  
Het onderscheidt tussen dierlijke mest en kunstmest is Europees geregeld 
(zie ad a.) en is deels ook gebaseerd op het gegeven dat dierlijke mest, 
veelal ook in verwerkte vorm vaak een lagere werking heeft dan 
kunstmeststoffen. Onderscheid maken tussen kunstmest en dierlijke mest is 
ook relevant in relatie tot bijvoorbeeld dierziektebestrijding en 
verantwoording van dierlijke meststromen. De overheid voert de volgende 
acties uit om afzet en gebruik van dierlijke mest en producten daaruit verder 
te verbeteren: 
≡ inzetten voor een nieuwe hoge derogatie voor dierlijke mest onder het 

vijfde actieprogramma (incl. onderzoek naar varianten voor invulling 
met producten van verwerkte mest bovenop de huidige derogatie van 
250 kg N/ha); 

≡ bezien of efficiënter gebruik van dierlijke meststoffen kan worden 
bevorderd door in bepaalde teelten op zandgronden het gebruik van 
onbewerkte dierlijke mest te verbieden 

≡ Innovatienetwerk zet twee mestverwerkingketens op; 
≡ Onderzoek naar werkingscoefficienten van producten uit verwerkte 

dierlijke mest.   
≡ Opstellen CDM-protocol beoordelen emissie NH3 bij aanwending  en 

gebruik van producten uit mestverwerking. Dit dient langdurige en 
kostbare metingen te vervangen. 

 
Ad c. EL&I (i.c. Agentschap NL) financiert het opstellen van een LTO-visie 
(door Energymatters te Driebergen) naar monovergisting in combinatie met 
mestverwerking- verwaarding. EL&I zit ook in de Stuurgroep  

  

5.1 tweede lid e
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Voorts biedt de SDE het instrumentarium om de productie van duurzame 
energie uit biomassa (waaronder monovergisting van dierlijke mest) te 
stimuleren.  
Verder wordt, in het kader van Schoon en Zuinig, gewerkt aan het 
wegwerken van diverse knelpunten rond de productie van biogas uit 
(co)vergisting.  
 

Conclusie ≡ Opschaling pilots is niet aan de orde vanwege afspraken met de 
Europese Commissie. Een permanente voorziening is pas mogelijk na 
overleg met Europese Commissie op basis van resultaten pilots.   

≡ Loslaten onderscheidt tussen dierlijke mest en kunstmest: niet aan de 
orde vanwege Nitraatruichtlijn. Ingezet dient te worden op het door de 
Europese Commissie erkennen van N-mineralenconcentraat als 
kunstmest. 

≡ Mogelijk maken extra gebruik dierlijke mest: wordt onderzocht in 
voorbereiding op vijfde actieprogramma en derogatie voor periode 2014-
2017. 

≡ Monovergisting: kan een businesscase voor mestverwerking verbeteren, 
maar leidt op zich niet tot vermindering van N en P uit mest. Diverse 
inzet op stimuleren monovergisting. 

  
 4.A Verplichting tot mestverwerking 
Wat Kostennadeel bij mestverwerking opheffen door voor alle bedrijven met een 

mestoverschot (dus bedrijven die via het voerspoor of nationale afzet hun 
overschot niet vooraf kunnen plaatsen) een verplicht percentage voor 
mestverwerking vast te stellen. De verplichting is privaat verhandelbaar. 
Iedere ondernemer wordt dus gepusht zijn/haar probleem op te lossen 
vanuit een economische trekkracht. 
  

Analyse Het 10-puntenplan spreekt over een stimulans voor mestverwerking, maar 
koppelt hier een verplichting tot mestverwerking aan. De bal wordt hiermee 
nadrukkelijk bij de overheid gelegd als het gaat om het van de grond krijgen 
van mestverwerking. 
 
De insteek van de coalitie lijkt gelijk aan die van LTO Nederland, met één 
belangrijk verschil. LTO ziet mestverwerking als (noodzakelijk) middel om 
afzet buiten de Nederlandse landbouw (bijvoorbeeld export) verdergaand te 
vergroten. LTO wil een mestverwerkingsverplichting met daaraan gekoppeld 
de plicht om de fosfaatrijke fractie buiten de Nederlandse landbouw af te 
zetten. Het 10-puntenplan spreekt over een verplichting tot mestverwerking, 
maar koppelt hier geen verplichting aan vast om (delen van) het 
eindproduct buiten de Nederlandse landbouw af te zetten (wordt wellicht wel 
bedoeld, maar niet expliciet zo beschreven). 
 
LTO wil de verplichting zo vormgeven dat veehouderijbedrijven met een 
bedrijfsoverschot in de concentratiegebieden Zuid en Oost, waar de hoogste 
mestdruk is, een hoog percentage (oplopend tot 75%) van hun overschot 
verwerken (en de fosfaatrijke fractie buiten de Nederlandse landbouw kan 
worden afgezet). In het gebied Overig kan het percentage lager zijn. Het 
gaat dan om dat dit deel waarvoor niet vooraf de afzet is geregeld. Dit 
suggereert – net als eerder onder punt 1 – dat uitgegaan wordt van een 
stelsel van mestafzetovereenkomsten. Ondernemers die hun afzet niet 
(langjarig) via afzetcontracten hebben geborgd, hebben de verplichting tot 
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mestverwerking. In relatie tot punt 1 van het 10-puntenplan kan gesteld 
worden dat de ondernemer de koppeling tussen mestproductie en feitelijke 
afzet op grond aannemelijk moet kunnen maken. 
 
Een verplichting tot mestbe- en verwerking lijkt niet zinvol zonder hier een 
verplichting tot afzet van (minimaal een deel van) de mestbe- en 
verwerkingsproducten buiten de Nederlandse landbouw aan te koppelen. 
 
Be- of verwerking van de mest kan nodig zijn om de mest geschikt te maken 
voor export. Gedacht kan worden aan sterilisatie, in verband met veterinaire 
eisen, en het scheiden van de dunne en dikke fractie om het transport van 
water te minimaliseren en transportkosten te optimaliseren. Be- en 
verwerken van dierlijke mest is daarmee een middel om export mogelijk te 
maken. 
 
Be- en verwerken van dierlijke mest kan ook een middel zijn om dierlijke 
mest buiten de Nederlandse landbouw te brengen, anders dan export. Te 
denken valt aan verbranding en afzet van mestverwerkingsproducten naar 
kleinere deelmarkten zoals particulieren, gemeenten (sportvelden e.d.), 
hoveniers en tuincentra. 
 
Zoals LTO aangeeft is mestbe- en verwerking een middel om export, maar 
dus ook afzet buiten de Nederlandse landbouw (verbranding, afzet op niet-
landbouwgronden), te vergroten. Feitelijk is mestbe- en verwerking bijzaak. 
Het gaat om de verplichting om producten buiten de Nederlandse landbouw 
af te zetten. Een dergelijke verplichting voorkomt ook dat veehouders – 
voornamelijk pluimveehouders – mest verplicht moeten be- of verwerken, 
terwijl dit niet noodzakelijk is om mest te exporteren.   
 
Een verplichting tot mestverwerking/afzet buiten de Nederlandse landbouw 
legt grote druk op de uitvoering en handhaving door de overheid. Afzet in 
Nederland moet worden bepaald, overschotten berekend, mestbe- en 
verwerking/afzet buiten NL moet gecontroleerd worden. Dit vergt een 
stevige controle-inzet gelet op de prikkel die veehouders zullen voelen om in 
verband met transportkosten contracten niet na te komen. Dit speelt het 
sterkst in geval van betrokkenheid van intermediairs en bij afzet in het 
buitenland. 
 
De verplichting tot opleggen van mestverwerking is strijdig met het 
standpunt van de coalitie dat ondernemers zelf verantwoordelijk gemaakt 
moeten worden voor het oplossen van hun problemen. Een verplichting  
veronderstelt actief optreden van de overheid. 
 
De ervaring in Vlaanderen leert dat mestverwerking niet van de grond komt 
enkel en alleen door het opleggen van een verplichting. Pas toen besloten 
werd bij overdracht van emissierechten (overeenkomend met dierrechten in 
Nederland) af te romen tenzij de ondernemer op het bedrijf (of in een 
coöperatie van bedrijven met een eigen risicodragende investering) zijn 
mest zou verwerken en buiten de Vlaamse landbouw zou afzetten, toen 
kwam mestverwerking van de grond. 
 
Samenvattend: 
≡ de plicht een deel van het bedrijfsoverschot te verwerken betekent, in 
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de definitie van LTO, feitelijk de plicht tot het afzetten van mest buiten 
de Nederlandse landbouw, al dan niet voorafgegaan door een 
mestverwerkingsstap.  

≡ Verplichten betekent nog niet dat ondernemers gaan investeren in 
mestverwerking. 

≡ Voor ondernemers die zorgen voor gebruiksrecht op voldoende grond in 
Nederland geldt de verplichting niet. 

≡ Een verplichting veronderstelt een stevige inzet van de overheid op 
uitvoering en handhaving. 

≡ Een verplichting tot mestverwerking levert vooral de pluimveehouderij 
een onevenredige belasting op. Pluimveemest kan veelal ook zonder 
verwerking buiten Nederland afgezet worden. 

 
Conclusie Niet mestverwerking maar afzet buiten de Nederlandse landbouw van 

dierlijke mest – bewerkt of onbewerkt – leidt tot een verlichting op de 
Nederlandse mestmarkt. Mestbe- en verwerking is slechts een middel om 
het doel, afzet buiten de Nederlandse landbouw, mogelijk dan wel 
makkelijker te maken. 
 
Het opleggen van een verplichting tot mestbe- en verwerking vanuit de 
Rijksoverheid strookt niet met het uitgangspunt van de coalitie dat 
ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun 
problemen. 

  
 4.B Opheffen belemmeringen mestbewerking en –verwerking 
Wat Opheffen van onnodige belemmeringen welke mestbewerking en -

verwerking in de weg staan ter verkrijging van bouw-, brand-, grondstoffen 
en/of eventuele eindproducten. 
 

Analyse . (in eerste instantie was hier de gedachten dat het de coalitie ging om 
vergunningen. Het gaat waarschijnlijk om grondstoffen voor co-vergisting en 
de afzet van mestbe- en verwerkingsproducten. Hier valt wel het een en 
ander over te zeggen. 
 

Conclusie  
  
 5. Export 
Wat a. Wegnemen belemmerende exportregelgeving; 

b. In kaart brengen buitenlandse vraagmarkt. 
 

Analyse Ad a: Met CLIENT Export is de export van dierlijke mest naar EU-landen 
verregaand gestroomlijnd. Dit traject is samen met de transportsector 
(CUMELA, TLN) tot stand gekomen. De administratieve afhandeling van 
export van mest vindt, voor wat betreft veterinaire aspecten en mest, nu via 
één loket plaats. 
 
Het 10-puntenplan maakt niet expliciet om welke belemmeringen bij export 
van mest het gaat. De volgende punten waren al bekend: 
1. Eén dezer dagen volgt uitsluitsel van de Europese Commissie over de 

vraag of Duitse lidstaten druksterilisatie mogen eisen. Zo nee, dan valt 
daarmee een zeer belangrijke exportbelemmering weg. Zo ja, dan houdt 
Nederland een belemmering, maar daar kunnen we dan niets aan doen. 
Duitsland gaat over Duitse regelgeving en de betreffende deelstaten 

5.1 tweede lid e
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hebben al zeer duidelijk gemaakt dat zij niet van plan zijn vrijwillig ook 
maar een millimeter op te gaan schuiven. 

2. De koppeling met Traces is een punt van zorg. Niet zozeer voor de 
sector, maar met name voor de Nederlandse en Duitse overheid. VDC 
zegt eraan te gaan werken. Wellicht dat het vooralsnog ontbreken 
hiervan, en de daarmee samenhangende irritatie bij Duitsland over de 
slechte Nederlandse vuling van Traces, meegespeeld heeft bij het 
opleggen van de druksterilisatie-eis. Maar fraude was daar de 
belangrijkste reden voor. Sowieso zijn genoemde deelstaten nu niet 
meer bereid dit te heroverwegen. 

3. De tarievendiscussie. Waar het aanvragen van een VDM gratis is, kost 
het aanvragen van een gezondheidscertificaat de ondernemer geld. Wat 
daarbij pijn doet, is dat voor Client mest export ooit een business case 
gemaakt is waaruit kwam dat de nVWA minder kosten zou maken bij het 
verstrekken van die gezondheidscertificaten. De nVWA heeft dat nooit 
weerlegd, maar heeft de tarieven vooralsnog niet verlaagd. De Stas 
heeft toegezegd de tarieven te willen heroverwegen op basis van een 
kostprijsberekening. Dit ligt uiteindeljik bij VDC. 

 
Ad b: Het inventariseren van vraagmarkten is duidelijk geen rol van de 
overheid. De coalitie staat een mestbeleid voor waarbij ondernemers 
maximaal de mogelijkheid krijgen om zelf hun problemen op te lossen. 
Onder deze eigen verantwoordelijkheid valt ook het inventariseren en 
bedienen van vraagmarkten in het buitenland. Uit de fors toegenomen 
export van dierlijke mest valt ook op te maken dat veel ondernemers er 
prima in slagen om afzet in het buitenland te vinden. Het is wel van belang 
dat zij netjes werken in verband met het draagvlak voor hun activiteiten in 
het buitenland. Om die reden gaat Nederland nauwer samenwerken met 
Duitse deelstaten en Vlaanderen om er voor te zorgen dat mest op de juiste 
plekken terechtkomt, ook in het buitenland. 
  

Conclusie ≡ Het 10-puntenplan maakt niet expliciet om welke belemmeringen bij 
export van mest het gaat. Wel zijn er een aantal bekende pijnpunten 
(druksterilisatie Duitsland, Traces, tarieven VDC).  

≡ Het voornemen is om mestkorrels uit dierlijke mest uit te gaan zonderen 
van de VDM-plicht bij export. Het moet dan wel gaan om een bona fide 
korrelbedrijf en het wordt een vrijstellingsregeling: op naam dus. 
Staatssecretaris heeft hierover nog geen definitief besluit genomen. 

≡ Het inventariseren van afzetmarkten voor dierlijke mest in het 
buitenland is een rol voor de sector zelf. Controle is en blijft een taak 
van de overheid waarbij meer en meer samenwerking met andere 
Lidstaten noodzakelijk is om fraude tegen te gaan dan wel op te sporen. 

  
 6. Milieukwaliteit centraal, kg zijn te basaal (Hogere derogatie 

verbetert waterkwaliteit) 
Wat Naast rapportages over aantal kg geproduceerde mest zou ook moeten 

worden gerapporteerd over de milieukwaliteit, gewaskwaliteit, 
diergezondheid en het verwachtingspatroon van maatregelen in dit verband. 
 

Analyse De coalitie merkt in het 10-puntenplan terecht op dat de milieubelasting met 
stikstof en fosfaat uit de landbouw per saldo is afgenomen “en ligt onder het 
niveau van 2002. Discussie over de relatie tussen de hoogte van fosfaat 
gebruiksnormen en de oppervlaktewaterkwaliteit is nog steeds gaande zeker 
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gezien de verschillende gebieden en omstandigheden in Nederland. Om 
maar niet te spreken over andere bronnen.” 
 
Legitimatie voor verdergaande maatregelen om de doelen van het 
mestbeleid te realiseren blijft een constant punt van zorg en aandacht. De 
relatie tussen het handelen van een individuele agrarisch ondernemer en de 
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, natuur, lucht, biodiversiteit, 
etc., is moeilijk inzichtelijk en zichtbaar te maken. Er is sprake van scepsis 
over de noodzakelijkheid van maatregelen en uiteindelijke milieudoelen (de 
50 mg nitraat). Daarnaast bestaat het beeld dat de overheid te weinig oog 
heeft voor mogelijke negatieve effecten van het gevoerde mestbeleid. Meest 
in het oog springend zijn in deze bodemvruchtbaarheid, gewaskwaliteit en 
opbrengstniveaus. 
 
Het klopt dat niet alles bekend is over de relatie tussen gebruiksnormen en 
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Daarvoor zijn het bodem- en 
watersysteem te complex en spelen factoren een rol waarvan de invloed 
moeilijk te kwantificeren is. Dat neemt niet weg dat het mestbeleid gestoeld 
is op een wetenschappelijke onderbouwing. De resultaten van het 
mestbeleid van de afgelopen 10 tot 15 jaar laten zien dat met het 
mestbeleid de beoogde effecten worden gerealiseerd. Er is een duidelijke 
relatie tussen het beleid met stikstof- en fosfaatgebruiksnormen, 
gebruiksvoorschriften en managementmaatregelen op bedrijfsniveau en de 
kwaliteit van grond- en oppervlakte. 
 
Dit neemt niet weg dat de overheid bij de totstandkoming van het 
mestbeleid oog moet blijven houden voor mogelijke negatieve effecten en 
oor moet blijven houden voor vragen en bedenkingen uit sector en 
maatschappij en de effectiviteit van verdere aanscherping van normen in 
ogenschouw moet nemen. In het beleidsondersteunende onderzoek wordt in 
de komende jaren aandacht gegeven aan zaken als gewaskwaliteit, 
bodemvruchtbaarheid, opbrengsten en de relatie tussen maatregelen en 
milieu-effecten. Het is zaak in de programmering van het beleidsonderzoek 
maatschappelijke actoren en belangenorganisaties gericht te betrekken.   
 

Conclusie ≡ De milieubelasting is afgenomen en ligt onder het niveau van 2002. 
≡ De milieudoelen zijn echter in grote delen van het land nog niet bereikt, 

dit geld voor zowel grondwater als oppervlaktewater. 
≡ Er wordt regelmatig uitvoerig gerapporteerd over de milieukwaliteit. Zie 

de vierjaarlijkse Nitraatrichtlijnrapportage, de vijfjaarlijkse evaluaties 
van het mestbeleid, de jaarlijkse derogatierapportages en de uitgebreide 
KRW-stroomgebiedsbeheersplannen.   

≡ In beleidsonderbouwend onderzoek wordt voldoende aandacht besteed 
aan neveneffecten. 

≡ Over de relatie tussen beleid en milieueffect is veel kennis voorhanden. 
Ook over de rol van andere bronnen. Verdiepend onderzoek maakt 
standaard onderdeel uit van de kennisontwikkeling (zie monitoring 
stroomgebieden, WOG, onderzoek bemestingsvrije zones, onderzoek P-
lekkende gronden). 

≡ In de programmering van beleidsondersteunend onderzoek moet meer 
gebruik gemaakt worden van expertise en vragen die leven bij 
maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties 
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 7. Flexibele bemestingsnormen 
Wat Pleidooi om voor het 5e AP toe te werken naar een onderbouwing voor meer 

flexibele normering (stikstof en fosfaat), waarbij o.a. opbrengst, onttrekking 
en bodemvruchtbaarheid wordt meegenomen. 
 

Analyse Binnen de Meststoffenwet zijn normen al gedifferentieerd naar gewas, ras, 
grondsoort, opbrengst (friet en biet) en beschikbaarheid van nutriënten in 
de bodem (fosfaat). Binnen de kaders van Nitraatrichtlijn en Hofuitspraken 
over de toepassing van de Nitraatrichtlijn, wordt onderzocht hoe er invulling 
kan worden gegeven aan de wens voor meer flexibele bemestingsnormen. 
Daarbij wordt ook bezien of er meer onderscheid kan worden gemaakt 
tussen gebieden. 
 
De systematiek van fosfaatdifferentiatie zoals opgenomen in het huidige 
beleid houdt al rekening met de enerzijds de fosfaattoestand van de bodem, 
en anderzijds de veranderingen in de fosfaattoestand. Als de fosfaattoestand 
verandert, dan heeft dit gevolgen voor de fosfaatgebruiksnorm. 
Bodemvruchtbaarheid heeft hierbij de uitdrukkelijke aandacht. 
 

Conclusie Onderzoek loopt. Overleg met (met name) LTO vindt regelmatig plaats. Op 
basis van resultaten onderzoek bezien wat haalbaar en noodzakelijk is voor 
het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

  
 8. Bodemvruchtbaarheid 
Wat Een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars (met 

een gunstige N/P verhouding). Het gaat hierbij o.a. om producten als 
champost, vaste fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en 
schuimaarde. Tevens dient de fosfaataanvoer via deze producten voor 50% 
vrijgesteld te worden. 
 

Analyse De Kamer is per brief van 21 april 2009 geïnformeerd over de relatie tussen 
bodemvruchtbaarheid en fosfaatgebruiksnormen. Conclusie was: “Mijn 
algemene conclusie is dat bodemvruchtbaarheid in relatie tot de 
fosfaatgebruiksnormen een belangrijk aandachtspunt is, maar op korte 
termijn geen zorgpunt. De nieuwe regels voor de toepassing van 
meststoffen bieden – bij toepassing van goede landbouwpraktijk – 
voldoende mogelijkheden om landbouwgronden te voorzien van de 
organische stof die nodig is om de gronden vruchtbaar te houden. In 
samenwerking met het bedrijfsleven zal ik het onderzoek naar 
bodemvruchtbaarheid voortzetten. Dit met het oog op de normstelling 
vanaf 2014 en de mogelijkheden de bodemvruchtbaarheid op peil te 
houden.” 
 
Uit de meest actuele bodemgegevens blijkt dat het organisch stofgehalte in 
de Nederlandse bodems gemiddeld genomen niet daalt, maar zelfs licht 
stijgt. Wel zijn er lokaal grote verschillen. Er zijn gebieden in Nederland 
waar organisch stof de afgelopen 10 tot 20 jaar langzaam daalt. 
Ondernemers maken zich dan ook zorgen over de afnemende 
fosfaatgebruiksnormen en de gevolgen die dit kan hebben voor de organisch 
stofvoorziening en daarmee de bodemvruchtbaarheid. Sinds de invoering 
van het stelsel van gebruiksnormen in 2006 is bodemvruchtbaarheid het 
belangrijkste argument van sector en Tweede Kamer geweest om te pleiten 
voor meer ruimte voor fosfaatbemesting vanuit organische meststoffen. 



 12 

 
Over het begrip ‘bodemvruchtbaarheid’ bestaat veel discussie. Agrarisch 
ondernemers wijzen steeds vaker op het feit dat bodemvruchtbaarheid uit 
meer bestaat dan alleen organische stof. Gewezen wordt dan op 
bodemleven, vochtvasthoudend vermogen, structuur van de bodem, 
nutriënten en spoorelementen, etc. In opdracht van directie AKV gaat de 
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in 2011 een rapport 
samenstellen getiteld ’30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid’. 
Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten wordt met dit rapport 
getracht een eenduidig begrippenkader te formuleren en de stand van zaken 
rond bodemvruchtbaarheid in Nederland in kaart te brengen. 
 
In de Tweede Kamer is veelvuldig gesproken over het jaarrond toepassen 
van bodemverbeteraars en een vrijstelling voor een deel van de fosfaat. Eén 
van de belangrijkste argumenten hierbij was bodemvruchtbaarheid. Het ging 
hierbij de laatste jaren met name om schuimaarde, maar eerder ook over 
champost. 
 
De Tweede Kamer is meermalen geïnformeerd over het standpunt van de 
Europese Commissie over een vrijstelling voor (een deel van de) fosfaat in 
champost en schuimaarde. Een (gedeeltelijke) vrijstelling voor fosfaat in dit 
soort meststoffen is vanuit milieudoelen niet te onderbouwen. Hetzelfde 
geldt daarmee voor vaste stromest en vaste fracties uit mestbe- en 
verwerking. Vrijstellen van fosfaat past ook niet bij het pleidooi van onder 
andere de Technische Commissie Bodem om te bewerkstelligen dat zuiniger 
omgegaan moet worden met de eindige voorraad fosfor. Ook het CDA zelf 
heeft, in het kader van de Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering 
compartimentering), gepleit voor het sluiten van nutriëntenkringlopen en 
het beperken van verliezen (Kamerstukken II, 32469, nr. 6). Een 
(gedeeltelijke) vrijstelling voor fosfaat uit organische meststoffen past niet 
bij dit standpunt. 
 

Conclusie ≡ Gemiddeld genomen is er in Nederland geen sprake van een dalende 
organische stofvoorraad in de bodem. Lokaal kunnen er wel grote 
verschillen bestaan. 

≡ Bodemvruchtbaarheid bestaat uit meer dan alleen organische stof. Ook 
zaken als bodemleven, vochtvasthoudend vermogen en spoorelementen 
vallen onder dit begrip. 

≡ Ondernemers en Kamer maken zich, ondanks het ontbreken van 
wetenschappelijke signalen, blijvend zorgen over bodemvruchtbaarheid. 
Gewezen wordt daarbij vooral op de te lage fosfaatgebruiksnormen en 
de beperkte mogelijkheden om organische meststoffen toe te passen. 

≡ Er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden die aanleiding geven om 
organische meststoffen zoals betacal, champost en dikke fractie uit 
mestverwerking voor een deel vrij te stellen van de 
fosfaatgebruiksnormen. 

≡ Vanuit het Beleidsondersteunend onderzoek wordt blijvend onderzoek 
uitgevoerd naar de relatie tussen mestbeleid en bodemvruchtbaarheid. 
Ook in de EMW2012 komt dit onderwerp prominent aan bod. 

 
 9. Overbodige richtlijnen intrekken 
Wat Op EU niveau pleiten voor herziening van richtlijnen (Nitraatrichtlijn, de 

Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn) op de nut en noodzaak en 
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pleidooi voor Nederlandse plannen. 
 

Analyse Op basis van een motie van Van der Vlies is in het verleden afgesproken dat 
voor de KRW het generieke mestbeleid leidend is en er geen extra generieke 
maatregelen op het gebied van mest vanuit de KRW worden opgelegd. 
 
Het 10-puntenplan spreekt over “niet passende en onnodig knellende 
regelgeving” als gevolg van het naast elkaar bestaan van verschillende 
richtlijnen. Niet wordt duidelijk welke regelgeving als niet passend en welke 
als onnodig knellend worden gezien. 
 
Een pleidooi door Nederland bij de Europese Commissie voor herziening van 
genoemde richtlijnen zal niet tot het door de coalitie gewenst resultaat 
leiden. Nederland is het land met de hoogste veedichtheid, de hoogste 
belasting van het grond- en oppervlaktewater met stikstof en de hoogste 
fosfaatvoorraden in de bodem. Daarnaast is Nederland ook nog steeds het 
land met de meest intensieve bemesting. Veel Europese landen hebben 
slechts beperkt ‘last’ van genoemde richtlijnen omdat de veedichtheid laag is 
(afgezien van een aantal intensievere gebieden in Vlaanderen, Duitsland, 
Noordwest Frankrijk en Spanje) en de belasting van het milieu met stikstof 
en fosfaat uit agrarische bronnen een veel diffuser karakter heeft. Steun 
vanuit andere Lidstaten mag dan ook niet verwacht worden. 
 

Conclusie Niet opportuun en niet haalbaar 
  
 10. Flexibiliteit bij implementatie benutten 
  
 10.A Indeling in kwetsbare gebieden 
Wat Richting het 5e AP in beeld te brengen of verschillende indeling gewenst is 

en met welk effect. 
 

Analyse Het verzoek van de coalitie komt overeen met de motie van het lid Snijder-
Hazelhoff (TK, 28385, nr. 123) waarin de Regering werd gevraagd de 
mogelijkheden te onderzoeken van een mestbeleid gebaseerd op meerdere 
nitraatactieplannen en/of de benoeming van verschillende kwetsbare zones. 
Per brief van 23 augustus 2010 (TK, 28385, nr. 188) is de Kamer het 
rapport «Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn, Mogelijkheden en 
beperkingen» aangeboden met daarbij de toezegging dat “de resultaten van 
het onderzoek worden betrokken in de voorbereiding van het volgende 
actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat in werking zal treden in 2014”. 
 

Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk 
  
 10.B Meetdiepte versus toetsdiepte 
Wat In het 5e AP ruimte creëren voor het kiezen voor het onderscheid maken in 

meetdiepte (bepalen van trends in het bovenste grondwater) en toetsdiepte 
(waterkwaliteit op grotere diepte waar ondernemers op afgerekend kunnen 
worden). 
 

Analyse Dit betreft een langlopende discussie. Laatstelijk is hierover door de 
Staatssecretaris van I&M per brief van 15 december 2010 over gemeld dat 
toetsing of de milieudoelen uit de Nitraatrichtlijn worden gerealiseerd niet 
alleen afhankelijk is van de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater, 
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maar ook van de nitraatconcentratie in het diepere grondwater en het 
oppervlaktewater. “Hiermee is de nitraatconcentratie in de bovenste meter 
van het grondwater niet langer als enige leidend en worden de extra 
gegevens gebruikt bij de onderhandelingen over het komende 
actieprogramma. 
Daardoor wordt aan de achterliggende wens van de motie om de afname 
van de nitraatconcentratie in diepere bodemlagen zichtbaar te maken, 
voldaan. Het kabinet ziet de motie daarom als ondersteuning van zijn 
beleid.” 
 
Tijdens het AO mestbeleid van 15 december is door het Lid Koopmans hier 
als volgt op gereageerd: “Wij denken dat het goed is dat wordt aangesloten 
bij bestaande meetsystemen, maar we moeten wel helder hebben dat dieper 
meten – ik geloof dat 8,5 meter mogelijk is – moet voldoen aan het 
meetprotocol van Europa. Als we die zekerheid hebben, kunnen we hiermee 
aan de slag”. 
  

Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk 
  
 10.C Heldere lijn vanggewassen na maïs 
Wat Actie: Ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. 

bollenteelt de ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 
 

Analyse De teelt van vanggewassen na maïs zal een aandachtspunt zijn in de 
voorbereiding van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
 

Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
  
 10.D Scheuren grasland 
Wat Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 een verruiming (onder 

voorwaarden) van de periode van graslandscheuren toe te staan. En sta in 
de periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 
november grasland wordt gescheurd. 
 

Analyse Opdracht tot advies is verstrekt aan CDM. 
 

Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
  
 10.E Bevorderen regionale afzet mest 
Wat Wegnemen van beperkende regelgeving die deze samenwerking 

bemoeilijken. Spoor 2, vaste mest afzet binnen straal van 25km en drijfmest 
binnen straal van 15km zonder verplicht wegen en bemonsteren, boer-boer 
transport voorwaarden aanpassen van 85% naar 75%. 
 

Analyse Boer-boer voorziening wordt met aanstaande wijziging van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in twee stappen (80% per 2011, 75% 
per 2014) meer in overeenstemming gebracht met dalende 
fosfaatgebruiksnormen. 
 
Voor de afzet van vaste mest binnen een straal van 25 kilometer is aan LTO 
de toezegging gedaan dat voor die ondernemers die hier voor in aanmerking 
komen een voorziening getroffen kan worden. LTO is daarop gevraagd een 
lijst met ondernemers aan te leveren waar deze voorziening voor zou 
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moeten gelden. Aan deze vraag is, ondanks herhaald verzoek, tot op heden 
geen gevolg gegeven. 
  
Het verzoek om bij afzet van drijfmest binnen een straal van 15 kilometer af 
te zien van de verplichting tot wegen, bemonsteren en analyseren is 
verworpen. 

  
Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
  
 10.F Bevorderen inzet van bodemverbeteraars als Betacal 
Wat Op 6 oktober 2009 is een motie aangenomen (Kamerstuk 28 385 nr. 157) om 

het gebruik van Betacal (schuimaarde) te bevorderen. Actie: Uitvoeren van 
deze motie.  
 

Analyse Per brief van 17 december 2009 (TK, 28385, nr. 161) heeft de toenmalig 
minister van LNV aan de Kamer gemeld de motie niet uit te voeren: 
 
“In mijn brief van 29 september jl. (TK 28 385, nr. 155) heb ik erop 
gewezen dat de Europese Commissie de steun die zij wil geven aan het 
Nederlandse verzoek om derogatie, afhankelijk stelt van de volledige 
wettelijke implementatie van het 4e actieprogramma waarmee zij heeft 
ingestemd. De Europese Commissie heeft kenbaar gemaakt dat 
uitvoering van de motie heropening betekent van de onderhandelingen 
over de inhoud van het programma en de op basis hiervan toegekende 
derogatie. 
 
Overigens wijs ik erop dat schuimaarde niet de enige kalkmeststof is die 
op de markt wordt gebracht. Een vrijstelling voor schuimaarde brengt 
leveranciers van die andere producten in een nadeliger 
concurrentiepositie. 
 
Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten deze motie niet uit te 
voeren.” 
 
Tijdens het AO Mestbeleid van 15 december 2010 heeft de Staatssecretaris 
van EL&I, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Snijder-Hazelhoff 
waarom haar motie niet wordt uitgevoerd, het volgende gezegd: “In 2009 is 
een motie aangenomen over schuimaarde. De Kamer is per brief van 
17 december 2009 medegedeeld dat die motie niet zou worden uitgevoerd. 
Dat kon destijds. De reden daarvoor was dat de strekking van de motie op 
gespannen voet stond met het lopende vierde actieprogramma. Als je op 
grond van een actieprogramma derogatie toegekend krijgt, moet je niet 
tussentijds maatregelen doorvoeren die het actieprogramma of de derogatie 
in gevaar kunnen brengen. Daarvan ben ik geen voorstander; dat is niet 
verstandig. Voor de korte termijn lijkt het heel aantrekkelijk, maar je krijgt 
er last van. Het is bovendien geen gezonde basis voor een nieuw 
actieprogramma. Je moet hierin dus heel terughoudend zijn. Daarom heeft 
mijn ambtsvoorganger de Kamer destijds gemeld die motie niet uit te zullen 
voeren.” 
 
Voor het overige wordt verwezen naar punt 8. 

  
Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
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 10.G Helderheid en stimulans rond afzet vaste mest 
Wat Vaste mest is een zeer waardevol product, onduidelijkheden in de regelgeving 

bemoeilijken in een aantal gevallen de afzet. Definitie vaste mest aanpassen 
conform praktijk en jaarrond uitrijden van vaste mest (met een bepaalde N-P 
verhouding) op alle grondsoorten toestaan. 
 

Analyse Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met het aanpassen van de definitie van 
vaste mest “conform praktijk”. De definitie van vaste mest is: dierlijke 
meststoffen die niet verpompbaar zijn (artikel 1, onderdeel k, 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). In welke praktijkgevallen deze definitie 
niet passend is, is niet duidelijk. 
 
Voorschriften voor toedienen van meststoffen hebben tot doel het verlies 
van stikstof naar water en lucht te beperken. Aan de CDM is gevraagd het 
milieueffect te beoordelen van de door LTO gewenste mitigering van de 
voorschriften. CDM zal daartoe in samenwerking met buitenlandse 
deskundigen en in afstemming met gebruikers, een protocol ontwikkelen. 

  
Conclusie Mede op basis van de uitkomsten van de beoordeling door CDM zullen in het 

kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn eventuele aanpassingen 
in de voorschriften worden voorgesteld. 

  
 10.H Benoeming nieuwe gebruiksnormen 
Wat Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, Bladrammenas 

en Raketblad (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. aaltjesbestrijding). 
  
Analyse Aan LTO is medegedeeld dat voor raketblad gebruik kan worden gemaakt 

van de norm voor “overige akkerbouwgewassen” en dat zij voor 
bladrammenas en tagetes conform het met LTO afgesproken protocol, zelf 
actie moeten nemen. 

  
Conclusie Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
  
 10.I Stuifbestrijding 
Wat Onder bepaalde voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest als 

antistuifdek toe staan bij bedrijven met een veenkoloniaal bouwplan. 
 

Analyse Is geregeld maar levert waarschijnlijk, zoals recent weer is gebleken, 
jaarlijks gedoe op. Oplossing is nooit naar ieders tevredenheid in een 
protocol te vangen. 

  
Conclusie ≡ Huidige oplossing niet bevredigend. 

≡ Geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 
  
 10.J P-PAE 
Wat Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm gebaseerd 

op de fosfaattoestand van de bodem. P-PAE is als methode geschikt voor het 
karakteriseren van gronden. Actie: het mogelijk maken van het gebruik van 
P-PAE als managementinstrument.  
 

Analyse P-PAE is toegestaan voor het vaststellen van de fosfaattoestand van de 
bodem (niet voor fosfaatarme en –fixerende gronden). Per brief van 16 juni 
2010 heeft de toenmalig minister van LNV de Kamer hierover geïnformeerd 
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(TK, 28385, nr. 183): “Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de 
fosfaatgebruiksnorm gebaseerd op de fosfaattoestand van de bodem. Bij de 
karakterisering van de fosfaattoestand van de bodem ten behoeve van deze 
differentiatie van fosfaatgebruiksnormen is P-PAE sinds 1 januari 2010 wel 
toegestaan. De betrouwbaarheid is bij deze gronden voldoende. Het 
resultaat van de bepaling dient daarbij omgerekend te worden van P-PAE 
naar een Pw-factor om de fosfaattoestand te karakteriseren.” 
 
In het beleidsondersteunend onderzoek 2011 is een onderzoek opgenomen 
om te komen tot een fosfaatprotocol waarbij – anders dan nu het geval is – 
beter geanalyseerd wordt wat de voorraad aan fosfaat in de bodem is en 
welk deel van deze voorraad ook daadwerkelijk beschikbaar is voor opname 
door het gewas. De huidige protocollen bezien deze beide aspecten niet 
volledig in samenhang. P-PAE is één van de methoden die hierbij aan bod 
komt. 

  
Conclusie ≡ Voor het vierde AP geen aanvullende actie meer noodzakelijk. 

≡ Voor het vijfde AP is het afwachten wat de uitkomst is van lopend 
onderzoek. 

 
 
 
 



Bijlage 3.2 

 
10 punten plan 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
Zowel de maatschappij, de politiek als de agrarische sector staan op een knooppunt van 
keuzes. Deze worden ingegeven door een aantal mondiale trends: 
• Een economische en financiële crisis, deels als gevolg van het loslaten van de 

‘grondstoffeneconomie’. 
• Een sterk groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen.  
• Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering met gevolgen voor de welvaart. 
• Een afhankelijkheid van (deels) eindige inputs als fosfaat en fossiele brandstoffen en 

het ‘uitputten’ van natuurlijke hulpbronnen als bodem en water. 
De Nederlandse landbouw kan, indien de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden, 
een  bijdrage leveren aan ‘een nieuwe groene economie’, die het antwoord vormt op 
bovenstaande ontwikkelingen. Voor het natuurbeleid (EHS, Natura2000, PAS) heeft de 
regering in de afgelopen weken duidelijke taal gesproken. Haalbaar en betaalbaar zijn 
daarbij de ijkpunten. Nu is het mestbeleid aan de beurt. Met deze 10 punten dragen wij 
denkrichtingen aan ten behoeve van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (5e AP) 
(2014-2017) en deels voor de korte termijn. Met als centraal thema eigen 
verantwoordelijkheid voor de sector. 
 
Landbouw als motor voor nieuwe groene economie 
1. Grondgebonden mestbeleid: Geen lucht, maar grond door koppeling van dierlijke 
mineralen aan de grond. Investeringen in dierrechten blokkeren investeringen in concrete 
duurzaamheidslagen. Door nieuwe verbindingen te creëren tussen dieren en grond is een 
rigide systeem van dierrechten overbodig. Sectoren zullen via integrale 
managementsystemen aan moeten tonen slagen vooruit te maken  
Actie: Maak ondernemers zelf verantwoordelijk om hun eigen probleem op te 
lossen: of door de bedrijfsvoering aan te passen (voer-afzet-verwerking) of door 
minder dieren te houden. 
 
2. Voerspoor wat er niet in gaat komt er ook niet uit: Door input te verlagen en de 
mineralenefficiency van het dier te verhogen kunnen door de Nederlandse veehouderij 
minder mineralen worden geproduceerd. En mineralen die niet worden geproduceerd 
hoeven ook niet te worden afgezet. Een aanpak aan de bron dus, die tevens inspeelt op 
het niet nutteloos aanspreken van de mondiaal beperkte voorraden fosfaat. In 
samenwerking tussen LTO en NEVEDI wordt dit traject opgepakt en uitgewerkt. 
Doelstelling van het bedrijfsleven is om per 2013 een daling van ruim 10% in de 
mineralenproductie te hebben bereikt.  
Actie: De overheid moet het voerspoor traject waar nodig faciliteren.  
 
Terug naar de grondstoffeneconomie 
3. Veehouderij kunstmestvrij: Een optimale afzet van mineralen van dierlijke oorsprong in 
Nederland is in wezen de kortste kringloop. De melkveehouderij kan zonder kunstmest en 
import van P-kunstmest is niet meer nodig. Besparing kan oplopen tot zeker 100 miljoen 
kg N kunstmest. Door mest te bewerken kunnen mineralen optimaal worden benut. De 
sector staat ook niet stil inmiddels is het mogelijk om mestvergisters zonder co-producten 
rendabel te laten draaien. Een installatie in Twente levert per jaar 400.000 kilowattuur. 
Dat is genoeg energie voor 150 huishoudens. Pure mestvergisting is hiermee goedkoop en 
voor iedere boer bereikbaar.  
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Actie: Opschaling pilots mineralenconcentraten en het mineralengebruik 
afhankelijk te stellen van de werking van de aangevoerde mestsoort in plaats 
van strikte hokjes kunstmest/dierlijke mest.  
4. Mestverwerking biedt perspectief: Bij mestverwerking bestaat de noodzaak voor een 
instrument dat de continuïteit van mestverwerking waarborgt op de langere termijn en dat 
stimulerend is voor ondernemers om mest te verwerken. Dit kan door het kostennadeel 
bij mestverwerking op te heffen.  
Actie: Kostennadeel bij mestverwerking opheffen kan door voor alle bedrijven 
met een mestoverschot (dus bedrijven die via het voerspoor of nationale afzet 
hun overschot niet vooraf kunnen plaatsen) een verplicht percentage voor 
mestverwerking vast te stellen. De verplichting is privaat verhandelbaar. Iedere 
ondernemer wordt dus gepusht zijn/haar probleem op te lossen vanuit een 
economische trekkracht. Opheffen van onnodige belemmeringen welke 
mestbewerking en -verwerking in de weg staan ter verkrijging van bouw-, 
brand-, grondstoffen en/of eventuele eindproducten. 
 
Kennis en praktijk 
5. Export(vraag)markten in kaart brengen: Een deel van de in Nederland geproduceerde 
mineralen van dierlijke oorsprong kan uiteindelijk met toegevoegde waarde op 
buitenlandse vraagmarkten worden afgezet.  
Actie: Hiervoor dient belemmerende export regelgeving te worden aangepast en 
dient Nederland zich te verdiepen in de vraagmarkt.  
 
6. Milieukwaliteit centraal, kg zijn te basaal (Hogere derogatie verbeterd waterkwaliteit):  
De milieubelasting met stikstof en fosfaat uit de landbouw is per saldo afgenomen en ligt 
onder het niveau van 2002. Discussie over de relatie tussen de hoogte van fosfaat 
gebruiksnormen en de oppervlaktewaterkwaliteit is nog steeds gaande zeker gezien de 
verschillende gebieden en omstandigheden in Nederland. Om maar niet te spreken over 
andere bronnen (binnenland versus buitenland, agrarisch versus niet agrarisch, hoogte 
gebruiksnormen versus vormen van goede landbouwpraktijk zoals tegengaan 
oppervlakkige afstroming of bepaalde drainagesystemen).  
Actie: Naast rapportages over aantal kg geproduceerde mest zou ook moeten 
worden gerapporteerd over de milieukwaliteit, gewaskwaliteit, diergezondheid 
en het verwachtingspatroon van maatregelen in dit verband.  
 
Bodemcentraal, plant vitaal  
7. Flexibele bemestingsnormen: De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat gewassen bemest 
moeten worden met stikstof op basis van o.a. grondsoort, bodemkenmerken, 
stikstofvoorraad bij begin van de teelt en levering van stikstof gedurende het seizoen, 
opbrengst en weersomstandigheden. Hetzelfde geldt voor fosfaat.  De systematiek van de 
fosfaatgebruiksnormen moet recht gaan doen aan de onttrekking van fosfaat door het 
gewas en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. De Nitraatrichtlijn geeft ruimte 
voor beleid dat meer dan nu afgestemd is op de goede landbouwpraktijk van de 
individuele ondernemer en de gewassen die hij teelt.  
Pleidooi om voor het 5e AP toe te werken naar een onderbouwing voor meer 
flexibele normering, waarbij o.a. opbrengst, onttrekking en 
bodemvruchtbaarheid wordt meegenomen. 
 
8. Bodemverbeteraars van cruciaal belang: Bodemvruchtbaarheid is de basis voor 
bedrijfsrendement en gewasopbrengst. De toekomstige fosfaat gebruiksnormen brengen 
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behoud van bodemvruchtbaarheid en organische stofvoorziening in gevaar. Naast de basis 
voor gewasopbrengst is de bodem ook een bepalende factor om kringlopen te sluiten. 
Hiertoe dienen de kringlopen in de bodem op het gebied van stikstof, fosfaat en koolstof 
geoptimaliseerd te worden. Door het voorgestelde mineralenbeleid worden deze 
koppelingen uit het oog verloren. Ondernemers weten echter dat bijvoorbeeld 
vochtvasthoudend vermogen, minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, goede 
berijdbaarheid, stikstofleverend vermogen en behoud van bodembiodiversiteit afhangen 
van de brede bodemkwaliteit. Om deze op peil te houden zijn bodemverbeteraars 
noodzakelijk.  
Actie: een jaarrond toepassing op alle grondsoorten van bodemverbeteraars 
(met een gunstige N/P verhouding). Het gaat hierbij o.a. om producten als 
champost, vaste fracties uit mestbe- en verwerking, vaste stromest en 
schuimaarde. Tevens dient de fosfaataanvoer via deze producten voor 50% 
vrijgesteld te worden. 
  
Europese milieuregels als onnodig strak en knellend pak  
9. Overbodige richtlijnen intrekken: De Europese Unie stort een overvloed van 
milieuregels over de agrarische sector uit. Er komen wel steeds nieuwe richtlijnen bij, 
maar oude en onwerkbare richtlijnen worden niet ingetrokken. Daarom bestaan nu de 
Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn naast elkaar terwijl ze 
(deels) het zelfde doel beogen. Ondernemers krijgen daardoor te maken met niet 
passende en onnodig knellende regelgeving.  
Actie: Op EU niveau pleiten voor herziening van richtlijnen op de nut en 
noodzaak en pleidooi voor Nederlandse plannen.  
 
10. Flexibiliteit bij implementatie benutten: Nederland moet zich in het kader van een 
gedegen mestbeleid(wetgevings) proces niet laat opjagen door Europese Commissie, maar 
de ruimte benutten die de richtlijnen bieden.  
Indeling in kwetsbare gebieden: De Nederlandse mestwetgeving is grotendeels gebaseerd 
op de Nitraatrichtlijn. Deze laat lidstaten de vrijheid om gebieden aan te wijzen die meer 
kwetsbaar zijn voor waterverontreiniging, maar ook om gebieden aan te wijzen met een 
laag risicoprofiel. Kortom daar waar gebieden voldoen aan de Nitraatrichtlijn kunnen uit 
het strikte regime zoals dat nu geldt.  
Actie: Richting het 5e AP in beeld te brengen of verschillende indeling gewenst is 
en met welk effect.  
 
Meetdiepte versus toetsdiepte: Hetzelfde geldt voor het feitelijk meten en afrekenen van 
ondernemers op waterkwaliteit: de diepte van meten bepaalt voor een belangrijk deel de 
uitkomst. Inmiddels zijn hierover drie onderzoeksrapporten verschenen. Ook hier blijkt 
weer uit: technisch-wetenschappelijk kun je linksom en rechtsom redeneren. Uiteindelijk 
gaat het om keuzes.  
Actie: In het 5e AP ruimte creëren voor het kiezen voor het onderscheid maken in 
meetdiepte (bepalen van trends in het bovenste grondwater) en toetsdiepte 
(waterkwaliteit op grotere diepte waar ondernemers op afgerekend kunnen 
worden).  
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Operationeel: Praktische oplossingen binnen huidige beleid 
Heldere lijn vanggewassen na maïs (bv. voor inzaai bollen en bij korrelmaïs): Een goed 
ontwikkeld vanggewas kan stikstofuitspoeling in het najaar tegengaan en de 
bodemvruchtbaarheid verbeteren.  
Actie: Ontsla bij korrelmaïs en bij grondontsmetting na maïsteelt t.b.v. 
bollenteelt de ondernemers van de verplichting een vanggewas in te zaaien. 
 
Scheuren grasland: Het scheuren van grasland op zand in het najaar is sinds 2006 niet 
meer toegestaan. Dit stuit op vele praktische problemen. Ook het milieukundige voordeel 
van het in het voorjaar scheuren van grasland ten opzichte van het najaar is niet helder.  
Actie: Onderzoek de mogelijkheden om per 2014 een verruiming (onder 
voorwaarden) van de periode van graslandscheuren toe te staan. En sta in de 
periode 2011/12/13 toe dat ook in de periode 15 september – 1 november 
grasland wordt gescheurd.    
 
Bevorderen regionale mestafzet: Het bevorderen van regionale mestafzet is de op 1 na 
kortste weg naar een gesloten mineralenkringloop. Door nieuwe samenwerkingsvormen 
tussen veehouders en grondgebruikers kan deze korte kringloop gerealiseerd worden.  
Actie: Wegnemen van beperkende regelgeving die deze samenwerking 
bemoeilijken. Spoor 2, vaste mest afzet binnen straal van 25km en drijfmest 
binnen straal van 15km zonder verplicht wegen en bemonsteren, boer-boer 
transport voorwaarden aanpassen van 85% naar 75%. 
 
Bevorderen inzet van bodemverbeteraars als Betacal: Op 6 oktober 2009 is een motie 
aangenomen (Kamerstuk 28 385 nmr. 157) om het gebruik van Betacal (schuimaarde) te 
bevorderen.  
Actie: Uitvoeren van deze motie.  
 
Helderheid en stimulans rond afzet vaste mest: Vaste mest is een zeer waardevol product, 
onduidelijkheden in de regelgeving bemoeilijken in een aantal gevallen de afzet.  
Actie: Definitie vaste mest aanpassen conform praktijk en jaarrond uitrijden van 
vaste mest (met een bepaalde N-P verhouding) op alle grondsoorten toestaan. 
 
Invoering nieuwe gebruiksnormen: Een aantal teelten zijn uitermate geschikt om aaltjes 
te bestrijden. Deze teelten hebben echter geen N-gebruiksnorm of hier bestaat 
onduidelijkheid over.  
Actie: Benoem de stikstof gebruiksnormen voor de teelten Tagetes, 
Bladrammenas en Raketblas (allen als hoofdteelt gebruikt t.b.v. 
aaltjesbestrijding).   
 
Stuifbestrijding: Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om dierlijke meststoffen 
en zuiveringsslib niet-emissiearm aan te wenden (i.v.m. stuifbestrijding) op zand- of 
lössgrond met een veenkoloniaal bouwplan. Dit levert veel problemen op. 
Actie: Onder bepaalde voorwaarden het gebruik van rundveedrijfmest als 
antistuifdek toe staan bij bedrijven met een veenkoloniaal bouwplan.  
 
P-PAE: Per 1 januari 2010 wordt de hoogte van de fosfaatgebruiksnorm gebaseerd op de 
fosfaattoestand van de bodem. P-PAE is als methode geschikt voor het karakteriseren van 
gronden. 
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Actie: het mogelijk maken van het gebruik van P-PAE als 
managementinstrument.  



Bijlage 2.2 

Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) 

Stuurgroep KMV 1 

Conceptverslag vergadering stuurgroep KMV 18042011 

Aanwezigen 

Afwezig (met kennisgeving) 
 

1. Opening
 heet iedereen welkom en meldt wie zich afgemeld heeft. Hij draagt het voorzitterschap 

over aan  aangezien dit zijn laatste stuurgroepvergadering is.. 

2. Overleg Staatssecretarissen
Is niet doorgegaan. heeft even met staatssecretaris Bleker gesproken. Die lijkt een kleine 
voorkeur te hebben voor de combivariant.  
[Het overleg is alsnog doorgegaan op 19 april, zie bijgevoegd verslag] 

3. Mededelingen
 geeft een korte toelichting bij de bevindingen uit de gesprekken met de 

belangenorganisaties. 
merkt op dat communicatie over dit project vanuit het project moet gebeuren. Derhalve 

voorzichtig zijn met afgeven van signalen richting buitenwereld. 
 wijst op risico van anticipatie als gevolg van aankondiging van overheidsingrijpen. 

Risico lijkt zich vooral voor te doen als er gekozen zou worden voor een rechtenstelsel in de 
melkveehouderij. Dit punt verdient aandacht wanneer gecommuniceerd gaat worden. 

4. Verslag vorige vergadering + actiepuntenlijst
Geen opmerkingen. De acties zijn afgehandeld op nr. 1 na.  neemt actie 1 over van  en 
organiseert  een overleg van delegatie stuurgroep met  c.s.. Actiepunt 7 wordt 
georganiseerd vanuit project EMW2012.  merkt op dat van belang is om de samenhang te 
bewaken tussen veranderingen aan de kant van de gebruiksnormen in relatie tot actie 7 en 
invulling van volumebeleid.  

5. Projectplanning
De stuurgroep ziet het nut niet van een vergadering op 26 mei. Deze vervalt.
De stuurgroep kan zich voorstellen dat er in mei een brief op hoofdlijnen uitgaat die

6 Volumebeleid
Bijlage 5.1 maakt de nodige discussie los.  wijst op het probleem dat voor 2015 al dreigt 
te ontstaan. Hoe ga je daar mee om? Moet niet voorgelegd worden dat ingrijpen voor 2015 ook 
al mogelijk kan zijn?  er zijn dus feitelijk twee problemen: het volumebeleid vanaf 2015 
en of er tot die tijd nog actie nodig is. : maak ook inzichtelijk wat het voor Ammoniak 
betekent. heeft behoefte aan een versie met smallere marges. : werk toe naar een 
robuust stelsel dat ook aansluit bij een robuust stelsel rond gebruiksnormen. 

Bijlage 5.2: Inhoudelijk niet behandeld. Wat er ligt is voldoende basis voor gesprek op 19 april 
met Stassen. Van belang dat projectgroep verder gaat met uitwerken opties.   

7 Visie 
Geen opmerkingen 

8. Rondvraag en sluiting
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Bijlage 2.2 

Stuurgroep kabinetsvisie mest- en volumebeleid (KMV) 

Stuurgroep KMV 2 

Bijlage: afsprakenlijst 
Datum 
afspraak 

Afspraak/actie Wie Datum 
klaar 

1 18-4 Uitnodigen  e.a. voor gesprek
met delegatie uit het project 

z.s.m.

2 18-4 Tabel mestmarkt: de marges in de cijfers 
verkleinen 

projectgroep 12/5/11 

3 29-3 Verder invullen opties volumebeleid, ook 
afhankelijk van uitkomst gesprek stassen 

Projectgroep 12/5/11 

4 18-4 Acties benodigd om eventuele problemen tot 
2015 oplossen in kleiner comité 
voorbereiden. Zie ook gesprek stassen. 

AKV/I&M 
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Kabinetsvisie mest- en volumebeleid. 

[Werk in uitvoering] 
[Versie 0.54 van de conceptkabinetsbrief. 

Vragen/discussiepunten voor de stuurgroep: 
- akkoord met verwijzing naar uitvoeringsagenda duurzame veehouderij. Deze visie gaat
echter over mest, incl. mestgebruik en heeft daarom betrekking op zowel producenten 
als gebruikers van mest. 
- jaartal voor toekomst is aangepast aan streefdatum voor uitvoeringsagenda duurzame
veehouderij: 2023. akkoord? 
- in paragraaf 5 en 6 gaat het over acties van de overheid (dit is immers ook een visie
van de overheid waarover wel gesproken is met bedrijfsleven, maar waarin niet visie van 
het bedrijfsleven wordt weergegeven.). In de projectgroep is er discussie over of er niet 
meer aandacht moet zijn voor wat het bedrijfsleven moet doen. In de tekstversie 
hieronder wordt daar kort op ingegaan. In hoeverre is er behoefte aan om zoals in de 
UDV ook hier expliciet in te gaan op wat het bedrijfsleven kan/moet doen? 

1. Inleiding
In 1984 werd met de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderij een start gemaakt met
het nationale mestbeleid. We zijn nu 27 jaar verder. In deze periode is er veel bereikt: de belasting
van het milieu (bodem, water en lucht) met stikstof, fosfaat en broeikasgassen is flink afgenomen.
Dat is de kwaliteit van onze leefomgeving ten goede gekomen. Ondernemers in de landbouw
verdienen een compliment voor wat bereikt is. Het is tevens een bewijs dat het gevoerde beleid
effectief is geweest.

Daarmee zijn we er echter nog niet. Om de doelen te realiseren op het gebied van een gezonde 
leefomgeving, rijke en diverse natuur en schoon water, is het nodig dat de landbouw zich verder 
ontwikkelt. Naar een toekomst waarbij een hoge productiewaarde wordt gecombineerd met zuinig 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en aanvaardbare milieuverliezen naar bodem, water en lucht..  

In het Algemeen Overleg over mestbeleid van 15 december 2010 heeft de Tweede Kamer mij 
verzocht om een visie van het kabinet op het mestbeleid voor de langere termijn. In deze brief 
beschrijven wij f ik die visie. Wij sluiten in deze visie deels ook aan op de doelen en activiteiten in 
het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.  

Hieronder zullen wij al ik achtereenvolgens ingaan op het streefbeeld voor de langere termijn, 
ontwikkelingen die het bereiken daarvan ondersteunen, de belangrijkste te overwinnen 
hindernissen voor de korte en middellange termijn en de maatregelen die de overheid zal nemen 
om de hindernissen te slechten en het streefbeeld te helpen realiseren. 

2. Streefbeeld 2023
Het kabinet streeft naar een landbouw waarin kringlopen op vergaand gesloten zijn. De
Nederlandse landbouw voorziet in 2023 de samenleving in Nederland, West-Europa en zelfs
daarbuiten van hoogwaardig landbouwproducten, is medebeheerder van het landschap en de
natuur en zorgt direct en indirect voor werkgelegenheid en inkomen voor een belangrijk deel van
de Nederlandse bevolking. De Nederlandse landbouw zit in 2023 mondiaal in de kopgroep als het
gaat om technologisch vernieuwend werken, dierenwelzijn, voedselveiligheid en productiviteit.
De landbouw produceert integraal duurzaam: landbouwproductie in Nederland gebeurt zodanig dat
mogelijkheden van toekomstige generaties voor landbouwproductie en gebruik van een schone
leefomgeving en diverse natuur niet worden aangetast. Daartoe wordt zuinig omgegaan met
beschikbare grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en biodiversiteteit.
Bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid vormen integrale onderdelen van de bedrijfsvoering.

Met opmerkingen 1]: Gaat het streefbeeld over de 
veehouderij of over de landbouw. Ik denk zelf ove de 
veehouderij. 

Met opmerkingen ]: Het streefbeeld gaat 
uiteindliejk over mest. Mest raakt zowel producenten 
als gebruikers van mest in Nederland. De hele 
landbouw dus. Ook: deel van de milieuproblematiek 
rond mest is gekoppeld aan het gebruik ervan (zie 
nitraatrichtlijnrapportage) 

Met opmerkingen 3]: Ik mis hier ook de link met de 
visie op duurzame veehouderij + uitvoeringsagenda. 
Deze moet volgens mij echt gelegd worden. Dat is 
immers bestaand beleid. 
Je moet dus uitleggen in hoeverre je nieuwe visie 
verschilt, aansluit etc. 

Met opmerkingen  Zie toegevoegd zinnetje. 
Vraag is wel: in hoeverre gaan we hier dan nog 
verwijzen naar andere documenten van de regering 
met raakvlakken met mest? zie GLB, biobased 
economy. 
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De overheid is veel minder prominent aanwezig als het gaat om het reguleren van mestproductie 
en mestgebruik dan nu het geval is. De noodzaak daartoe is er ook veel minder: de mestmarkt is 
zodanig dat vraag naar en aanbod van bewerkte en onbewerkte dierlijke mest goed op elkaar 
aansluiten. Hogere prijzen voor stikstof- en fosfaatkunstmest en veevoeder bevorderen efficiënt 
gebruik van mineralen; kritische afnemers en ketenbinding bevorderen het leveren van kwalitatief 
hoogstaande producten en het hanteren van duurzame productiewijzen. Door dit alles heeft in 
2023 dierlijke mest ook in Nederland (weer) een positieve waarde als onmisbare en kostbare 
grondstof voor de landbouw.   
 
Ondernemers in de landbouw staan in 2023 professioneel en technisch op zeer hoog niveau. 
Minimale milieubelasting is integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Zowel de individuele 
bedrijven als de totale sector passen ruimschoots binnen hun milieugrenzen 
(milieugebruiksruimte). Aangezien die grenzen in ons dichtbevolkte land streng zijn, heeft dat  
geleid tot de laagste milieuverliezen per eenheid product ter wereld. Bedrijven en 
kennisinstellingen bouwen hiermee unieke kennis op, die zij exporteren. 
Veehouders hebben structurele lange termijnrelaties met andere schakels in de keten. Dat geldt 
niet alleen voor de afzet van primaire landbouwproducten, maar ook voor de aanvoer van 
duurzaam geproduceerd veevoer en de afzet van restproducten als mest die zij niet op eigen 
bedrijf nuttig kunnen gebruiken. De agrofoodkolom stuurt in samenspraak met de markt sterk op 
milieu, dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Agrarische ondernemers maken effectief 
gebruik van biodiversiteit binnen hun bedrijfssysteem.  
 
Dierlijke mest is een waardevolle schakel in de mineralenkringloop die door de landbouw optimaal 
wordt benut, niet alleen als meststof maar ook voor het opwekken van energie. Het voederregime 
op veehouderijbedrijven stuurt ook op het minimaliseren van de fosfaat- en stikstofexcretie van het 
vee. Veehouders zorgen via langjarige afzetcontracten voor duurzame afzet van de op hun bedrijf 
geproduceerde mest. Be- en verwerking van dierlijke mest is in 2025 gangbare praktijk om 
mestproducten te produceren met een betere werking, bredere afzetmogelijkheden en lagere 
transportkosten. Mest wordt zoveel mogelijk in de regio afgezet om transportbewegingen te 
minimaliseren en kosten te verminderen. Akker- en tuinbouwers maken gebruik van 
precisiebemesting. Dierlijke mest, al dan niet verwerkt, is in alle teelten de belangrijkste 
voedingsbron. Kunstmest wordt alleen gebruikt als er geen goed alternatief is en wordt waar 
mogelijk gemaakt van grondstoffen uit dierlijke mest. 
 
De overheid stimuleert in 2023 alleen innovaties die integraal duurzaam zijn. Zij hanteert daarbij 
instrumenten als risicoafdekking en garantstelling, experimenteerruimte en maatwerk daar waar 
publieke normen en voorschriften nog nodig zijn. Haar rol is daarmee flink kleiner geworden. De 
markt stelt hoge duurzaamheidseisen aan productie en productiemethodes, op basis van 
privaatrechtelijke afspraken. Er is sprake van samenwerking en integratie in de keten, 
ketenaansprakelijkheid en grotere zichtbaarheid van individueel handelen door ondernemers en de 
gevolgen daarvan. De overheid hanteert duidelijke milieudoelen, heldere standaarden en 
methodieken. De milieugebruiksruimte is kleiner dan nu het geval is en geformuleerd in termen 
van landelijke, regionale en/of lokale milieukwaliteitsdoelen. 
 
3. De wind mee: autonome ontwikkelingen  
Een aantal tendensen en verwachtingen sterken het kabinet in de verwachting dat het geschetste 
streefbeeld gerealiseerd zalkan worden.  
 
Een groeiende wereldbevolking, waarvan een groter deel in betrekkelijke welvaart leeft, leidt tot 
meer vraag naar landbouwproducten en voedsel van dierlijke oorsprong.1 Het areaal 
landbouwgrond neemt mondiaal iets toe, maar de productie per hectare stijgt onvoldoende om aan 
de groeiende vraag te voldoen. Daardoor zullen de prijzen van landbouwproducten structureel 
stijgen en wordt voedselzekerheid een blijvend geopolitiek thema. Grotere schaarste aan fossiele 
brandstoffen en minerale ertsen, waaronder fosforerts, zal leiden tot structureel hogere prijzen 

                                           
1 Bron: PBL (2010); Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering. Mondiale opgaven en nationaal beleid, PBL-
publicatienummer: 500414004, p. 23. 

Met opmerkingen ]: Zin staat te los van de rest. 

Met opmerkingen Tekstvoorstel? 

Met opmerkingen : Bovenstaande koppeling kan 
inderdaad een autonome ontwikkeling. Ik mis echter 
de koppeling met onze visie. Die wordt voor andere 
onderwerpen zoals schaarste aan fossiele brandstoffen 
en minerale ertsen wel goed gelegd. 

Met opmerkingen : Tekstvoorstel? 
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voor grondstoffen.2 Dit vormt een economische prikkel voor landbouwers om zuiniger te zijn met 
stikstof- en fosfaatkunstmest en beschikbare stikstof en fosfaat uit dierlijke mest efficiënt te 
benutten. Biomassa, waaronder dierlijke mest, zal in toenemende mate dienen als grondstof voor 
groene energie en andere waardevolle producten. Ook dit zal ondernemers prikkelen om zuiniger 
om te gaan met dierlijke mest.  

Een groeiend besef van onze afhankelijkheid van het goed functioneren van ecosystemen en 
daarmee van het belang van het instandhouden van biodiversiteit voor de toekomst van mens, 
milieu en economische groei, leidt tot meer inspanningen bij het bedrijfsleven om integraal 
duurzaam te produceren. Deze ontwikkeling zal ondernemers prikkelen om door middel van 
bijvoorbeeld kwaliteitskeurmerken en ketenbinding garanties te bieden voor de kwaliteit van hun 
producten. Voorkomen van aantasting van leefomgeving en biodiversiteit, ook in Nederland, kan zo 
verinnerlijkt worden in ketenafspraken over kwaliteit van producten en productieprocessen.  

Technologische vernieuwingen gaan onverminderd door. Het kabinet is optimistisch over welke 
kansen en mogelijkheden deze technische innovaties bieden. Ondernemers in de land- en 
tuinbouw, veelal in samenwerking met hun toeleveranciers en adviseurs, krijgen zo steeds meer 
mogelijkheden om preciezer en efficiënter om te gaan met nutriënten. Verbeterde meettechnieken 
en modellen maken het voor de overheid, ketenpartijen en de maatschappij makkelijker om 
individuele ondernemers op hun milieuprestaties te beoordelen.  

4. Te nemen hindernissen
Hoewel er al flink wat bewegingen in de goede richting te zien zijn, is het streefbeeld nog een
behoorlijk eind verwijderd van de huidige situatie. In grote delen van het land wordt aanzienlijk
meer dierlijke mest geproduceerd dan waar lokaal vanuit het oogpunt van landbouwproductie en
behoud van bodemvruchtbaarheid behoefte aan is. Dit leidt tot problemen met afzet van dierlijke
mest (transport over grote afstanden) en lokaal hoge belasting van het milieu met gasvormige
emissies en stank. Dierlijke mest is onder de huidige omstandigheden alleen van positieve waarde
als deze direct bruikbaar is op het eigen bedrijf of is verwerkt tot een hoogwaardig eindproduct dat
qua hoeveelheid en kwaliteit aansluit bij de behoefte van de gebruikers. In de meeste andere
gevallen heeft dierlijke mest in Nederland een negatieve waarde voor de veehouder. Afzet van
dierlijke mest buiten het eigen bedrijf (landelijk, export en mestverwerking) kost veehouders geld.
Hoge mestafzetkosten gaan op termijn ten koste van de concurrentiepositie van de veehouderij-
bedrijven. Akker- en tuinbouwers krijgen betaald om dierlijke mest af te nemen. Dat is een
ongezonde situatie die prikkelt tot overmatig gebruik bij afnemers en frauduleuze afzet door
leveranciers en transporteurs van mest.

Het op de korte termijn structureel oplossen van deze problematiek is moeilijk en kan, zolang 
dierlijke mest een negatieve waarde heeft, niet zonder een op mestproductie en –gebruik actief 
sturende overheid. Te meer daar op korte termijn de nationale plaatsingsruimte voor mest 
geleidelijk krimpt vanwege strenger wordende fosfaatgebruiksnormen. 

Oplossingsrichtingen in relatie tot mestproductie zijn het begrenzen of verminderen van de 
hoeveelheid dieren, het terugdringen van de hoeveelheid mineralen in de geproduceerde mest door 
middel van voermaatregelen, verhogen van de kwaliteit van dierlijke mest waardoor 
afzetmogelijkheden beter worden binnen en buiten de Nederlandse landbouw en het zo verwerken 
van dierlijke mest dat deze niet langer aangemerkt wordt als dierlijke mest. Oplossingsreichtingen 
in relatie tot mestgebruik zijnis met name het realiseren van efficiëntere preciezere inzet en 
betereefficiëntere benutting van mest om de verliezen van mest naar het milieu te minimaliseren.  

De opvatting van het kabinet over de inzet van instrumenten om de mestproductie te begrenzen of 
verminderen komen aan de orde in paragraaf 6.
Op het terrein van voermaatregelen gebeurt inmiddels het nodige. Landbouworganisatie LTO en de 
organisatie van veevoerproducenten Nevedi zetten zich samen met het Pproductschap 
Diervoederveevoers er voor in om een forse vermindering van de excreties van fosfaat en stikstof 

2 Zie o.a. Plant Research International (PRI), Phosphorus in agriculture: global resources, trends and 
developments». Betere onderbouwing nodig van verwachtingen rond prijzen voor fosfaat.  
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te realiseren. Het kabinet rekent er op dat het bedrijfsleven dit spoor tot een succes weet te 
maken, ook gegeven het belang van het bedrijfsleven om de totale mestproductie te verminderen. 

Mestbe- en verwerking (hierna: mestverwerking) kan als middel op verschillende manieren een rol 
spelen bij het oplossen van de mestproblematiek: door dierlijke mest beter bruikbaar te maken in 
de landbouw, zowel op het eigen bedrijf als andere bedrijven in binnen- en buitenlandop het eigen 
bedrijf (bijv. mestscheiding op melkveebedrijven), door mest gemakkelijker en goedkoper 
transporteerbaar te maken (indikken dan wel scheiden in fracties), door dierlijke mest op te 
werken tot kunstmestvervanger (zoals in de pilots kunstmestvervangers onderzocht wordt), of 
door de nutriënten in dierlijke mest om te zetten in een vorm die geen mest meer is (bijv. door 
verbranding). Uiteindelijk kunnen al deze vormen van mestverwerking zorgen voor meer acceptatie 
van producten uit dierlijke mest in de Nederlandse en buitenlandse landbouw. 
Energieopwekking uit vergisting of covergisting van mest is geen oplossing voor de 
nutriëntenproblematiek aangezien de stikstof en fosfaat uit de mest (en eventuele comaterialen) in 
het digestaat terecht komen. Co-vergisting kan zelfs bijdragen aan het vergroten van het 
mineralenoverschot in de Nederlandse landbouw. Daar staat tegenover dat energieopwekking uit 
mest wel kankan bijdragen aan het rendabeler maken van mestverwerking.  

Verdere ontwikkeling van mestverwerking als middel om gewilde producten uit dierlijke mest te 
maken, is nodig als deel van de oplossing voor het nationale mineralenoverschot. Het bedrijfsleven 
is daarvoor als eerste aan zet. Veel vormen van mestverwerking zijn op dit moment (nog) niet 
rendabel, zijn technisch gezien nog niet in staat om continue een product met constante kwaliteit 
te leveren of zijn te weinig toegesneden op vraag uit de markt. Mestverwerking en eindproducten 
uit mestverwerking kunnen veelal niet concurreren met onbewerkte mest. De afzetkosten voor 
veehouders van onbewerkte mest zijn fors, maar in de regel lager dan met mestbewerking als 
tussenstap. Ondernemers voelen nog te weinig de behoefte of de urgentie om organische 
mestproducten uit mestverwerking toe te passen op hun bedrijf, ter vervanging van onbewerkte 
mest of kunstmest. Het feit dat aan de afname van bewerkte mest veelal een ongunstiger 
financieel plaatje heeft ten opzichte van onbewerkte mest en/of kunstmest speelt hierbij zeker een 
rol. In paragrafen 5 en 6 geven wij aan hoe het kabinet wil bijdragen aan het slechten van de 
hindernissen op dit punt. 

De afgelopen 20 jaar is de Nederlandse landbouw er in geslaagd om steeds efficiënter met 
mineralen om te gaan. Dit is niet ten kostte gegaan van gewasopbrengsten. Dat zijn bemoedigende 
resultaten, die laten zien dat er veel bereikt kan worden. De verliezen naar het milieu moeten de 
komende jaren nog verder omlaag, . Dit om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de 
lucht verder te verbeteren. Dit roept weerstand op in de sector. Er bestaat de vrees dat 
opbrengsten terug zullen lopen, de kwaliteit van producten niet gegarandeerd kan worden en de 
bodemvruchtbaarheid niet langer in stand gehouden kan worden. Deze vrees is begrijpelijk, maar 
onnodig. De agrarische sector heeft in de afgelopen 20 jaar keer op keer bewezen dat met 
innovatieve maatregelen en slim mineralenmanagement op efficiënte wijze geproduceerd kan 
worden. Ook voor de komende periode ziet het kabinet nog volop mogelijkheden om met 
verdergaande innovaties in teelt- en bemestingstechnieken met minder input en minder verliezen 
aan mineralen, economisch rendabel gewassen te telen in Nederland. 

Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt om het maken van keuzes, zowel door individuele ondernemers 
als door de overheid. Het feit dat er per saldo nog steeds meer fosfaat en stikstof gebruikt wordt 
dan de gewassen nodig hebben en de concentraties daarvan in grond- en oppervlaktewater te hoog 
zijn noopt tot verdergaande actie op dit gebied.  

[…deze paragraaf blijft wat rommelig en onaf…] 

5. Op weg: de inzet van de overheid
Zolang dierlijke mest in Nederland een negatieve waarde heeft en er onvoldoende prikkels zijn voor
ondernemers om zuinig om te springen met stikstof en fosfaat, is overheidsingrijpen noodzakelijk.
Het kabinet verwacht dat dit zeker de eerstkomende jaren het geval zal zijn. Het mestbeleid voor
de komende jaren is erop gericht nutriëntenkringlopen meer te sluiten door efficiënte benutting
van stikstof en fosfaat te bevorderen. Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de

Met opmerkingen ]: Ik was het eens met 
commentaar . Hier moet ook komen wat 
we van andere partijen verwachten en hoe wij daar als 
overheid bij aansluiten/faciliteren etc. 
Het is nu te sterk alleen op overheid gericht. 

Met opmerkingen  Zie toegevoegde tekst 
hieronder 
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kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem als ‘startkapitaal’ van elke landbouwer is daarbij een 
belangrijke randvoorwaarde.  
 
Voor de korte termijn (tot en met 2013) is het mestbeleid uit het vierde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn leidend. Voor de middellange termijn (periode 2014-2017) zal het beleid gericht zijn 
op het in beter evenwicht brengen van de mestmarkt en het verder verminderen van verliezen 
naar het milieu. Het kabinet zet in op onderstaande de volgende activiteiten om dit te 
bewerkstelligen, deels ook voortbouwend . Hierbij zal worden voortgebouwd op lopende acties. De 
activiteiten van de overheid zijn veelal gericht op het bedrijfsleven. Soms gaat het om dwingende 
of beperkende maatregelen, in de meeste gevallen gaat het om maatregelen die ondernemers 
moeten stimuleren en ondersteunen bij het aanpassen van hun bedrijven en bedrijfsvoering in de 
gewenste richting. Het realiseren van het streefbeeld ligt immers uiteindelijk in handen van het 
bedrijfsleven. De overheid stelt de kaders en ondersteunt en stimuleert ondernemers bij het 
realiseren van de doelen.  
 
[]tekstsuggestie : Zoals verwoord in de kabinetsbrief “Toekomstvisie op de veehouderij” van 
16 januari 2008 wil de overheid geen blauwdruk opleggen voor een duurzame veehouderij. De 
invulling van de toekomst van de veehouderij moet vanuit de dynamiek en het samenspel tussen 
de ondernemers en de samenleving zelf komen. In dit proces heeft de overheid wel haar eigen 
specifieke rol. Onder meer met het mestbeleid. Voor dit beleid is het geformuleerde streefbeeld 
richtinggevend, als een wenkend perspectief aan de horizon. De overheid stelt de randvoorwaarden 
vast waarbinnen ondernemers kunnen werken aan verduurzaming. Onder meer ten aanzien van de 
omvang en wijze van de productie en gebruik van dierlijke mest. En zij onderneemt binnen haar 
mogelijkheden maatregelen die de ontwikkeling naar duurzaamheid te bevorderen.] 
 
 
  
i) Verder sluiten van nutriëntenkringlopen door een hogere efficiëntie bij het gebruik van stikstof 

en fosfaat te bevorderen. Instrumenten hiervoor zijn de gebruiksnormen voor stikstof en 
fosfaat en de voorschriften voor het gebruik van mest. Beide instrumenten worden ingezet om 
landbouwers te bewegen hun bedrijfsmanagement zo in te richten, dat meststoffen alleen dan 
worden ingezet wanneer zij landbouwkundig waarde hebben en milieukundig verantwoord zijn. 
Met het beleid zoals dit is vastgelegd in het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn, wordt op 
dit terrein al een zeer grote stap gezet. De jaren na 2014 moeten gebruikt worden om te 
komen tot een verdere verfijning op dit vlak, ondermeer door het inzetten van de in de 
aankomende jaren te ontwikkelen nieuwe teelt- en bemestingstechnieken. In dit kader wordt 
onderzocht hoe het stelsel van gebruiksnormen en -voorschriften voor de toepassing van 
meststoffen zo kan worden aangepast dat het binnen de doelen van de Nitraatrichtlijn  
aansluit bij een bemesting  naar gewasbehoefte en tevens de prikkels bevat om verliezen naar 
het milieu te minimaliseren, zodat koplopers worden beloond en achterblijvers niet meer 
bemesten dan noodzakelijk is.  
Naast het stellen van normen en regels, zullen  al het faciliteren van kennisverspreiding, 
efficiënter en milieuvriendelijker management en investeringen in (bovenwettelijke) integraal 
duurzame productiemiddelen worden gestimuleerd.  over verantwoord mestgebruik door 
middel van bijvoorbeeld praktijknetwerken en kenniscentra een belangrijk onderdeel uitmaken 
van het beleid. Het kabinet zet zich er voor in dit mede te financieren uit het toekomstige 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.  
Investeringen in en beheer op een wijze die leidt tot bijvoorbeeld efficiëntere productie en 
gebruik van mest en voorkomen van verliezen van meststoffen naar het milieu zullen ook 
worden gestimuleerd. Het kabinet zet zich er voor in om het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid vanaf 2014 zodanig in te richten dat financiering hiervan ook dan kan 
plaatsvinden met Europese middelen.  
Daarnaast zullen fiscale instrumenten worden ingezet om investeringen in (bovenwettelijke) 
duurzame productiemiddelen op het gebied van mestverwerking, stallen en stalinrichting en 
precisiebemesting te stimuleren. 
Daarnaast zullen fiscale instrumenten worden ingezet om investeringen in (bovenwettelijke) 
duurzame productiemiddelen op het gebied van mestverwerking, stallen en stalinrichting en 
precisiebemesting te stimuleren. 

5.1 tweede lid e
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ii) Bevorderen van gebruik van duurzame grondstoffen en het realiseren van duurzame afzet van 

reststromen door ketenintegratie en kwaliteitsdenken bij ondernemers te stimuleren. Het 
kabinet acht het van groot belang dat het bedrijfsleven zelf zich sterk maakt voor verdere 
verduurzaming van productieprocessen en producten, bijvoorbeeld door het vastleggen van 
afspraken tussen leidende partijen in de varkens- en melkveeketen over de realisatie van 
grootschalige verwerking en export van producten uit dierlijke mest. Ook de gemaakte 
afspraken tussen LTO en Nevedi over voermaatregelen, waarbij het bedrijfsleven zelf acties 
onderneemt om de mineralenproductie te verlagen, mede als bijdrage aan het sluiten van de 
voer-mestkringlopen op Europees niveau, passen in deze lijn. 

 
iii) Bevorderen van ontwikkeling van innovaties in en door het bedrijfsleven die bijdragen aan het 

efficiënter omgaan met grond- en reststoffen en aan het verminderen van milieuverliezen . 
Gedacht moet worden aan betere stalsystemen, efficiëntere mestverwerkingstechnieken en 
bioraffinage, precisiebemestingstechnieken en meet- en regeltechniek om emissies uit 
landbouwbedrijven goedkoper en sneller te kunnen monitoren en bijsturen.  

Instrumenten om deze ontwikkelingen te stimuleren zijn risicoafdekking, garantstelling en 
onderzoek en kennisontwikkeling.  
 
iii)iv) Bevorderen van het gebruik van mineralen uit bewerkte dierlijke mest in de landbouw in de 

plaats van kunstmest en het wegnemen van barrières voor het gebruik van 
kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Het kabinet zal zich in Europa sterk maken voor het 
niet langer onder dierlijke mest scharen van hoogwaardige kunstmestvervangers, gemaakt uit 
dierlijke mest. Daarnaast zal bekeken worden of een bijmengplicht van fosfor uit dierlijke mest 
in kunstmest- en veevoerfosfaat wenselijk en haalbaar is. 

 
iv)v) Verkrijgen en invulling geven aan een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn waarmee 

efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van (al dan niet verwerkte) dierlijke mest wordt 
gestimuleerd. Het kabinet zal ook voor de jaren vanaf 2014 inzetten op een hoge derogatie, 
waarbij niet alleen mest van graasdieren zal worden betrokken maar ook verwerkte mest van 
hokdieren. Van groot belang hierbij is wel dat de invulling van de derogatie past binnen het 
doel van de Nitraatrichtlijn.  

 
v)vi) Wegnemen van belemmeringen voor mestverwerking. Mestverwerking kan een belangrijke rol 

spelen bij het verwaarden van dierlijke mest. Een belangrijke barrière voor realiseren van 
mestverwerking is gelegen in de te doorlopen vergunningsprocedures. Het Rijk zet in op een 
actualisering van de Richtlijn mestverwerkingsinstallaties. Dit moet er voor zorgen dat 
bedrijven en lokale overheden beter geïnformeerd zijn en daarmee de vergunningsverlening 
ondersteund wordt. 

 
vi)vii) Bevorderen van duurzame energieopwekking uit mest. Bij strategieën gericht op het 

verwaarden van dierlijke mest kan het gebruik van energie (gas en/of warmte) uit die mest 
een rol spelen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat voor energieopwekking geen 
biomassa gebruikt wordt die een functie kan hebben als voedsel (food), diervoeder (feed) of 
grondstof voor de industrie (fiber). Aandachtspunt is ook de ontwikkeling van vormen van 
energieopwekking op basis van mest die de hoeveelheid nutriënten in het digestaat uit de 
mest niet vergroten. Stimuleren van ontwikkeling en gebruik van efficiënte 
monovergistingsinstallaties kan helpen dit doel te realiseren. Het kabinet wil dit ondersteunen. 

 
[EM: wat naar mijn idee wazig blijft: zijn al deze maatregelen voldoende om ervoor te 
zorgen dat de forse krimp van de mestplaatsingsruimte in Nederland ook opgevangen 
wordt en niet leidt tot dump???] 
 
Bereiken van een situatie waarin dierlijke mest maximaal benut wordt als de belangrijkste bron van 
mineralen en organische stof en als leverancier van biomassa voor energieopwekking, vraagt om 
een omslag in het denken bij alle betrokken partijen. Mest moet weer gezien worden als 
waardevol. Niet uitsluitend vanuit (bedrijfs)economisch oogpunt, maar meer nog vanuit 
landbouwkundig oogpunt. Om dit te realiseren is evenwicht op de markt van vraag en aanbod van 

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Verkeerd-om:  0,75
cm, Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringstijl: i, ii, iii, … +
Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:  0 cm + Tab
na:  1,27 cm + Inspringen op:  1,27 cm, Tabstops:  0,75 cm,
Tab weergeven + Niet op  1,27 cm

Met opmerkingen [j11]: Te veel detail voor een 
visiebrief. 

Met opmerkingen : Vraag die ik hierbij heb: als 
je dit zo opschrijft zou het opgevat kunnen worden als 
iets wat de Nederlandse overheid zelf ook wenst. 
Volgens mij is dat niet zo. Wel is het wenselijk dat de 
mestproductie beperkt wordt vanwege milieudoelen die 
we nastreven. maar daar gaat de hele volgende alinea 
over. Dit hier dus weg. 
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dierlijke mest en mestproducten een belangrijke voorwaarde. De omvang van de veestapel, en 
daarmee van de mestproductie, is hierin een cruciale factor.  
 
6. Beheersing mestproductie vanaf 2015 
In 2015 expireert het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee en komt de 
melkquotering te vervallen. Het kabinet wil daar als volgt mee omgaan:  
 
 
P.M.  
 
 
 
 
De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Henk Bleker 
 
 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
 
 
Joop Atsma 



 
 
 

Melkveerecht en knelgevallen 
 
Bij de toewijzing van melkveerechten zullen er knelgevallen ontstaan doordat bedrijven door 
omstandigheden niet het ‘normale’ aantal dieren hebben gehad.  
 
Een overname, een samenvoeging of een splitsing leidt niet direct tot knelgevallen.  
• Bedrijf overgenomen  aantallen van beide bedrijven tellen mee. (bewijs: destijds melding gedaan 

bij DR) 
• Bedrijf samengevoegd  aantallen van beide bedrijven tellen mee. (bewijs: destijds melding gedaan 

bij DR) 
• Bedrijf gesplitst in 2009,2010 of 2011  het afgesplitste deel bedrijf heeft pas productie (aantallen 

melkvee) vanaf moment van registratie bij DR. 
 

Mogelijk te erkennen knelgevallen zijn die gevallen waar door omstandigheden minder dieren gehouden 
zijn: 
1. Verbouw, renovatie cq nieuwbouw van de stallen (WABO-vergunning cq omgevingsvergunning is vóór 

datum Kamerbrief (xx-x-2011) verleend. Bewijs is een omgevingsvergunning met stempel en 
ontvangstbevestiging. Aantallen extra melkveerechten op basis van de omgevingsvergunning + 
bouwvergunning. Alleen plaatsen bestemd voor melkkoeien worden gehonoreerd, dus de logistiek 
tussen de nieuwe en bestaande ligplaatsen en de melkstal moet in orde zijn. Boxafmetingen moeten 
voldoen aan melkkoe-eisen geldend in xxxx. Voor bedrijven die recent hebben gebouwd: start van de 
bouw moet liggen na 1 april 2010, Voor 15-5-2012 gerealiseerd. Investering > € 100.000 en 
minimaal 20 nieuwe plaatsen.  

2. Door omschakeling naar melkvee in 2011 de productie nog niet optimaal (bewijs 
omgevingsvergunning)  aantal omgevingsvergunning + zie knelgeval  verbouw. 

3. Herstart van bedrijf  aantallen omgevingsvergunning + zie knelgeval  verbouw. 
4. (gedwongen) Verplaatsing bedrijf  zie knelgeval verbouw 
5. Ziekte van de landbouwer (bewijs door arts)  aantallen ?? Landbouwtelling of I&R van vorig jaar 

toestaan?? 
6. Ziekte van het melkvee anders in één van de jaren hogere productie gehad (bewijs van Rendac en/of 

dierenarts  aantallen ?? Landbouwtelling of I&R van vorig jaar toestaan?  
 
Mbt de punten 1-6 kun je:  

a. Een ruime benadering kiezen,  
waardoor veel boeren gunstig worden behandeld. Dit leidt tot extra dierrechten, waardoor er het 
absolute plafond hoger komt te liggen (er meer lucht in het systeem komt.  

b. Een krappe benadering kiezen (hoge investeringsdrempel, percentagedrempel (1e x% niet 
toekennen), forfaitaire korting. 

 
 
 
Discussiepunt:  

a. Knelgevallen wel erkennen, limitatieve lijst, krappe benadering. genoemde knelgevallen toestaan 
en  

b. Op een later moment lijst etc verder uitwerken en kwantitatief maken aan de hand onderzoek- en 
beleidsgegevens (bv vergunningaanvragen).  
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